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ELŐSZÓ

A „KIRÁLYOK SPORTJA SPORTOK KIRÁLYA”
magyar múltját próbáltam csak felderíteni.
Kiderült ezt, csak e dicsőséges korszak, a híres emberek
és családok, érdekes történeteivel együtt lehet megismerni.
A pólós múlt felderítése, megismerése ezért izgalmas,
szórakoztató kincsvadászathoz hasonlít, és igen sok tanulsággal is szolgál.
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AJÁNLÁS

Könyvet ajánlom a nagy családomnak, melybe beletartozik minden a dicsőséges magyar történelmet, a lovakat
és a sportot szerető ember.
A magyar pólósok családjának is, és a saját szűkebb
családomnak, melynek minden tagja pólózik.
Köszönet minden segítőnek, így különösen feleségemnek, aki kezdetektől fogva támogatott, mivel ő még nálam is nagyobb rajongója a lovaknak és a póló sportnak.
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POLO TÖRTÉNELEM RÖVIDEN
A póló a közép-ázsiai lovasnépektől ered (i.e. 700-tól) és innen terjedt tovább. A területtel kapcsolatban
lévő Perzsa Birodalom történelmi dokumentumaiban i.e. 600-tól tűnik fel elsőként, mint a királyi ház sportja.
Nagy Sándor i.e. 336-ban apjától vette át e játékot. Amikor III. Darius Perzsa király ezt megtudta, egy
labdát küldött neki azzal, hogy inkább ezzel foglalatoskodjon. Az ifjú Alexandrosz megköszönte az ajándékot
a Perzsa uralkodónak és azt a választ adta, hogy az ajándék valóban jelképes, mivel ő jelképezi az ütőt, a labda
pedig a világot, melyet meg fog hódítani.

Isfahan főterén háremhölgyek pólója;

Indiai póló játék jelenet;

Póló a Kínai császári udvarban

Isfahan főtér a Safamid dinasztia pólópályája (Lásd fennt is); Shandur Pass: hagyományos Chitral-Gilgit mérkőzés
A Kasmír-Pakisztáni határon, a Shandur hágónál 6-6 fős csapatokkal játszák a mérkőzéseket és ennek tradicionális
időpontjában (julius első felében), még e háborús területen is, hallgatnak a fegyverek. (Mint a görög Olimpiáknál.)
Idővel a póló a Bizánci és a Kínai Császárok, Dzsingisz Kán mongol uralkodó, az Indiát meghódító Mogulok,
majd később a Maharadzsák kedvenc sportjává vált. A póló eljutott (Tibeten keresztül) így az olyan távoli vidékekre is, mint a Kelet-Bengáli Manipur. 1E terület magasan fent a hegyekben terül el, így hűvösebb és csapadékosabb az éghajlata, (az Angliai éghajlathoz hasonlatosabb) ezért az angolok teaültetvényeket hoztak itt létre. A
Búrmai háborúnál pedig itt állomázoztak az Angol lovastisztek is. Joseph Sherer itt a Manipuri Silchar-ban látta
meg a pólójátékot és Cachar megye főfelügyelőjével, valamint 7 teaültetvényessel együtt 1859-ben megalakította
a Silchar Polo Club-ot. (Az első Indiai-Angol) 2 1850-es évektől, összeállítva az első szabályokat. 1862-ben
Sherar angol vezérőrnagy megalapította CALCUTTA POLO CLUB-ot. (A legrégebb óta működő póló klubot.)
Majd 1868-ban Angol tisztek Indiából hazatérő útjukon megalakították a MALTA POLO CLUB-ot.

Manipuri helybéli póló játékosok;
1
2

1862 Calcutta Polo Club tagjai; 1868-ban megérkezik a póló Angliába

http://twocircles.net/2013jan25/former_international_polo_player_who_now_works_veterinary_attendant.html
Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1872-1914; 210.o
9

1869-ben a 10. ezred Huszárai, Edward Hartopp és tiszttársai megrendezték az első „hoki lóháton” játékot állomáshelyükön az Angliai Adelshot-ban. Az 1. Life Guards és a Royal Horse Guards egymás ellen játszott mérkőzéseivel követte őket a Hounslow és a Richmond parkban. Lillie Bridge mellett létesült az első pólópálya.

1872 Woodwich-common „hockey on horseback”; Hurlinghan PC team;1874 mérkőzés a Hurlingham clubban
1874-ben az Angliai Hurlingham Polo Club-ban alkották meg az első játékszabályzatot, és ez onnan terjedt
el szerte a Világban. A póló idővel az angol Királyi ház tagjainak is kedvenc sportjává vált.
Az elhangzottak alapján egyáltalán nem túlzás: „A póló a királyok sportja, a sportok királya”.

Diana & Charles; William, Harry & Charles hercegek; Középen Erzsébet királynő, jobb szélen Cambiaso
Angliából jutott el a póló Magyarországra, az USA-ba és Argentínába is. Utóbbi ország pólósportja meghatározó jelentűségűvé vált. (Argentína a „póló Mekkája” a pólójátékosok számára.)

Buenos Aires Cathedral of Polo (15 000 fős Palermo Stadion);2016-os Palermo Open 40 gólos győztes csapat
Juan Martin Nero; Pablo Mac Donough; David Strirling, Adolfo Cambiaso
A póló olimpiai sportág volt 1900-1936-ig. A FEDERATION INTERNATIONAL OF POLO (FIP) világszervezetnek
jelenleg 84 ország a tagja van, közte Magyarország is, a HAZAI LOVASPÓLÓ SZÖVETSÉG képviselete által.
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MAGYAR PÓLÓ KEZDETE
Az Európai kontinensen elsőként Magyarországon, már 1875-ben gróf Batthyány
Elemér, (a mártír, 1848-as első Magyar miniszterelnökünk fia) mint a Magyar
Lovaregylet igazgatósági tagja bemutatót tartott a ”labdázás lovon” sportról, az
Angliából hozatott „műszereivel”.
Későbbiekben is, mint már a Lovaregylet elnöke, lelkesen támogatta e lovas
sportág megvalósítását.

1880-as évek elején végül gróf Andrássy Gézának köszönhetően, jött létre, és erősödött meg a póló sport.
Az Andrássy család több tagja mellett, igen sok lósport szerető, híres magyar személy is aktívan részt vett a
póló sport meghonosításában, akiket szintén megemlítünk, jelentős érdemeikkel együtt. Az újságcikkekből megtudható, hogy a régi (gróf Széchényi István által 1827-ben létrehozott) „Pesti Gyepen”, (pontosabban az üllői
út, meg a használaton kívüli lóversenytér mellette lévő legelőn) kezdődtek el az első edzések és mérkőzések.

gróf Andrássy Géza 1901-ben a Margitszigeti pályán
Sokat próbálkoztak később, hogy megtalálják a megfelelő helyet a pólójátékhoz, míg végül a Lóversenytér
mellett (a mai Papp László Sportaréna helyén) sikerült megfelelő pályát építeni.
Idővel a játékoslétszám megfelelően gyarapodott, trénert is találtak az edzésekhez, az angol 3Herbert Rich
személyében és egyre jobb lett a versenyeredményük is. Kezdetben Angliából exportálták a polo ponykat,
majd Argentínából is, idővel azonban beindult a hazai polo pony tenyésztés is.
Az 1875-től már sok és pontos információval rendelkezünk a magyar póló sportról, hála a Vadász- és Verseny-Lap akkori híradásainak.
A hazai edzőmérkőzéseket követően idővel nemzetközi túrákra került sor Hamburgba, Ostendébe, Párisba,
Frankfurtba, és itt a magyar csapatok jelentős sikereket értek el. Hamburgból, Frankfurtból pedig Budapestre
látogattak a csapatok.
A póló játékosok elsőlegesen az arisztokrata családok tagjaiból verbuválódtak, de például a kiváló lovagló
tudású huszár katonatisztek társulhattak kedvezményekkel csoportosan is, a BUDAPESTI POLO-CLUB Alapszabálya erre külön lehetőséget biztosított.
1904-ben már az uralkodó család tagjai rendszeresen látogatták a mérkőzéseket, és Ferenc József császár
és király isszemélyesen kilátogatott megtekinteni a póló játékosokat.
1907-ben Kontinentális Vándorkupán vesz részt a Magyar Póló Csapat, ahol második helyezést ért el.
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1942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 112.o.
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Sőt 1908-ban a magyar csapat kiutazott a Londoni Olimpiára, ahol győztek a Brigade of Guard angol csapata ellen a Wimbledon parkban, azonban úgy tűnik az akkori Olimpiák szervezettlensége, és a klubok egymás
közötti vetélkedése okán, végül csak a Hurlingham Club által szervezett 3 brit csapat egymás közötti vetélkedését számítja hivatalosnak az Olimpiai szervezet.
A magyar póló sport tovább fejlődött. Az eredetileg 4x20 perces játékidő helyett bevezették (a tisztaidős) 4x7
perces mérkőzéseket, idővel bevezették a handicap értékszámítás, de játszottak ekkor is „open” mérkőzéseket is.
1914 tavaszán játszották az utolsó pólómérkőzéseket, utána kitört az I. Világháború és a Magyar Póló Sport
számára ez végzetes volt. A hatalmas gondok közt és a BUDAPESTI POLO-CLUB működése csendben megszűnt.
(Hivatalosan csak az MPC 1927-es megalakulását és a Magyar Pólóélet sikeres újraindulása és látványos
fejlődése után, az 1928-ben tartott közgyűlésüket követően szűnt meg a BUDAPESTI POLO-CLUB, a MAGYAR
POLO CLUB-bal való egyesülésük révén.)
4

A válságos időket követően, 1927-ig kellett várni, hogy Heinrich Borwin mecklenburg hercege újra indítsa a
magyar póló sportot, a MAGYAR POLO CLUB megalakításával. Rövid időn belül kiemelkedően jelentős eredményeket ért el a Magyar Póló Sport, közte a 1936 Berlini Olimpiai VI. helyezést, és 1939 Hamburgi
Európabajnokság I. helyezése.
A II. Világháború is, újra megszakította a pólósportot, a kommunista rendszer pedig, ideológiai okokból,
kimondottan ellenséges volt e sportággal szemben.
Ezért csak az 1989-es rendszerváltást követően tudott megindulni 1992-től az újkori Magyar Polo Sport,
néhány lelkes és lósport szerető személy áldozatos tevékenységének köszönhetően.
Az 1999-től használt Tabajdi pólós rét mellett végre kiépülhetett a MAGYAR POLO CLUB Sportközpontja,
ahol full size méretű, nemzetközi feltételeknek megfelelő póló mezőkön sportolhatnak újra a póló sportolók.
Ennek köszönhetően 2010 Ebreichsdorfi Európabajnokságon újra indulhatott Magyar Póló Válogatott
Csapat, és ezt követően több nemzetközi mérkőzésen (London, Argentario, Varsó, Dubaii, Ebreichsdorf, Monaco, Buenos Aires) is tudtak bizonyítani a magyar pólós csapatok.
Póló sportolóink számára erőt adhat a további eredményeikhez a dicső és tanulságos múlt ismerete, ezért is
fontos a póló sport indulásának 1875-1917 terjedő, színes és tanulságos története.

4

Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1872-1914; 211.o
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ELSŐ PÓLÓPÁLYÁK
PESTI GYEP (ERZSÉBETFALVI, HATÁRÚTI, PESTI LÓ VERSENYTÉR, RÉGI LÓVERSENYTÉR)
1884-ben gróf Andrássy Géza ismerőseivel megkezdte a pólóedzéseket, mérkőzéseket, a gróf Széchenyi
István által alapított 1817-től üzemelő „Pesti gyep”, vagyis a Régi Lóversenytér mögötti területen.
Ezt egy 1885-es dátumú kép is mutatja. (Erzsébetfalvi, határúti régi lóversenytér néven megemlítve.)
5

A „Pesti gyep”a „Régi” vagy „Pesti LÓ VERSENY tér” galopp pályája,

gróf Széchenyi István

„Pesti gyep” a „Pesti LÓ VERSENY Tér”, (a mai Ferencvárosi pályaudvar, mögött) kezdtek el pólózni 1884-ben

5

1942 Aich Hubert P, MPC 1942 Évkönyve
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E pálya ugyanakkor igen messze volt a városközponttól, ezért közelebbi területet kerestek.

„LIGETI” LÓVERSENYTÉR (CSÖMÖRI ÚTI, ÚJ VERSENYTÉR, FERENC J. LAKTANYA MELLETTI RÉT)
Erre az 1880-tól üzemelő a „ligeti” Lóversenytér
tűnt alkalmasnak és ebben segített a Lovaregylet (a
Vadász- és Verseny-Lapban közreadott) 1884-es
áprilisi közgyűlési döntésével, mely e terület hátsó
részén helyet adott a pályához. Egy új pólópálya
megvalósítás azonban igen nagy feladat és több év
mire a fű is kellően megerősödik.
(A Ligeti Lóversenytért ekkor „Új versenytérnek”
is hívták akkor, egészen az újabb „Új versenytér”,
a mai Kincsem Park 1925-es megnyitásáig.)
Az 1902-es Vadász- és Verseny-Lap cikk a galopp
kör belsejében nyilt pályáról ír.
(Ilyen ötlet az újkori pólótörténelemben is felmerült
a Kincsem Parkban, azonban a Galopp és ügető pálya
körén belül nem lehet nyugodtan konfliktusoktól mentesen működni. Állandó surlódást jelent a galopp-,
meg az ügetőpályán való átjárás.)
Feltehetően ezért, később is inkább a „Városligeti”-nek, vagy „Ligeti”-nek, de „Új Versenytérinek” és olykor
„Csömörinek” is nevezett (akkor az „új”) galopp pálya mellett, a korábban kijelőlt helyen lévő magaslati füves
részen játszottak.
(Ez a mai Papp László Sportaréna területén volt, mely a térképen látható módon, megfelelt az 1902 cikkben leírt
Ferenc József Laktanya melletti rétnek.)
(A különböző elnevezések között néha elég nehéz eligazódni, ebben segítenek a képek és térképek is még.)
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„Ligeti” Lóversenytér, mellett (ovális kör) pólóztak. Lásd még Lóvásártér (Ügető), Tattersall, Ferencz J. laktanya

A terület mai képe. Már csak a Tattersall maradt meg a helyén.

A „Csömöriúti”, v. „Ligeti” Lóversenytér melletti póló pálya nézői (Jól látható az eredményjelző tábla)
15

„Ligeti” Lóversenytér lelátója (mai Nemzeti v. Puskás stadion helye); Lóversenyterek helye a térképen

LUDOVIKA KERTJE ÉS A TATTERSALL
Valószínűen az új a városhoz közeli pólópálya létrehozásának nehézségei miatt 6 még eleinte a Ludovika
Akadémia kertjében, és a térképen jelzett 7Nemzeti lovardában (Tattersall) is pólóztak rövid ideig.
(Később az I. Világháború után is 1927-ben a Tattersallban kezdték újra a pólót.)

6
7

1942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 111.o.
Vadász és Verseny-Lap 1903 04 07
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1905 Ludovika kertje

Ludovika és a hátsó kertje ma
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RÁKOSI (LOVASSÁGI) GYAKORLÓTÉR
A messzebb lévő Rákosi (Lovassági) Gyakorlótéren is pólóztak kezdetektől, a fennmaradt fotók és információk tanulsága szerint.
(Ez később, 1927 után a Honvéd Póló Club pályája volt.)

„Rákosi” Lovassági Gyakorlótér (a mai Kincsem park mögött)
18

MARGITSZIGETI PÓLÓPÁLYA
A címplapon is szereplő 1901-es, gróf Andrássy Gézát ábrázoló kép tanulsága szerint a Margitszigeti pólópályán is játszottak már ebben az időben is.

Margitszigeti pólópálya gróf Andrássy Géza 1901

Margitszigeti pólópálya mai képe, (b.o. alul) most helyén sétány, virágágyásokkal
Az 1927-es Vérmezői újrakezdést követően a Margitszigeti pálya lett a fő versenyhelyszín. A Rákosi pályát
pedig a Honvéd Polo Club használta.
Az első Világháború előtti időszakban is, a képek tanulsága szerint egyszerre több helyszínen (Ligeti pálya,
Rákosi Gyakorlótér, Ludovika kertje, Tatteresall, Margitsziget) is játszottak, miközben a Ligeti pálya lett a
leglátogatottabb. Ennek az is lehetett a magyarázata, hogy mindenhol csak 1-1 pálya volt, mely könnyen tönkremehetett jelentősebb terhelés mellett. Ezért is használhattak alternatív pályákat is.
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ELSŐ PÓLÓ JÁTÉKOSOK 1875 ÉS 1884-TŐL
1875 augusztus 18-i dátummal a Vadász- és Verseny-Lap száma irt először a Magyarországi Pólóról, ahogy ekkor hívták „labdázás lovon” gróf Batthyány Elemér általi bemutatásáról.

Később, 1896-os dátummal az első játékosok között a következőket említi meg Aich
Hubert könyve:
„Andrássy Géza, Dezső, Tivadar és Sándor grófok, gróf Apponyi Gyula, gróf Bánffy Miklós, gróf Károlyi Lajos, Rohonczy Gedeon
és Rohonzy Lőrinc, gróf Teleki Géza és gróf Pallavicini György. Megemlítik azt is, hogy a Ludovika Akadémia kertjében, majd a Rákosi
Gyakorlótéren, végül pedig a Városligeti Lóversenytéren játszottak az urak.”
8

Korábbi időpontokról is vannak adatok. Az alábbi kép szerint 1885-ben a játékosok: Andrássy Tivadar,
Géza, Gyula és Sándor grófok, gróf Pejacsevics Albert, gróf Apponyi Gyula, gróf Károlyi Lajos,
Rohonczy Lőrinc.
9

képek Aich Hubert Magyar Polo Club 1942-es évkönyvéből
A BUDAPESTI POLO-CLUB 1904-es ÉVKÖNYVÉNEK egy példányán szerepel egy még korábbi dátum gróf
Andrássy Géza saját kezű írásával, és az akkori pólójátékosok nevével:
„Alapíttatott 1884, alapszabály változás 1904” Els ő játékosok: gróf Andrássy Tivadar, Lázár főhadnagy, Bánffy –stb.– Pálffy Dönczi,
gróf Bánffy Miklós. A Budapesti Polo Club kezdete 1884-6 közt a Rákosi gyakorlóréten és Ludovika.”
10

1942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 111.o.
1942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 104.o.
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1942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 111.o.
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BUDAPESTI POLO-CLUB KEZDETEI
1880-as évek elejétől gróf Andrássy Géza kezdett hozzá a póló sport
megvalósításába Magyarországon.
Ő kezdeményezte a BUDAPESTI POLO-CLUB létrehozásához is 1884-től.
1904 május 27-én fogadta el végül a BUDAPESTI POLO-CLUB alapító okiratát a belügyminiszter, Aich Hubert Poloiskola könyve szerint.
1905 május 8-án hagyta jóvá Kégl miniszteri o. tanácsos, a miniszter meghagyásából az alapszabályt 34885/III.a./905 M. Kir. Belügyminiszteri
számmal, a BPC 1913-as évkönyvében lévő pontos adatok szerint.
(Az akkori szigorú előírások miatt, feltehetően több jogi problémát kellett
ehhez megoldaniuk. Az adatokból kiderül, többször is alapszabályt kellett
ehhez módosítani.)
Ernst József: „100 év a magyar lovassport történetéből” művében azt írja:
„A BUDAPESTI POLO-CLUB 1901 tavasztán alakult meg. A Vadász- és Verseny-Lap rövid híre arról tudósított, hogy a klub május 9-re hirdetett
gyűlését május 15-re halasztotta el. Elnöknek Andrássy Géza grófot választották meg. A tagság többsége az arisztokráciából került ki:
Andrássy, Apponyi, Batthyány, Bethlen, Esterházy, Festetics, Károlyi, Széchenyi, stb. család tagjai mellett megtaláljuk Bacsák Zsigmond, Miklósi Aladár nevét is. A titkári teendőket, dr. Magyar László látta el. A klub trénere pedig az angol Herbert Ritch volt.
11

A klub a pólósport népszerűsítését, a lovassport fejlesztését, a polo pony tenyésztésének elősegítését tűzte ki célul.
Ahogy a klub közgyűlési beszámolójából kiderült, megalakulásuk évében 24 alkalommal 56 mérkőzést tartottak Budapesten a régi lóversenytér mellett lévő legelőn. Mivel ebben az időszakban más póló egyesület nem
működött, a mérkőzéseket a klubon belüli vívták meg egymással, családi, baráti, stb. alapon létesült, 4-4 főből
álló, más-más színű (kék-fehér, vörös-kék) mellényben játszó csapatok.
A Polo-Club működését a Magyar lovaregylet is támogatta, és lehetővé tette, hogy állandó pályát létesítsenek a (Városligeti) Lóversenytér (most a Puskás Ferenc Stadion, autóbusz pályaudvar) északi részén. (A költségekhez gróf Károlyi Lajos is hozzájárult.) A Régi Lóversenypályán (Pesti Gyepen) istállókat és a saját
pálya elkészültéig edzési lehetőséget biztosítottak a klubnak.
(Gróf Károlyi Lajos hozzájárulása, valamint a Magyar lovaregylet támogatása, akinek ekkor elnöke gróf
Batthyány Elemér, kiemelkedő jelentőségű volt a magyar póló sportban. Ez látszani fog az 1903-as vezetőségválasztásnál is.)

1901 05 09 „budapesti Polo társaság”;1901 05 10 Viktória királynő halála; 1901 05 18 Nemzeti Casinóban
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Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1972-1914, 210-212o.
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A Vadász- és Verseny-Lapból kikeresve az információkat, megtudhatjuk, hogy ekkor még nem használták a
BUDAPESTI POLO-CLUB nevet, helyette „budapesti Polo társaság”, máshol meg a „budapesti Poló társaság”,
kifejezést használták. (Tehát még a „póló” név használata is kérdéses volt, sokáig használták az angolból
átvett „polo” írásmódon. A kor hangulatának átadása érdekében e könyvben is sok helyen a régi kifejezésekkel, írásmóddal lehet találkozni.)
Az 1901 május 6-i újságcikkben már arról írnak, hogy május 9-én 11 órakor a Nemzeti Casinó földszinti
helyiségében tartanak közgyűlést, az alapszabály módosítás és a Magyar lovaregylettel kötendő szerződés
ügyében. Tehát akkor már meg volt az Alapszabályuk, ha az még hivatalos jóváhagyást nem si kapott.
1901 május 10-én jelzik, hogy ezt 13-ára halasztották, majd újfent halasztottak 18-ra a közgyűlésüket.
Megtudhatjuk azt is a hírekből, hogy gróf Batthyány Elemér, a malária néha kiújuló hatása miatt, nem jelent
meg a versenytéren, viszont előtte hétfőn még ott volt a Magyar lovaregylet közgyűlésén.
Kiderül az is, hogy a Magyar lovaregylet tiszteletbeli tagja volt Albert Edward angol király is, akihez
részvéttáviratot küldtek anyja, Viktória királynő elhunyta alkalmával.
(Sok érdekes dolgot lehet megtudni a régi újságokból.)

1902 február 22, 77.o vegyes hírek; ugyanaz a lapszám közgyűlési hír; 1902 04 18 Lóversenytér közepén
A Vadász- és Verseny-Lap 1902 február 22-i lapszám hírei megerősítik, hogy már 1901-ben megalakult a
club, mert arról tudósítanak a lapok, hogy 1902 február 19 választmányi és rendkívüli közgyűlést tartottak,
melyen gróf Andrássy Géza elnök, gróf Andrássy Sándor, gróf Andrássy Tivadar, gróf Apponyi Gyula,
gróf Batthyány Gábor, gróf Cserkonics Pál, Rohonczy Lőrincz és gróf Széchenyi Imre vettek részt. (8fő)
A tavaszi játékok rendezői tisztségére gróf Batthyány Gábor és gróf Széchenyi Imre, a bírói tisztségre gróf
Hadik-Barkóczi Endre lett felkérve.
Majd egy meghívót is közzé tettek a 1902 március 2-án tartandó közgyűlésre és választmányi gyűlésre. Tervezet szerint sor kerül például az 1901. évi „megközelítő” zárszámadás bemutatására, és 12 tagú választmányt
is óhajtanak megválasztani.
(A következő képhez fűzött kommentár alapján újra is kellett alakuljanak, a bejegyzés érdekében, és megtudhatjuk azt is, hogy a közgyűlést követő mérkőzést még a Régi lóversenytérhez tartozó füves területen tartották.)
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1902-ben közzéteszik, hogy megkezdődött a szezon, melyre a Ferenc József laktanya melletti réten edzenek.
A szezonnyitó mérkőzés a budapesti Lóversenytér közepén kialakított pólópályán, „angol gentleman trainer”
felügyelete alatt lesz május 5-én. (Ezt megelőzően április 7-re volt ez kitűzve az indulás, de feltehetően az esős,
hűvös idő okán még a pálya nem volt alkalmas erre.)
Az eddig leírt információknak ellentmond, a korábban említett, 1884-as dátumú írásos emlék, melyről Aich Hubert Pólóiskola című könyvből tudhatunk:
A BUDAPESTI POLO-CLUB 1914-es Évkönyvének egy
példányán szerepel, gróf Andrássy Gézasaját kezű írása:
„Alapíttatott 1904, alapszabály változás is” Első játékosok: gróf Andrássy Tivadar, Lázár főhadnagy, Bánffy –stb.– Pálffy Dönczi, gróf Bánffy Miklós.
12

A Budapesti Polo Club kezdete 1884-6 közt a Rákosi gyakorlóréten és Ludovika.”

1884 január 31-én a Vadász- és Verseny-Lapban megjelent
fenti első hír is ezt igazolja. Leírják, „Polo-Club” alakulása van folyamatban, melynek kezdeményezője gróf Andrássy Géza és már
12 tag jelentkezett. (Ez azt is jelenti, hogy már legalább minimum 1
évvel hamarabb, 1883-ban megkezdték az edzéseket.)
1884 áprilisban már arról számoltak be, hogy még a
tavasz folyamán a „Polo-Club” (lapdajáték lóról) megalakul, fiatal parformance vadászok és huszárok által.
Gr. A. G. már alkalmas hely után néz. A cikk szerint,
valószínű, hogy az itteni Jockey-Club Directoriuma, az
új lóversenytér (értsd alatta a Városligeti Lóversenytér)
hátsó részének magas, lapos részét engedik át nekik.

12

1942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 102.o
23

A BUDAPESTI POLO-CLUB megalakulásának időpontjai körülötti bizonytalanságokra magyarázattal szolgálhat, az újkori pólótörténelemben szerzett tapasztalatok. Ekkor is eltelt néhány év az első alakulástól a jogerős
bejegyzésig, ugyanis a kezdeti próbálkozásaik ekkor is elbuktak sorra a bürokrácia mezején. Először a 2006os szezonbanszületet döntöttés a Magyar Lovaspóló Szövetség néven való megalakulásról, majd 2007 januárban hivatalosan is megalakultak Hazai Lovaspóló Szövetség néven, de még ezt követően is egy újabb alakuló
közgyűlésre volt szükség mire végre 2008 05 13 dátummal, 2008 05 20-án megérkezett a jóváhagyó végzés.
A póló pályák vonzatában is hasonlóan sok próbálkozás történt az újkori pólótörténelemben, (Baracskai rét,
Töki lovarda, Káli-medence, Etyek) míg végül a Tabajdi MAGYAR POLO CLUB-ban, a nemzetközi előírásoknak megfelelő pólópályák megvalósulhattak. A bürokráciában még a kifejezéseknek is nagy a jelentősége,
mert nem „pólópálya” a helyes kifejezés, hanem „pólós rétről” van szó, ahogy az angol is a „polo field”
kifejezést használja.

„ÉG A PUSZTA”, GRÓF ANDRÁSSY IMRÉNÉ
Gróf Andrássy Imre (1891-1985, gróf Andrássy
Aladár 1827-1903 unokája) második felsége (Stella
Kuylenstierna-Andrássy 1902-1998) fenti című memoárjában (1948 Stockholm) írja gróf Andrássy Gézáról:

„A gróf szerette a n őket, a lovakat, a sportot, és a cigány zenét.
Az a hír járta, Magyarországon neki vannak a legszebb lovai és a
legbájosabb szeretői, és nem akad olyan sport, melyet ne művelne.
Éves bevétele elérte a másfél millió pengőt, de mivel évente három milliót szokott költeni, olykor hiány támad a családi költségvetésben.
Géza bácsi ettől nem zavartatta magát. ’Zenét’ kiáltotta, és megvonta a vállát.”

Lengyel Rheinffuss Ede festménye
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1903 BUDAPESTI POLO-CLUB TAGJAI, ALAPSZABÁLYA
Az első néhány (11 fő), 1896-os dátummal említett játékosokhoz képest 13 (Andrássy Géza, Dezső, Tivadar
és Sándor grófok, gróf Apponyi Gyula, gróf Bánffy Miklós, gróf Károlyi Lajos, Rohonczy Gedeon és Rohonczy
Lőrinc, gróf Teleki Géza, és gróf Pallavicini György) jelentősen nagyobb taglétszám (8 alapító tag, 1
Tisztelebeli tag, 49 rendes tag, tehát öszesen 68 tag) van megnevezve már 1903-ban.
A VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP 1903 június 2-i száma jelent meg a BUDAPESTI POLO-CLUB taglistájával.
Gróf Andrássy Géza elnökké választása természetesnek tekinthető.
Gróf Károlyi Lajos alelnökké választásában bizonyára jelentős szerepe volt, hogy ő is minden
erejével támogatta a póló sport létrejöttét. (Lásd
póló pálya költségéhez való hozzájárulása.)
Gróf Batthyány Elemér (a mártírhalált halt
gróf Batthyány Lajos miniszterelnök fia) tiszteletbeli taggá választása nyilvánvalóan összefügghetett az 1875-ős pólós bemutatójával, illetve, hogy a
Lovaregylet az elnökeként kifejezetten a lovassport mecénásának számított. (A Lovaregylet jelentős összegű támogatást adott, valamint pólópálya
lehetőséget.)
A választmányi tagok (ez a mai szóhasználatban
vezetőségi/elnökségi tagokat jelent, akik a közgyűlések közötti döntéseket meghozzák) esetében is
olyan prominens személyek jöhettek szóba, aki
munkájukkal, kapcsolatiakkal, vagy vagyonukkal
jelentősen közreműködtek, (vagy várhatóan a továbbiakban segíteni tudtak) a BUDAPEST POLOCLUB létrejöttében, működésében.
Manapság is így zajlik egy póló egyesület megalakulásánál a tisztség kijelölése. Egy tiszteletbeli
tag esetében az sem feltétlenül előírás, hogy komoly pólójátékos legyen az illető, ahogy a tagok
esetében sem kötelező feltétlenül, hogy nagyon jól
tudjanak játszani. Az írásos információink alapján
a rendes tagok esetében is igen sok olyan személy
van, aki lovagolni nyilvánvalóan tudott, lehet pólóütőt is már fogott a kezében, de sehol nincs megemlítve konkrétan egy póló csapat játékosaként.
(Akkoriban a lovagoló tudás oly annyira természetes volt, mint manapság az autóvezetés.) Ezért külön jelzi a névjegyzék azt, aki valahol pólójátékosként van említve és külön, aki „csak” klubtagként.
Érdekes, hogy külön említik az alapító tagokat (8fő), akik nem azonosak azon nevekkel, akik korábbi (1884,
1885, 1896) dátummal vannak megemlítve, ráadásul még gróf Andrássy Géza sincs közöttük. Ennek oka feltehetően az e tisztséghez kötött igen magas, 500 koronás díjtétel lehetett.
A rendes tagok között már ott van a felsorolásban gróf Andrássy Géza, (elnök) és unoka testvére gróf Andrássy
Gyula, (utóbbi már az ifjabb Andrássy Gyula), valamint számtalan igen ismert név is. Érdekes, hogy „testületi tag”
lehetett a 16-ik cs. és kir. huszárezred tisztikara. Ez azt jelentette, hogy lényegében már, mint sportági szövetség
működött a BUDAPESTI POLO-CLUB. Ennek oka, hogy másik polo club ekkor nem volt.
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1942 Aich Hubert Poloiskola MPC 1942 kiadása; 111.o.
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A Vadász- és Versen-Lap 1903 február 21-én közreadta a Budapesti <POLO-CLUB> Alapszabályait.
Az alapító tagoknak a korábban említett módon 500 koronát kellett befizetniük. (Igaz ezzel „egyszer s mindenkorra” rendezték a tagdíjukat.)
A „rendes” tagoknak csak 100 koronát kellett fizetni évente, de vállalniuk kell, hogy ugyanennyit megfizetnek 3 éven át.
A „testületi tagok” kategória kicsit
olyan, mint a sportszövetségnél a
tagszervezetek. Itt ez kedvezményes
lehetőséget adott arra, hogy csoportosan fizessék be a 300 koronát.
(Így 30 fős csoportos jelentkezés esetén egy főre csak 10 korona jutott.)
Kültagoknak csak 20 koronát egy
évre (vagy egy hétre 5 koronát) kellett befizetni.
(Ez is egy lehetőség kisebb pénztárcájú egyéneknek, de ehhez szavazati jog nem járult, tehát nem szólhattak hozzá az egyesületi ügyekhez,
a pólóversenyeken sem vehettek részt
játékosént, tehát csak olyan esetben
jött szóba, ha valaki játéklehetőség
nélkül óhajtott klubtag lenni. Tehát
nézők voltak, vagy a Ghymkana versenyek résztvevői.)
Érdekes, hogy már ekkor is voltak
„club pony-k”. (Kérdés, milyen szabályokkal lehetett használni?)
A tagdíjat január 1-én kellett befizetni, és ezt peres úton is behajthatták, aki nem fizetett!
Nagyon érdekes, hogy lehetőség
volt a tagdíj többszörösének megfizetése, ekkor ez többszörös szavazati
joggal járt a testületi ülésen.
Az alapszabályból kitűnik, hogy
már akkor is voltak versenyek, és játékból kifolyó viták.
Külön érdekessége a mellékelt dokumentumnak, hogy pont ezen a lapszámban, itt lett közzé téve, hogy az
ügetősport megvalósítása érdekében
korábban létrehozott úrkocsisok szövetkezetének megszüntetésére közgyűlést hívtak össze. Tehát ekkor
még az ügetősport létrehozása kudarcot vallott. (Szerencsére a póló
sport nem járt így akkor.)
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MAGYAR PÓLÓS CSALÁDOK MÚLTJA ÉS JELENE
A póló családok érdekes történelmi momentumainak kiemelésével és érdekesebb a jelen híreivel nem csak a
magyar póló sportról tudhatunk meg igen sokat, hanem magáról a magyar történelemről is igen sok tanulságos,
néha pedig szórakoztató emlékhez is juthatunk.
A főúri családok egymás között házasodtak, igen gyakran akár unokatestvéri szinten is. Vagy, ahogy a Széchenyi családban is történt, az idősebb fiú özvegyét elvette a fiatalabb fiú. Tehát a rokonsági kapcsolat igen
gyakori volt közöttük. Emiatt valóban adódtak genetikai gondok is, ahogy főúri gőg, vagy egyéb problémák is
megronthatták az egyes nemesi családok hírnevét.
Ugyanakkor számtalan hőstett és jelentős érdemek fűződnek a nemesi családok nevéhez a magyar történelemben. E korban ugyanis minden nép esetében óhatatlanul, a jelentős vagyonnal és befolyással bíró nemesi
családok alakították ugyanis, jól vagy rosszul, az adott nép sorsát. Ezért igen fontos megismerni azokat, akik
sokat tettek nemzetünk függetlenségéért és felemelkedéséért.
Sok különösen érdekes, figyelemfelkeltő különleges történet is fennmaradt szerencsére és érdemes ezeket felidézni.
A figyelmes olvasó megtudhatja például későbbiekben azt is, hogy milyen távoli összefüggés lehet egy nemesi cím és egy lovasszobor állítás különleges körülményei között.
A múlt és a jelen ráadául igen nagy hasonlóságot mutat, a régi és az újkori póló sport indulási nehézségei és
más eseményei vonzatában is.

ANDRÁSSY CSALÁD
Az Andrássy család tagjainak igen kiemelkedő szerepe volt a Magyarországi lósport és a póló sport fejlődésének elősegítésében.
Az Andrássy családnak a Magyar történelemben is oly kimagaslók az érdemei, és
olyan híresek voltak a XIX. század Magyar történelemben, mint a XX. században a
Kennedy családnak az USA-ban. Nem véletlen, hogy Jókai Mór regényeiben is felismerhető alakjuk és tetteik.
A magyar filmművészet adósa Magyarországnak az életük megfilmesítésével!
Az Andrássy család egyike azoknak a régi ősi magyar grófi családoknak, akik eredetüket az Ázsiából kivándorolt ősmagyarokig vezetik vissza. Ennek a régi székely családnak egy tagja, a legenda szerint szent István
koronázási ünnepén, egy külföldi bajvívóval megküzdve annak fejét kettészelte. E tettéért a királytól címert,
és az „Erős” jelzőt kapta jutalmul, majd a király két év múlva már Erdély vajdájává tette a bátor lovagot. A
hiányos adatok és iratok miatt nehezen követhető a család története és felemelkedése, de itt-ott azért feltűnik
nevűk a krónikákban.
A családi krónika azonban feljegyezte, hogy az Andrássyak vitéz katonák voltak, harcoltak a törökök, poroszok, labancok ellen is. Tagjai nem egyszer szereztek tábornoki tölgyfalevelet zubbonyukra. Egyesek Mars
istenét mások pedig az Egyházat szolgálták püspökként, megyei főispánként. Ismert volt egy Andorás nevű
ős, akinek három fiúgyermeke volt, Józsa, Vida és László. A feljegyzések szerint mindhárman bátort vitézek
voltak, Józsa és Vida is ütközetben lelte halálát. A családfa leírása itt megszakad, csak I. Lajos uralkodása
idején Zsigmond tűnik fel, mint temesi albán, aki Nikápolynál esett el 1396-ban.
Hunyadi János kormányzósága alatt élt Bertalan, aki számtalan hőstettel tűnt ki a vitéztársai közül. Már 1441ben, I. Ulászló uralkodása idején, Szendrőnél tüntette ki magát, Mezet bég elleni harcias bátorságával, akit a
következő évben Szentimrénél halálosan meg is sebesített. 1448-ban ő maga is halálosan megsebesült a rigómezei csatánál. Fia Boldizsár, Mátyás király oldalán küzdött, unokái Imre, Lázár, Tamás nagy harcosok voltak,
akik közül Lázár utóda Márton fia vitte tovább a családot. A legendák itt véget érnek, és innentől kezdve már
hitelesebb források állnak a családfa kutatók rendelkezésére.
Andrássy Mártont az okiratok 1539-ben már főemberként említik a székelyek között, aki Szapolyai János
ivadékának, János Zsigmondnak trónra jutásán fáradozott. Az időközben nagykorúvá vált János Zsigmond
egész falvakat adományozott az őt hűségesen szolgáló főembereknek.
14

Az Andrássyak hosszú történetét nem lehet itt most sajnos mind leírni.
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http://www.hirek.sk/multunk/20110426191005/Az-Andrassy-csalad-fenykora-es-hanyatlasa.html
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Történetünkhőz Gróf Andrássy György (1797-1872) által kapcsolódik, aki (gróf Széchenyi István, Batthyány Fülöp herceg, gróf Batthyány János Nepomuk és sok más támogatóhoz is hasonlóan) jelentős összeget
(10 000Ft-ot) ajánlott fel a Tudományos Akadémia céljára. Nevéhez fűződik a vasútépítés támogatása, és az
1838-as Pesti árvízben (báró Wesselényi Miklóshoz hasonlóan) ő is mentette, segítette az embereket.
A Tisza szabályozásról híres gróf Andrássy Károly (1792-1845) mindhárom fia (Manó, Gyula, Aladár)
lóháton harcolt együtt az 1848-as Pákozdi csatában Jellasics ellen. (Lásd róluk bővebben a következő oldalon.)

ANDRÁSSY GÉZA GRÓF BPC ELNÖKE & RENDES TAG, PJ.
Gróf Andrássy Géza (1856-1938) (gróf Andrássy Manó a „vasgróf” fia) családi hagyományainak ismeretében jobban érthető, miért válhatott a Magyarországi póló megvalósítójává. Ő a BUDAPESTI POLO-CLUB
létrehozója. (Róla bővebben már korábban és később is szokszor lesz még a neve megemlítve.)

ANDRÁSSY MANÓ GRÓF
Gróf Andrássy Géza apja gróf Andrássy (Emmanuel) Manó (1821-1890) Oláhpatakon született. (A Betléri
ág alapítója.) A vasércfeldolgozás és kohászat terén végzett tevékenysége okán kapta a „vasgróf” nevet. (Lásd
Rudabányai vasérctelep, vaskohók, vasgyárak, Salgótarjáni vasmű.)
Világlátott újító arisztokrata volt. 1840-es években Ny-Európai útat tett, és Spanyolországot, Portugáliát Marokkót is is bejárta.
1848-ban részt vett az utolsó rendi országgyűlésen, Pákozdi csatában együtt harcolt Gyulával és Aladárral.
1849-ban amikor Windisch-Grátz bevonul Budára emigrál. Beutazza Indiát, Kínát, Indonéziát, Ceylont.
(Könyve 1853-ban jelent meg: Utazás Kelet Indiákon.) Hazatérve Tisza szabályozásban is részt vett.
Tudományos akadémia tagja, és országgyűlési képviselő is lett. Beltéri kastélyt visszavásárolja, felújítja halastavakat létesített. Házasságából fián kívül 4 lánya született.
14 hónappal élte túl öccsét Gyulát a Krasznahorkai vár alá temették el.

ANDRÁSSY GYULA GRÓF MAGYARORSZÁG ELSŐ MINISZTERELNÖKE
Gróf Andrássy Gyula (1823-1990) vált a leghíresebbé a családból, mint a kiegyezés létrehozójaként (és
persze „Sissi császárnéval való románca révén), majd azt követően Magyarország Miniszterelnökként, később
pedig az Osztrák-Magyar Monarchia Külügyminiszterekén. Ő közismerten a lovaglás szerelmese volt, és tekintélyével, tudásával, vagyonával is segítette a magyar lótenyésztés, valamint a lovassport fejlődését.”

„Sissi” Erzsébet Királyné;

gróf Andrássy Gyula;
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testvére gróf Andrássy Manó a „vasgróf”

ANDRÁSSY GYULA GRÓF IFJ. BPC VÁLASZTMÁNYI & RENDES TAG, PJ.
ifj. gróf Andrássy Gyula (1860-1929), (gróf Andrássy Gyula fia), (jogi szakíró, az osztrák-Magyar Monarchia utolsó külügyminisztere, a Magyar Királyság belügyminisztere) is részt vett a póló játék
maygarországi meghonosításában. Ez sem volt véletlen, hiszen családjában nagy hagyományai voltak a lovassportnak.
Az idősebb gróf Andrássy Gyula nyilvánvalóan megtekintette fia, az ifj. gróf Andrássy Gyula póló mérkőzéseit, ahogy testvére gróf Andrássy Manó, a „vasgróf” is feltehetően megtekintett fia Géza játékát, és ismerve
a lovagló tudásukat, lovassportok iránti lelkesedésüket is, feltehetően ki is próbálták a póló sportot ők is.
15

Ifj. gróf Andrássy Gyula (1890-es években)

ANDRÁSSY TIVADAR GRÓF BPC VÁLASZTMÁNYI & RENDES TAG, PJ:
Gróf Andrássy Tivadar (1857-1905) (gróf Andrássy Gyula első szülött fia, ifj. gróf Andrássy Gyula bátyja,)
neve is meg van említve már az 1900 májusi versenyen, mint póló játékos.
16
Említésre méltó, hogy míg gróf Andrássy Géza rendelkezett a legtöbb póló pónival (11) a parnói ménese
által, gróf Andrássy Tivadar pedig Erdélyi ménesében foglalkozott tenyésztéssel, de a legtöbb lovat Angliából szerezték be.

15
16

https://hu.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1ssy_Gyula_(politikus,_1860%E2%80%931929)
Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1872-1914; 211.o.
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ANDRÁSSY KÁROLY GRÓF BPC PJ.
Gróf Andrássy Károly (1888 1910) (gróf Andrássy Géza idősebb fia, ifj. Manó bátyja) is együtt pólózott a
többi Andrássy-val, azonban nagyon korán, 22 éves korában „hosszadalmas és kínos betegésben” meghalt. A
gróf Hencel-féle kert pozsonyi országúti falával átellenben temették el egy római szarkofágban.

A képen gróf Andrássy Károly látható édesapjával gróf Andrássy Gézával, 1905 05 15 halálának és
a Kassai Rákóczi ünnepélyeken történt felvonoluláson
temetésének híre

Gróf Andrássy Károly „hosszantartó és kínos” betegsége magyarázhatja miért festett borús képeket
ANDRÁSSY MANÓ GRÓF IFJ. BPC PJ.
Ifj. gróf Andrássy Manó (1892-1853) (Géza fiatalabbik fia, a „vasgróf” unokája), aki elsőként belevágott
a póló lovak tenyésztésébe. 17 Cinderi ménesében argentínai és skót ponykat tenyésztett.
(Később báró Kemény család alsózsuki ménesében, majd a báró Wesselényiek utóbb pedig a gróf Telekiek
zsibói ménesében is neveltek póló lovakat.)
ANDRÁSSY SÁNDOR GRÓF BPC VÁLASZTMÁNYI & RENDES TAG, PJ.
Gróf Andrássy Károly 3. fia (Manó, Gyula, Aladár) közül a legtovább élt gróf Andrássy Aladár (1827-1903)
is még kipróbálhatta a pólót és megtekinthette fiát gróf Andrássy Sándor (1863-1946) a politikust, sportvezetőt, országgyűlési képviselőt is a pólópályán.
17

1942 Aich Hubert Poloiskola MPC 1942 kiadása; 112.o.
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Andrássy családfa gróf Andrássy Károlytól. „PJ” betűkkel jelölve 8 fő, aki dokumentáltan pólójátékos volt.
A BPC-ben Gróf Andrássy Gézán kívül, Andrássy Sándor, ifj. Gyula, Tivadar, Károly, ifj. Manó grófok,
az MPC-ben gróf Andrássy Géza unokája ifj. Géza (1920-1997) és Aladár unokája Mihály (1993-1990) is játszott.
Joggal feltétezhető, hogy az idősebb Andrássyak (Manó, Gyula, Aladár) is kipróbálták a póló sportot.
Az Andrássy-ak dicső tettei, és különösen gróf Andrássy Gyula kezdetben kalandos, majd fantasztikusan sikeres pályafutása, sokkal nagyobb figyelmet érdemelne. Minden magyar büszke lehet rájuk.
Sokak számára érdekes, sorozat kalandfilm is készülhetne gróf Andrássy Gyuláról és az Andrássy-akról.
A MAGYAR POLO CLUB minden évben megrendezi a COUNT ANDRÁSSY POLO CUP-ot, az Andrássy
családnak a magyar hazáért, a magyar lovassportért, különösen pedig a magyar póló sportért hozott áldozatos
tetteik emlékének ápolása érdekében.
E rendezvényekre a magyar póló sport alapítóinak és korábbi játékosainak leszármazottai hagyományosan
meg vannak hívva hivatalosan díszvendégként.
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PALLAVICINI CSALÁD
PALLAVICINI GYÖRGY ŐRGRÓF BPC RENDES TAG, PJ.
Pallavicini György őrgróf (1881-1946) a BUDAPESTI POLO-CLUB „rendes”
tagjai között van megemlítve és később is igen sokszor említik a híradások a nevét.
1911-ben Andrássy Borbálával (1890-1968) kötött házasságával az Andrássy
családdal való kapcsolata is létre jött.
Mivel ifj. Andrássy Gyula gróffal együtt pólózott, (kinek csak 4 lány gyereke
született: Borbála, Ilona, Katalin, Klára) ezért igen valószínű, hogy e frigyben a
póló sport is szerepet játszott.
Lásd (később teljes terjedelemben idézett) 1908 május póló mérkőzésről szóló tudósítás, ahol mindannyian együtt szerepeltek a tudósításban. (Gróf Andrássy Borbála, Andrássy Boy grófnő megnevezéssel.)
„Pompás automobilok, gyönyörű magánfogatok és gyors fiakkerek ontották az előkelő közönséget a budapesti versenypályának a pólómérkőzésre fenntartott helyére múlt pénteken.
18

Itt adjuk azoknak a neveit, kiket sikerült összeírnunk:
Urak: Andrássy Gyula gróf belügymin., Batthyány Elemér gróf, Csekonics Endre gróf,….......

Az „Old men” csapatban: gróf Bánffy Miklós, Rohonczy Lőrinc, gróf Károlyi Lajos és gróf Andrássy Géza
játszottak, míg a „Boys” csapat gróf Wenckheim József, gróf Andrássy Károly, Pallavicini György őrgr. és
gróf Széchényi László-ból állott. ……………………….
Utolsó verseny volt: a nők nyeregbe segítése. A férfiak kantárszáron vezetve a lovakat rohantak arra a
helyre, a hol a hölgyek állottak.
A hölgyeket nyeregbe segítve kellett segíteni, kiknek a kiindulási helyre kellett visszatérni. Győztes az, a ki elsőnek ér a kiindulási helyre.
E versenyt Andrássy Boy grófnő nyerte Pallavicini György gróf asszisztálása mellett.”
Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 133. oldalán megemlítik:
„A Budapesti Polo Club 1909. május 12-i pólómérkőzés alkalmával magasugratás és díjugratás versenyszámokból álló sikeres
lovasmérkőzést tartott.
A magasugratást Pongrácz Artúr őrnagy nyert Bunkó nevű lovával (160 cm), míg a második Pallavicini A. főhadnagy lett Miskával (155 cm).”
Pallavicini Antal (1850-1916) (huszár) altábornagy Pallavicini Artúr (1810-1872) fia.
Ebből látható, hogy nem csak egy Pallavicini érintett a BUDAPESTI POLO CLUB vonzatában.
Pallavicini György őrgróf karakán jellemű volt, így a frank hamisítási ügyben bátran támadta a Bethlen
kormányt, majd Hitler-ellenes legitimista álláspontot képviselt a II. Világháború alatt is.
Gróf Andrássy Borbálával való házasságából négy gyermekük született. (György, Antal, Edel Thyra.)
Az ifjabb gróf Pallavicini Györgyöt az ellenállási mozgalomban való részvételéért a németek elfogták és
Dachauba hurcolták. (Apja is el akarta hurcolni a gestapo, de olyan rossz egészségügyi állapotban volt már
ekkor, hogy úgy döntöttek nincs értelme elhurcolni, 1946-ban meg is halt.) Dchauból hazatérése után 1946ban az ÁVO elfogta, majd átadta a Szovjet titkosszolgálatnak (NKVD) és az Szibériába hurcolta. 1949-ben egy
Szibériai lágerben halt meg.
Gróf Pallavicini (Pálinkás) Antal (1922-1957) is apja elveit követve, a német
megszállást követően (1944 március 19) bekapcsolódott a náciellenes mozgalomba
Bajcsy-Zsilinszky Endrével együttműködve. (Bajcsy-Zsilinszky Endre, Dr. Ivanics
György Zsilinszky Endre nagyapjának unokatestvére volt. Ebből is látszik, hogy igen
sok eseménynél van találkozási pont a könyvben felsorolt személyek családtagjai
között.)
Gróf Pallavicini Antalt is letartóztatták, de megszökött és Temesvár térségében
átszökött a frontvonalon. Ennek köszönhetően számára lehetőséget biztosítottak,
hogy nevet változtasson és belépjen a Magyar Néphadseregbe, ezáltal megmenekül-

18

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pallavicini_Gy%C3%B6rgy
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jön a kommunista terrortól, mely társadalmi osztályát sújtotta. Emiatt viszont családjában fekete báránynak
számított, pedig csak kénytelen-kelletlen volt e cselekedete. Ez meglátszik abból is, hogy 1956-ban a rétsági
Páncélosezred tisztjeként ő szabadította ki fogságából Mindszenti József hercegprímást. Emiatt viszont
1956-os forradalom leverését követően kivégezték 1957-ben.
Hátrahagyott családtagjait a Kádár-rendszer politikai rendőrsége továbbra is figyeltette, gyermekei elől elzárták a főiskolai tanulmányok lehetőségét. Kétszer házasodott.
Első feleségét, Székely Juditot (1924–1999), 1947. május 24-én vette feleségül Budapesten. A házasságot
1952-ben bontották fel. Házasságukból egy fiú született, András, 1948-ban, aki 1973-ig itthon élt, majd diszszidált, ma Torontóban él, csak a rendszerváltás után látogatott haza. András fiától származó unokája
Pallavicini Zita újságíró, eredeti szakmáját tekintve színésznő.
1953-ban, Dudás Ilonával (*1931) kötött házasságából egy leánya született, Borbála 1954-ben, aki máig Budapesten él.
19

2016 06 29 COUNT ANDRÁSSY CHALLENGE CUP
Sokféle képen lehet megőrizni valakinek az emlékét.
Az Andrássy-ak és Pallavicinik kései utódának számító Pallavicini Zita a rendezvény külön sátorában, nagyon szép kiállítást hozott létre a birtokában lévő Andrássy-Pallavicini emlékekből.
A rendezvényen tartották meg a MAGYAR POLO CLUB ménesében született polo pony kiscsikó (Tristan
Pallavicini Polo Pony) névadó ünnepségét is, melynek Pallavicini Zita lett a névadója.

Andrássy-Pallavicini emlékkiállítás; Tristan Pallavicini Polo Pony, Dr. I.Gy. és Pallavicini Zita a névadó

19

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1link%C3%A1s-Pallavicini_Antal
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BATTHYÁNY CSALÁD
BATTHYÁNY ELEMÉR GRÓF BPC TISZTELETBELI TAG
A hősi halált halt első miniszterelnökünk gróf Batthyány Lajos fia gróf Batthyány Elemérnek (1847-1932) is jelentős szerepe volt a magyar lótenyésztés és
a lósportok fejlődésében. Kiváló sportman, híres lótenyésztő és versenyző, telivér
ménese a dákai birtokán volt. 1881-ben elnyerte azt Ausztriai derbyt (50 000 frt.)
Gaga nevű ménjével. Társaival nagy szerepe volt a turf új korszakának létrehozásával. Ennek részeként lett a Magyar lovaregylet elnöke (1891-től, 1881-től igazgatósági tagja.)
A Vadász- és Verseny-Lap 1875-ös száma (lásd később) megemlíti, hogy elsőként ő mutatta be a „lovas-labdajátékot” Magyarországon, saját maga által Angliából hozatott „műszerekkel”.
A Lovaregylet elnökeként az első pólópálya helyszínének biztosításával, sőt 1000 koronás támogatással is
segítette gróf Andrássy Géza kezdeményezését. Nem véletlen tehát, hogy a BUDAPESTI POLO-CLUB megalakításakor tiszteletbeli tagként szerepelt a taglistán.
20

gróf Batthyány Elemér(1847-1932);

gróf Batthyány Kázmér (1807-1854)

GRÓF BATTHYÁNY KÁZMÉR
Gróf Batthyány Lajos unoka testvére Gróf Batthyány Kázmér (Pozsony 1807-1854 Párizs) az 1849-es Szemere kormány külügyminisztere Kisbéri birtokán saját ménessel rendelkezett, ahová unokatestvére
németújvári herceg Batthyány-Strattmann Gusztáv (1803-1883) segítségével angol telivéreket (1829-től
kezdődően) hozatott Angliából, a lóállomány javítása céljából.
Batthyány-Strattmann Gusztáv ugyanis Angliába költözött, még rangját is honosította ott, mivel úgy döntött
lótenyésztést ott folytatja.
Manapság talán nehéz ezt megérteni, de akkor a legkiválóbb üzletnek számított az angol telivérek tenyésztése.
Az Angol telivér tenyészetek, ménesek olyan értéket képviseltek, mint most egy jelentősebb, legjobb minőségű
olajmező. A lóállomány javítására ugyanis a Világon mindenhol Angol telivéreket alkalmaztak. (Ahogy manapság is, csak most nagyságrendekkel kevesebb a lólétszám és ezért annak a jelentősége.) A galopp pályákon
pedig ők, vagy leszármazottjaik nyertek meg minden versenydíjat.
Akkoriban pedig a lovak elengedhetetlenül nélkülözhetetlenek voltak mindenhol. A lovak „energia hordozónak”, a mai gépek elődeinek számítottak. Nélkülük nem lehetett volna megművelni a földeket, ahogy velük is
csépeltek. Nem létezhetet volna szállítás, velük közlekedtek, és az országok haderejének elengedhetetlen része
volt a lovashadtestek, még az ágyúkat is ők vontatták. Akkoriban nem voltak traktorok, cséplőgépek, kamionok,
személyautók, repülők, tankok stb., viszont ott voltak a lovak, akik mind ezek feladatait ellátták tökéletesen.
20

http://www.kislexikon.hu/batthyany_elemer.html#ixzz4SEuOj8oU
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A Vadász- és Verseny-Lap 1902 márciusi számában megjelent ménesek eladási összesítője megfelelő bizonyíték
erre. Gróf Andrássy Géza Carrasco-ért 110 ezer pengőt, a Kisbéri ménes Frangepán nevű lováért pedig 113 Ezer
pengőt kapott. Ezek hatalmas összegek! Összevetve ez külön-külön is majdnem akkora, amit gróf Széchenyi István
egy éves jövedelemként felajánlott. (Ez az összeg pedig egész pontosan 60.000 forintot, vagyis 120.000 korona.)

Vadász- és Verseny-Lap 1902 03 01 (A BUDAPESTI POLO CLUB meghívójánál) megjelent eladási összesítő
Birtokainak kezelését herceg Batthyány-Strattmann Gusztáv Kázmér unoka öccsére bízta. A 48-as Szabadság
harc kitörésekor mégis hazatért és a hazájáért harcolt. Büntetésként, vagyonkobzás mellett, rangjától lefokozva, közlegényként besorozták a császári hadseregbe. Befolyásos ismerősei révén azonban sikerült Angliába
távoznia. Mivel ő megélte a kiegyezést, birtokait visszakapta.
Ennek köszönhetően a Batthyány családnak ma is jelentős birtokai vannak Burgenlandban. Számukra még
Trianon is némileg szerencsés fejlemény volt. Ugyanis ennek köszönhetően a kommunista terrort megúszták,
és nem államosították az ottani földjeiket még a II. Világháborút követően sem. Ráadásul míg Ausztriában
eltörölték a rangokat azonnal a császár bukását követően, de a később Ausztriához csatolt Burgenlandra ez
nem vonatkozott, mivel féltek, hogy a magyar nemesek, akkor Magyarországhoz való csatolás pártjára állnak.
Így vagyonuk és rangjuk is megmaradt ott. Ugyanakkor magyarságukat is megőrizték. Ennek szép példája a
családjuk kezdeményezésére és fővédnökségükkel minden évben megrendezésre kerülő Bécsi Magyar (Szent
István) Bál, melynek köszönhetően a MAGYAR POLO CLUB képviselőjeként részt vehetett az Ivanics család is 2016 02 08-án.

2016 02 08 Bécsi Magyar Bál palotás nyitótánca; gróf Batthyány Á. és Dr. Ivanics Gy. családtagjai a bál előtt
Gróf Batthyány Kázmér nem volt ilyen szerencsés. Utód nélküli, korai halála miatt, (nem élte meg a kiegyezést) a Kisbéri Batthyány birtok végleg elveszett és a császáré lett. A gróf Batthyány Kázmér által létrehozott
lóállományra és lótenyésztési tapasztalatokra alapozva hozták létre a Kisbéri császári ménes, melynek végső
eredménye lett a Kisbéri lófajta.
Aich Hubert Poloiskola című könyvében igen
fontos információ van megemlítve, nevezetesen a
pólósportra javasolt lovak között elsőként a kisbéri
ménes lovait ajánlja.
21

Szükséges megemlíteni, hogy a MAGYAR POLO CLUB polo pony állományában szintén van kisbéri fajtájú
polo pony és e lófajta beigazolta a várakozásoka, mivel igen jól szerepel.
21

1942 Aich Hubert Poloiskola MPC 1942 kiadása; 111.o
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BATTHYÁNY GÁBOR GRÓF BPC RENDES TAG, PJ.
A Vadász- és Verseny-Lap 1902 február 22-i tudósításából tudhatjuk meg, hogy a „budapesti Polo Club” 19-én választmányi és rendkívüli közgyűlést tartott a Hamburgi Polo Club meghívásának ügyében. A pólójátékok a rendező tisztségére gróf Batthyány Gábor és
gróf Széchényi Imre, a bírói tisztségre pedig gróf Hadik-Barkóczy
Endre kérettek fel.
Megtudhatjuk, hogy ekkor is még a Lóversenytéri pályát használták, ahol a közönség részére „állványt” (ülőhelyet) hoznak létre, és
elhatározták, hogy egy angol trénert hozatnak. (Mr. Ritch neve sok
helyen említve van később.)
Az is érdekes, hogy már akkor is praktikusan egy nap tartották a
választmányi (manapság elnökségi) ülést és a közgyűlést, ha már
összejöttek.

Gróf Batthyány Gyula (1887-1959) (gróf Batthyány Lajos dédunokája) festő életútja bizonyítja, hogy a
póló sporthoz nem csak pólójátékosként lehet kötődni.
Igen sok szép festményt készített ugyanis a pólós témakörben, mely a pólósport rajongói számára különösen
értékes.
Ebből is látható, milyen sok szálon kapcsolódik a Batthyány-ak életet a pólóhoz.

Gróf Batthyány Gyula (1887-1959) festő képei (képsorozatai) pólómérkőzésekről 1908 körüli időszakból
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WENCKHEIM CSALÁD
Báró Wencheim Béla (1811-1879) 1875 március 2-től október 20-ig Magyarország 7. Miniszterelnöke.
Részt vett a 48-as szabadságharcban, ezért menekülnie kellett. 1860-ban amnesztiával kerülhetett vissza Magyarországra és ekkor kapcsolódhatott be a Kisbéri ménes tenyésztési munkálataiba, az öt főből álló bizottság elnökeként.
Az ő szakértelmének is köszönhetően lett a Kisbéri lófajta olyan jó minőségű és híres.
22

Angliából 1865-ben 2600 fonttért vásárolt Buccaneer nevű mén ivadékai Angol pályákon 678 060 fontot
nyertek 1878-ig. Leghíresebb utód Kisbér nevet viselte, aki 1876-ban megnyerte az Epson Derbyt, majd
néhány hét múlva a Grand Prix de Paris-t.
Kisbéren született Imperiál és az itteni, 1871-ben Angliából exportált fedezőmén Cambuscan-tól származik
a világhíres Kincsem nevű ló is.
A századforduló idején a Wenckheim család birtokába került maga a kastély és most ott látható Wenckheim
Béla lovas szobra.

Kisbéri fedeles lovarda és előtt Wenckheim Béla szobra
A szobornak külön története van. 1961-ben Bábolna akkori nagyhatalmú kommunista úra a Kisbéri ménest
egyszerűen megszüntette, (csirkeneveldét csinált az épületekben) és úgy vélte, hogy akkor már a szobrot is viszi
Bábolnára. A kisbéri lakosság tiltakozására a hivatalos szoboráthelyezés elmaradt, de később az éj leple alatt egy
bábolnai brigád elvitte. Lakossági tiltakozás miatt végül mégis visszakerült. A Kisbéri lófajtát nem sikerült a
kommunistáknak eltüntetni, mert a lakosság tovább tenyésztette és manapság már megfelelő keretek között tenyészthetik. (A MAGYAR POLO CLUB polo pony állományába vettek e fajtából, és kiválóan bevált a pólóhoz.)
A Vadász- és Verseny-Lapban gyakran megjelentek hírek a Wenckheim család tagjairól.

1905 Lovaregylet elnök br. Wenckheim B.;1911 05 12 gr. Wenckheim I.;1908 05 20 Legény gr.Wenckheim J.

22

http://www.wenckheim.hu/kisber.htm
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1909 gróf Wenckheim Ilona és gróf Teleki Gyula
WENCKHEIM JÓZSEF GRÓF BPC RENDES TAG, PJ.
A grófi ágnál meg kell említeni gróf Wenckheim Józsefet (1733 1803). Ő a gyula melletti kígyós pusztát
választotta lakhelyéül és a törökök elleni felszabadító háborúban tanúsított vitézsége okán 1802-ben kapta meg
a grófi rangot.
Fia gróf Wenckheim József Antal (1780-1852) Ókígyóson kastélyt épített. (Jókai Mór róla mintázta az
„Egy magyar nábob” regényének hősét.) Neki csak a 3. házasságából született egyedüli (leány) gyereke,
gróf Wenckheim Krisztina Annamária Regine(1849-1924), aki unokatestvéréhez
gróf Wenckheim Frigyeshez (1842-1912) ment feleségül és felépítették a Szabadkígyósi kastélyt.
7 gyerekük közül gróf Wenckheim József (1877-1952 Algír) örökölte a birtokot, aki a BUDAPESTI POLO
CLUB tagjaként van említve a Vadász- és Verseny-Lapban 1903-as cikkében.
Két fia közül gróf Wenckheim Dénes Sigfried (1921-1943, tehát születési dátumából adódóan nem lehet a
BPC alapítótagja) repülős tisztként 1943-ban Kijev mellet hősi halált halt. Krisztián nevű fia túlélte a Világháborút, szüleivel algériába menekült és örökösei most Németországban élnek.
Gróf Wenckheim Frigyes 7 gyereke
Friderika (férje gróf Wenckheim Dénes; Bécs 1861-1933 Doboz
Krisztina (1874-1970, férje gróf Széchényi Antal)
József (1877-1952, Felesége Wenckheim Denise, Fiai
Dénes Sigfried (1921-1943, felesége Cziráky Thoncette, leányuk Beatrix)
Krisztián (Fia Frigyes 1950, akinek gyerekei Denise 1986, Krisztián Tasziló 1988)
László (1880, feleség Eleonóra Wood)
Pál
Mária (férje gróf Nádasdy Tamás)
Ilona (férje gróf Zichy Alajos) (Lásd fenti képet.)
WENCKHEIM DÉNES GRÓF BPC ALAPÍTÓ TAG, PJ.
Gróf Wenckheim Frigyes első szülött lánya Friderika férjeként (1897-ben házasodtak) van megemlítve gróf
Wenckheim Dénes (1861-) aki kora, és a megismert adatok alapján a BPC. alapító tagja lehetett. (Ő örökölte
nagybátyjától gróf Rudolftól a Dobozi birtokot. Újkígyós és Doboz pedig nincs olyan messze egymástól.)
Gróf Wenckheim Antal (1813. Vöröskő – 1864. Bécs) és Zichy Mária (1822-1881) legfiatalabb gyermeke I.
Dénes, aki nemcsak a vármegyében, de az egész országban elsőrangú szerepet játszik.
1861. október 20-án született Bécsben és ott nevelkedett. Magyarországra hazatérvén hamar elsajátította a magyar
nyelvet. Már ifjúkorában, mint képzett gazda működött nagybátyja, I. gróf Wenckheim Rudolf mellett.
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Töretlenül folytatta elődje munkáját. Merész, újszerű és anyagilag mindig sikeres vállalkozásokba
fogott. Jó érzékkel tudta kiválasztani gazdatisztjeit.
Elve az volt, hogy minden vezető legyen szigorú és
igazságos. Országszerte elismert, zseniális gazda,
aki megértette a kor intő szavát és a régi gazdálkodási formát felváltotta a modern, reform gazdálkodással. Vállalkozó szellemű főúr, aki a vármegye és
az ország közügyeit élénk érdeklődéssel figyelte,
azok intézésében is részt vett. Wenckheim Dénes
1896-ban Ókígyóson feleségül vette Wenckheim
Friderika (1873. május 22. Budapest–1957. Algír)
grófnőt (az unokatestvérét). (Az eljegyzésről a Vadász- és Verseny-Lap 1896 01 05 száma tudósított.)
Elnöke volt a hosszúfoki Ármentesítő Társulatnak, tagja a vármegyei Közigazgatási bizottságnak, igazgatósági tagja a bécsi Zsoké-klubnak, a Magyar Országos Kaszinónak, a Békés vármegye Alkotmányvédő Bizottságának és a Békés vármegyei Gazdasági Egyesületnek.
Minta gazdasággá fejlesztette Békés megyei birtokait. A dobozi uradalomban 400 holdon holland és belga
mintára világhírű veteményes öntözést honosított meg, a hozamot tízszeresre emelve.
Addig Európa legnagyobb öntözött területe a Párizs melletti, száznyolcvan holdas rét volt.
13 ezer holdas birtokából mintagazdaságot alakított ki. Dobozi uradalmában belterjes gazdálkodást vezetett
be. Csatornát ásatva négyszáz holdat öntözött területté alakított, holland és belga mintára világhírű veteményes-öntözést honosított meg. Ezzel a föld hozamát tízszeresére emelte, amivel elérte azt, hogy egy hold bérlet
biztosítsa a bérlő egész éves létminimumát.
Szociális érzékenységét bizonyítja, hogy a dobozi és vésztői teljesen vagyontalan és bérletet sem tudó kisembereknek 600-600 összesen 1200 hold földet bocsátott évenként rendelkezésükre, alacsony bérleti áron. Az
idős, munkaképtelen gazdasági munkások segélyezésére 12 ezer koronás alapítványt hozott létre, amelyet a
község kezelt a vármegye felügyeletével a kamatokat évente rokkant munkásoknak osztották ki. Dobozon díszes kriptát, római katolikus templomot és iskolát építtetett. Ezért megkapta a pápai Szent Gergely rend nagykeresztjét, amit egyszerre legfeljebb harminc ember viselhetett.
Bécsben híres versenyistállót is tartott, lovai derby győztesek voltak.
Vendégül látta birtokán első magyarországi tanulmányútja alkalmával a későbbi IV. Károly királyt.
A dobozi kastély kibővítése is az ő nevéhez fűződik.
A Hazai Bank Rt., az Alföldi Cukorgyár Rt. és a Pesti Hazai Első Takarékpénztár igazgatóságában tevékenykedett. Valóságos belső titkos tanácsos, a magyar főrendi háznak 1885 óta volt tagja.
Családi életének alakulása nem volt mindig szerencsés. Első szülött gyerekük Rodulf kétéves korában meghalt. Öt gyerekük született még Denise, Lajos, Cecília, Friderika.
A gazdasági világválság nyomán (1929-1933-ig) élete utolsó öt-hat évében Dénes gróf anyagilag is tönkrement!

I. Wenckheim Világtalálkozó
Kígyóson, (új, és ó!) az ősi birtokon 1997. augusztus 20-24-e között tartották az I. Wenckheim Vilátalálkozót.
A világtalálkozó ötletgazdája a szabadkígyósi Hankó József volt. Sok családtag hazajött, hogy megismerje eredetét, történelmét, sok családtag ekkor találkozott először egymással. Újkígyós önkormányzata ekkor posztumusz díszpolgári címet adományozott Wenckheim József Antalnak (1780-1852.), Újkígyós megalapítójának.
Késői Wenckheim leszármazott Wenckheim István a rendszerváltást követően családjának támogatásával
a Pécsi Sőrgyárat privatizálta és ezért hazatelepült. A pólós hagyomány annyira erős volt nála, hogy pólós
lovait is hozta, és ennek köszönhetően Etyeken együtt játszhattunk. (Almásy Antalla együttl, aki szintén ekkor
települt haza.)
Wenckheim István később megházasodott, Prosche lányt vett feleségül és idővel egyre kevesebbet pólózott.
2003-ban még együtt szerepeltünk az Osztrák-Magyar mérkőzésen a Magyar Póló Válogatottban.
A következő évben már (az újra) győztes Osztrák csapatban játszott.
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Ez a kettősség igen sok főnemes vonzatában felmerült. Sok magyar főnemes vitathatatlanul sokat tett Magyarország függetlenségéért, azonban sok esetben álltak az Osztrákok pártján. A kuruc-labanc ellentétről sokat
lehetne írni.
A Mohácsi csatavesztést követően is igen sok magyar főúr a Habsburgok oldalára állt, ami elsőre igen elítélendőnek tűnik.
Ehhez azonban tudni kell, hogy a Mohácsi csatavesztésben is szerepet játszott, hogy Szapolyai János erdélyi
vajda seregével késlekedett II. Lajos magyar király hadait megsegíteni. Azért is, mert egy korábbi egyezség
szerint, annak halálát követően csak magyar nemes közül lehetett király választani. E tisztségre pedig ő pályázott, akár annak révén is, hogy a törökök ellen döntő csatát veszítünk.
II. Lajos magyar király a Mohácsi csatavesztésben meghalt és Szapolyait így királlyá választották. Ő pedig
szövetséget kötött Szulejmán szultánnal és átengedte a török hadakat a Dunántúlon, Bécs irányába. Ez azzal
járt, hogy az átvonuló had feldúlta Dunántúlt. Teljesen logikus volt, tehát, hogy a nyugati országrész főúrai
elfordultak Szapolyaitól és olyantól kértek segítséget, aki vállalta a törökök elleni harcot. A Habsburg
urolkodók voltak, akik ellenálltak a törököknek, akik akkor Német-római császári címet is birtokolták. Tehát
a törökök elleni ellenállás egyedüli esélyét adták az ottani magyaroknak.
Ahogy Wenckheim István is az Osztrák pólósokkal együtt győzni tudott. (Csakhogy nem a törökök ellen,
hanem a Magyar pólós csapat ellen.)
Az is igaz, hogy Szapolyaihoz hasonlóan II. Lajos királyt a Habsburgok sem voltak hajlandóak megsegíteni
a Mohácsi csatában. Tehát a Habsburgok is a Magyarok bukására játszottak, hogy aztán birodalmukhoz csatolhassák Magyarországot. Vagyis semmivel sem voltak jobbak Szapolyai önzőségénél.
Wenckheim István döntése akkor rosszul érintett bennünket, azonban nem lehet elítélni őt e cselekedeteiért,
ha tudjuk, hogy családját kisemmizte és elüldözte (az akkori kommunista rendszerű) Magyarország. Örülhettek, hogy az életüket sikerült megmenteni, mert igen sok embert meg is öltek a kommunisták. Ausztria pedig
befogadta őket és ott tudott családja boldogulni. Ahogy ő osztrákká vált, úgy vált hasonló módon nagyon sok
Magyarországra került külföldi igazi magyarrá.

2003-as Osztrák-Magyar mérkőzés magyar csapata; 2006-os Osztrák-Magyar mérkőzés győztes magyar csapata
Dr. I.Gy.,Almásy A.,Wenckheim I.,Türk A., Mészáros P.;Rónai G., Kiss O., Dvoracsek Gy., Dr. I. Gy, Mészáros P.
A jobb oldali kép érdekessége, hogy a jobb szélen zöld pólóban (az Ausztriában élő, osztrák állampolgár)
Festetics György herceg látható, aki boldogan nézi a győztes magyar csapat ünneplését, mivel Trianon miatti
osztrák állampolgárként is, megőrizte magyarságát. (Lásd később a Festetics család, a BUDAPESTI POLO-CLUB
alapító tagjainál.)
Feltétlenül érdemes megjegyezni, hogy a magyar csapat olyan döntő vereséget mért az osztrák csapatra ekkor
2006-ban, hogy több Osztrák-Magyar mérkőzés nem is volt később Ebreichsdorfban.
Nem véletlen az sem, hogy a magyar pólójátékosok és csapatok legtöbbször Ausztriában mentek mérkőzésekre később is, (ekkor már nem nemzeti válogatott csapatokként, hanem az akkorra már szokássá vált argentin profi játékos vezetésével) hisz az van legközelebb most is.
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ALMÁSY CSALÁD
Az első oklevelekkel is kimutatható őse az Almásy-aknak az 1666-ban nemesi címerlevelet kapott Almásy János. Aki 1701-ben zsadányi birtokára kapott adománylevelet. Az adománylevél után kezdték viselni első előnevüket. A családtagok közül egymás után többen is megkapták a grófi címet: Ignác tábornok 1771-ben, Ignác jászkun
kapitány 1815-ben, Pál földbirtokos pedig 1910-ben.
Almásy József Ignác zsadányi és törökszentmiklósi (Gyöngyös 1726-1804 Zadány) 1768-tól báró, 1777-től gróf.
1767-től a II. József cs. huszárezred másodtulajdonosa, 1773-tól altábornagy, 1781-től lovassági tábornok.
A Poroszország elleni hétéves háború és a bajor örökösödési háború hőse.
Gróf Almásy Béla (1768–1821) koronaőr, szeptemvir, főlovászmester, Arad vármegye főispánja
Gróf Almásy Kálmán (1815–1898) nagybirtokos, lovassági százados, titkos tanácsos
Vitathatatlanul lehíresebbé Almásy László (1895–1951) utazó, Afrika-kutató, felfedező, az „angol beteg”,
mivel a róla szóló filmnek köszönhetően mindenhol ismertté vált ő és az Almásy név.
24
Az Almásy család ezen ága nem használhatta a grófi rangot. Erről Almásy László így ír:
23

„Meg lehetsz róla győződve, eleget védekeztem a nekem itt b őven kiosztott rang ellen. Személyes tájékoztatásodra engedd meg, hogy
ennek a visszás helyzetnek alábbi magyarázatát adjam: Őfelsége, IV. Károly király trónra lépésekor nagyatyám fel lett szólítva, hogy mint az
egyik zsadányi és törökszentmiklósi Almásy hitbizomány tulajdonosa, adja be családunk többi ágainak rangjára való emelésének kérvényét. A
kérvényt 1917-ben Őfelsége ellátta kézjegyével, mivel azonban nagyatyám elhalálozott, bátyámnak kellett volna azt ellenjegyzés végett a m.
kir. minisztertanácsnál kijárni. Tekintettel a háborúra bátyám ezt nem tette, és az okmány így mai napig csonkán fekszik levéltárunkban.
Amikor Őfelsége 1921-ben Szombathelyen tartózkodott, mint szárnysegéd voltam beosztva melléje, s ez id ő alatt a Király - emlékezve az
általa jegyzett beadványra - következetesen grófnak szólított, ez aztán az akkori legitimista körökben folytatódott és a sajtóban is fel-felmerült. Képzelheted, mily gyakran kerülünk abba a helyzetbe bátyámmal, hogy tiltakoznunk kell a grófi címzés ellen, amihez azonban sokan saját
hiúságuk kielégítésére ragaszkodnak.”
A Vadász- és Verseny-Lapban igen gyakran szerepelt az Almásy név a versenylovakkal kapcsolatban.
1905 január 1-i példányban közzé tették a Lovaregyleti választások névjegyzékét. Ebből megtudhatjuk, hogy
báró Wenckheim Bélát választották meg elnöknek gróf Almásy Györgyöt pedig intézővé, gróf Szapáry Antal,
gróf Károlyi Gyula, gróf Festetics Pár és gróf Szapáry Imre táraságában.
1905 április 10-én pedig a választányi ülés tagjai között említik gróf Almássy Dénest.
A régi iratokban az Almásy család hölgytagjai is többször szerepelnek a pólóversenyek kapcsán.
1913 május 19-i tudósításából megtudhatjuk, hogy Almásy grófnő kitűnő lovas, és a díjlovaglásban győzött.

1905 01 01 Lovaregylet intéző Almásy Gy.;1905 04 01 Almásy D. Választmány;1908 05 20 Almássy grófnők
23
24

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%A1sy_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%A1sy_L%C3%A1szl%C3%B3
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1908 | Május Lovaspolo mérkőzés.25
Pompás automobilok, gyönyörű magánfogatok és gyors fiakkerek ontották az előkelő közönséget a budapesti versenypályának a
polómérkőzésre fentartott helyére múlt pénteken.
A múlt pénteki nap közönség dolgában rekordot jelent. Ott volt Budapest színe-java s a sportok iránt annyira érdeklődő Auguszta
főherczegasszony is, ki maga is pompásan üli meg a lovat. ……………………………………………
A verseny pont 4 órakor kezdődött lovaspoló mérkőzéssel, új kombinációban. Az „old men” (öreg urak) mérkőztek a fiatalokkal (boys) s
az öregek bizonyultak erősebbeknek, amennyiben 1:0-ra megverték a feltörekvőket.
Az „Old men” csapatban: gróf Bánffy Miklós, Rohonczy Lőrinc, gróf Károlyi Lajos és gróf Andrássy Géza játszottak, míg a „Boys” csapat
gróf Wenckheim József, gróf Andrássy Károly, (Andrássy Géza gr. fia), Pallavicini György őrgr. és gróf Széchényi László-ból állott.
A póló után a hölgyek vonultak fel. Egyforma ruhában, fehér frakkszerű kabát és fekete alj – voltak öltözve. Az első szám volt az oszlopverseny. Egy síkban 5 egymástól körülbelül 8m.-re elhelyezett oszlopsor volt felállítva. Ilyen oszlopsorból is 5 volt. A feladat az volt, hogy az
egy síkban elhelyezett oszlopokat, amelylyel szemben volt a lovas felállítva, bizonyos távolságból elindulva, az oszlopok körül fonódva leghamarabb térjen vissza. Ebben a versenyben: Almásy Denisz grófnő, Hunyadi Teréz grófnő, Inkey Laya, Karátsonyi Mamy grófnő, gróf
Karátsonyi Manci, Odescalchi Lily herczegnő, báró Aczél Elemérné, és Széchényi Erzsébet grófnő vettek részt.
Ahogy Wenckheim István, úgy Almásy Antal is a rendszerváltást követően települt haza. Akkor a nagy nyugati cégeknek nagy szükségük volt olyan szakemberekre, aki ismerték a nyugati gazdasági szisztémát, ugyanakkor a magyarországi életben is el tudtak boldogulni. Így Almásy Antal kiváló állást kapott, jó fizetéssel.
Később azonban minden ilyen cég, ahogy már stabilizálta a helyzetét és kinevelte a hazai embereit, lecserélte
a külföldről hozott embereit a jóval olcsóbb bérét dolgozó hazai emberekre. Erre Almásy Antal felkészült, és
saját vállalkozást alapított még időben.
Közben pedig aktívan részt vett a Magyarországi póló élet fejlesztésében is, így a MAGYAR POLO CLUBnak egyik oszlopos tagjaként működött.

2003 Ebreichsdorf Magyar Csapat;
2005 Ebreichsdorf Magyar Csapat
Mészáros P., Almásy A., Türk A., Dr. I.Gy., Wenckheim I.; Dr. Sikos G., Dr. I.Gy., Almásy A. Mészáros P.
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SZÉCHÉNYI CSALÁD
A Széchényi családnak a lósport és a pólósportban is nagy érdemei vannak.
A Vadász- és Verseny-Lap 1890 május 20-i számában külön kiemelték, hogy az
Andrássy és a Széchényi „házak” fiatalsága a legbuzgóbb a harczias-sport gyakorlatában. Olyannyira, hogy e mérkőzésen is 4 Andrássy küzdött 4 Széchényi ellen.

SZÉCHÉNYI ISTVÁN GRÓF
Gróf Széchényi Istvánnak (1791-1860) „a legnagyobb magyarnak” a Magyar Történelemben játszott szerepéről, valamint a lovassportot támogató kezdeményezéseiről sok adat maradt fenn.
26
Édesapja gróf Széchényi Ferenc (1754-1820) a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója, édesanyja gróf Festetics Júlia (gróf Festetics Pál lánya), aki első gróf Széchenyi József 1775-ös halálát követően, pápai engedéllyel,
testvéréhez Ferenchez ment feleségül. 6 gyerekük született, 3 fiú gyerek közül István volt a legfiatalabb.
Napóleon elleni győri csatában mindhárom fiú (István, Pál és Lajos is) harcolt és István kiválóan helyt állt.
István tovább is harcolt. A Lipcsei csatagyőzelemben kitüntetett szerepe volt a svéd trónörökös Bernadotte
meggyőzésében és a csatába irányításában, mely döntő jelentőségűnek bizonyult. Ezt követően még igen sok
csatában vett részt sok kitüntetést kapva, egészen 1926 évi leszereléséig. (Mindebben a lovagló tudásának
jelentős szerepe volt.)
Innentől ugyanakkora lendülettel folytatta az utazásait, tanulmányait, majd Magyarország fejlesztési terveinek
megvalósítását. Ennek része volt a magyar lótenyésztés fejlesztése is, melyhez megszervezte a Galopp versenyeket,
melyet akkor még itt nem is ismertek. A lóverseny-egyesület védnökéül megnyerte József nádort.

Az első lóversenypálya a „Pesti Gyep”
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
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gróf Széchenyi István

Igen érdekes adalék gróf Széchenyi István életéből. (Nagy tanulság arra,
hogy a nők szerepét hiba lenne lebecsülni.)
27
Közismert, hogy Széchenyi István felajánlotta birtokainak éves jövedelmét egy Tudós Társaság alapítására.
Felajánlása megtételében (régóta meglévő országjobbító szándékai mellett)
a titkos szerelme, Zichy grófné, Cresence előtti imponálás szándéka is szerepet játszott. 1849-es napló bejegyzésében azt írta:
„Az én eszemben az ő elcsábítása járt. Ő testileg ellenállt, de a lelkét magamévá tettem, mert
ő az egész világon engem szeretett a legjobban. Hogy egészen megnyerhessem, ráléptem a hazafiság mezejére, 24 szónál nem tudtam többet magyarul, azt is rosszul, de ellenzékinek léptem föl a
mágnástáblán, s 60 ezer forintot ajánlottam föl, hogy mire, azt igazában nem is tudom tisztán, de
magyar nyelvészeti akadémia lett belőle.”
Igazság szerint, ahogy ezt többen szóvá tették, gróf Széchényi István soha nem fizette be ezen összeget,
viszont felajánlásával másokat is arra sarkalt, hogy ők is felajánlásokat tegyenek és ezzel elérte a fontos célt a
Magyar Tudós Társaság létrejöttét.
Ugyanakkor Széchenyi István felajánlását követően néhány nap múlva, három alapítótársával együtt Pozsonyban 1825 november 8-án, József nádorhoz és az Országgyűlési Karokhoz intézetten kiállította „Kötelező
nyilatkozatát”.
Ezt az összeget, még pedig egész pontosan 63.000 forintot, vagyis 126.000 koronát végül 1894-ben gróf
Széchenyi Béla, a nagycenki hitbizomány birtokosa, gróf Széchenyi István fia, a Magyar Tudományos Akadémiának be is fizette.
(Tehát kötelezvényt néhány nap múlva aláírta gróf Széchenyi István szándéka komolyságát bizonyítva, és az
összege, ha késve is, de végül kamatostól be lett fizetve.)
28

A BUDAPESTI POLO-CLUB 1903-as taglistáján a következő Széchenyi nevű személyek szerepeltek:
Választmány tagok között: gróf Széchényi Imre, gróf Széchényi István, gróf Széchényi László.
Rendes tagok: gróf Széchényi Andor Pál, gróf Széchényi Bertalan, gróf Széchényi Géza, gróf Széchényi
Imre, gróf Széchényi István, gróf Széchényi László, gróf Széchényi Péter, gróf Széchényi Viktor.
(Az 1905 február 16-i családi döntésig egy és két ékezettel is írták az igen népes család nevét, utána egységesen két ékezettel.)
(Megjegyzendő hasonlóan zavaró, hogy az iratokban fellelhető számtalan BUDAPESTI POLO-CLUB, Budapesti Polo Club, budapesti POLOCLUB írásmódban sem ártott volna rendet tenni.)

SZÉCHÉNYI LÁSZLÓ GRÓF BPC VÁLASZTMÁNYI & RENDES TAG, PJ.
Gróf Széchényi Lászlóról (1868-1918) az alábbi képet és hozzá információt sikerült találni.
(forrás: vasárnapi Újság, 1902. augusztus 10.)

29

Képhez ismertető szöveg: Csak néhány év óta hozta divatba egy magyar főurakból álló társaság gróf Andrássy Géza
buzgolkodására a polo-játékot s a kitartó gyakorlatoknak máris szép eredménye van.
A két magyar csapat közül az elsőnek tagjai gróf Andrássy Géza, gróf Sigray, Mr. Rich, a budapesti angol nagykövetség tisztségviselője
és gróf Károlyi Lajos voltak, a másodiké pedig gróf Károlyi Alajos, Mr Rich, gróf Széchenyi László és gróf Apponyi Antal. A vereséget
szenvedett csapat Hasperg, Müller Doan, Traun és Eggers urak küzdöttek. A magyar játékosok kitűnő formája általános elismerést keltett
mindig, még az angolok előtt is, a kik között több első rendű, híres polo-játszó volt. (Hamburg 1902. június 18.)
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
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Képaláírás: A győztes magyar polo-csapat s a legyőzött hamburgi csapat a hamburgi polo-versenyen
baloldalon gróf Andrássy Géza, tőle jobbra gróf Károlyi Alajos, Mr. Rich, gróf Sigray.
A kép jobb szélről Müller Doan, mellette balra: v. Traun, v. Hasberg urak és v. Sloman versenybíró
SZÉCHÉNYI ISTVÁN GRÓF BPC VÁLASZTMÁNY, RENDES TAG, PJ.
A „legnagyobb magyar” árnyékában (akinek csak távoli rokona) ilyen névvel igen nehéz bármi fajta információhoz jutni
róla. Szerencsére azonban a Vadász- és Verseny-Lap megint
nem hagyott cserben és onnét lehet róla információkhoz jutni.
Az 1904-es híreiből megtudhatjuk, hogy gróf Széchenyi István agyaggalamblövészetben szép eredményeket ért el.

Továbbá, hogy bukott lovával és eszméletét vesztette, az
amúgy eredménytelen falkavadászaton. Azonban már a legközelebbi vadászaton lóra is ült.
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SZÉCHÉNYI ANDOR PÁL GRÓF BPC RENDES TAG
Gróf Széchényi Andor Pál (1864-1943) 16 000 holdon
gazdálkodott. Igen pikáns történet, hogy a jóval (32 évvel) fiatalabb felesége „őzláb grófnő” Szegedi Ensh Mária (Minci)
bárónő, gróf Bethlen Istvánnal (aki maga is házas 3 gyerek
apja) folytatott szerelmi életet a húszas évektől kezdődően.
Az idős gróf Széchényi Andor Pált ez hidegen hagyta, de
gróf Bethlen István (írói karriert dédelgető) feleségét Bethlen Margitot annál inkább zavarta, egészen addig, mígnem társat talált magának Görgely József huszártiszt személyében.
(Arról nincs információ, hogy gróf Széchényi Andor Pál melyik
ifjú hölggyel vigasztalódott. Viszont azt tudjuk, hogy Marcaliban kastély épített.)
Szerelmük tragikus végett ért. Minci egy darabig bújtatta gróf Bethlen Istvánt, akit végül a Szovjetunióba
hurcoltak és ott meghalt.
A dolog további érdekessége, hogy Széchényi Andor Pál, mind pedig gróf Bethlen István feltehetően a póló
rendezvényeknél találkoztak egymással.
30

SZÉCHÉNYI BERTALAN GRÓF BPC RENDES TAG
Gróf Széchényi Bertalan (1866-1943) jogi diplomáját
befejezve 1892 után a kor szokásának megfelelően utazásba
kezdett, még Afrikát is bejárta. Katonaiként a 7. huszárezrednél szolgált, majd politikai pályára lépett, melynek eredményeként 1894-ben a Főrendi ház örökös tagja lett. 1930-ban
az MTA igazgató tanácsának tagjává választották.
Segesden birtoka a kor legfejletteb agrárgazdasága volt. Jövedelméből szép kastély épített.
Felesége gróf Andrássy Natália, gróf Andrássy Gyula
(1823-1890) miniszterelnök unokahúga volt. Egy gyerekük
született Márton 1909-ben. (Akitől 3 unokája született.)
31

SZÉCHÉNYI IMRE GRÓF VÁLASZTMÁNYI & RENDES TAG, PJ.
Apja Gróf Széchényi Dénes (aki 1871-ben kiadta az „ADALÉKOK A LOVAGLÁS TANITÁSÁHOZ” című
művet), anyja Hoyos Mária grófnő.
32
Gróf Széchényi Imre (1858-1905) a magyar agrármozgalmak egyik legtevékenyebb tagja, sportvezető,
1904-1905 között a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A Magyar Atlétikai Klubnak pedig alelnöke.
Tartalékos hadnagy volt a 4. huszárezredben, császári és királykamarás, a Magyar Földtanihitelintézet felügyelő bizottsági tagja.
Amerikai útja során szerzett agrárismeretek birtokában főleg agrárfejlesztési ügyekkel foglakozott. Mint homokszőlő telepítés magyar királyi kormánybiztos is működött.
Balaton fürdői sportéletének fellendítése szintén gróf Széchényi Imre nevéhez fűződik. Ő kezdte hirdetni azt
az eszmét, hogy a modern fürdői sportélet fő fontosságú tényező.
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http://anyamborogass.cafeblog.hu/2015/08/25/bethlen-istvan-es-szerelme-szechenyi-andor-palne-no-esmargit-a-felesege/
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A Vadász- és Verseny-Lap 1902 február 22-i lapszám tudósít arról, hogy 1902 február 19 választmányi és
rendkívüli közgyűlést tartottak, melyen gróf Andrássy Géza, gróf Andrássy Sándor, gróf Andrássy Tivadar,
gróf Apponyi Gyula, gróf Batthyány Gábor, gróf Cserkovics Pál, Rohonczy Lőrincz és gróf Széchényi Imre
vettek részt.
SZÉCHÉNYI PÉTER GRÓF BPC RENDES TAG
Gróf Széchényi Péter
A Vadász- és Verseny-lap 1903 márciusi számában olvasható: Gróf Széchényi Péter, aki a meltonmowbrayi vadászaton lebukott lováról és sérülést is szenvedett, már felgyógyult s a napokban a fővárosba
érkezik
A továbbiakban is igen sokszor írnak róla, de nem póló vonzatában, hanem vadászatok és lovai eredményei
okán. Ez elmondható szinte az összes Széchényi vonzatában.
SZÉCHÉNYI GYULA GRÓF BPC PJ.
Gróf Széchenyi Gyula (1829-1921) politikust (kir. főajtónállómester, főrendház pénzügyi bizottságának
tagja) viszont név szerint említik, mint pólójátékost az 1896-os fényképen.
Aki ezek szerint ekkor 67 éves volt és 92 évet élt.
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SZÉCHÉNYI VIKTOR GRÓF BPC RENDES TAG
Gróf Széchényi Viktor (1871-1945) pályafutását huszártisztként
kezdte. 1904-től politikai pályára lépett a Szabadelvű párt programjával Fejér Vármegyében, ahol 1906-1917-ig főispáni rangot töltött be.
Tüdővésszel, (a megyében a fertőzöttek száma elérte a 100 000 főt.)
kivándorlással, kolerával kellett megküzdenie, miközben aktívan politizált.
A hírhedt 1906-os „zsebkendőszavazás” miatt a felháborodott kormánypárti képviselők kivonultak a parlament soraiból soraikban gróf
Széchenyi Viktorral. A Korona iránti hűsége okán a hibákért nem
Ferenc Józsefet hibáztatta, hanem az „arra érdemtelenek gonosz tanácsának”.
Később Sárpentelei birtokára vonult vissza. 1926-1939-ig újra főispánná választották. 1945-ben orosz fogságban hunyt el.
Őt gyereke közül vitathatatlanul gróf Széchényi Zsigmond lett a
leghíresebb, mint Afrikai vadász, és vadászkönyv író. 1927-ben a nála
jóval tapasztaltabb Almásy Lászlóval volt elsőként Afrikában. A képen ő látható apja előtt.
33
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http://fejer.archivportal.hu/id-364-10_grof_szechenyi_viktor_1871_1945.html
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KÁROLYI CSALÁD
A nagy-károlyi gróf Károlyi család (18. század előtti másik írásmódja Károly) egyike az ősi magyar főnemesi családoknak. A Kaplon nemzetségből
(Kond vezér második fiának leszármazottaitól) eredeztethető, amely a honfoglaláskor nyerte birtokait, köztük Kaplonyt, ahol a nemzetség ősi monostora állt
és a közelében fekvő Nagykárolyt (Nagy-Károly) is, amelyről a Károlyi család
a nevét kapta.
34

KÁROLYI LAJOS GRÓF BPC ALELNÖKE & RENDES TAG, PJ.
A Vadász- és Verseny-Lapban 1903-ben megjelent BUDAPESTI POLO-CLUB tagnévsor mutatja, gróf Károlyi
Lajos (v. Alajos) (1872- 1965) alelnöke volt a klubnak.
Ez nem lehet véletlen.

Ernst József: „100 év a magyar lovassport történetéből” műben azt írja:
„A Budapesti Polo-Club 1901 tavasztán alakult meg. A Vadász- és Verseny-Lap rövid híre arról tudósít,
hogy a klub május 9-re hirdetett gyűlését május 15-re halasztotta el. Elnöknek Andrássy Géza grófot választották meg. A tagság többsége az arisztokráciából került ki: Andrássy, Apponyi, Batthyány, Bethlen, Eszterházy, Festetics, Károlyi, Széchenyi, stb. család tagjai mellett megtaláljuk Bacsák Zsigmond, Miklósi Aladár
nevét is. A titkári teendőket, dr. Magyar László látta el. A klub trénere pedig az angol Herbert Ritch volt.
Ugyaninnen megtudhatjuk azt is, hogy a klub működését a Magyar lovaregylet is támogatta, (melynek az elnöke
gróf Batthyány Elemér volt) ennek köszönhetően már állandó pályát létesíthettek a Lóversenytér (most a Puskás
Ferenc Stadion, autóbusz pályaudvar) északi részén. Az első mérkőzést 1902 május 23-án rendezték meg itt.
Megemlítik továbbá, hogy a költségekhez gróf Károlyi Lajos is hozzájárult. (A Károlyiaknak a továbbiakban is igen kiemelkedő szerep jutott a magyar póló sportban.)
A nyitó rendezvényre a Hamburgi Polo Club-ot invitálták meg és ezt követően rendszeressé vált a kapcsolat
e klubbal.
35
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https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi_csal%C3%A1d
Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1972-1914
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Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1972-1914; 112. oldaláról szöveg
Ezt nem véletlenül tartották fontosnak megírni, már akkor is jelentős költséggel épülhetett egy póló pálya.

KÁROLYI JÓZSEF GRÓF BPC RENDES TAG, PJ:
KÁROLYI MIHÁLY GRÓF BPC RENDES TAG, PJ:
Rajta kívül 1903-ban már gróf Károlyi József, (Békés vármegye főispánja;1868-1903, tehát alig élte túl a
BPC alapítását) és gróf Károlyi Mihályt (a „vörös gróf” az Őszirózsás forradalom Köztársasági elnöke) is
említik a BUDAPEST POLO-CLUB tagok között, mint „rendes tag”.
A Károlyiak késői leszármazottjával gróf Károlyi Lászlóval az Andrássy Kupa kapcsán találkoztunk. Ezt
követően meghívott a Fóti kastélyába.
Korábban, amikor elkezdődött az újkori póló sport beindítása, a póló játékosokat is meghívta, hogy a kastély
kertjében lévő réten pólózzanak. Csak az nagyon kicsi volt, meg az állami gyerekintézet tulajdona, ezért akkor
inkább a Baracskai rétet választották a pólójátékosok.

Gróf Károlyi László
A Kastélyuk egyik szárnyában, sikerült „befészkelniük” magukat. (A saját kastélyukban gyakorlatilag csak
szívességből kaptak csak egy kisebb részt, mivel az továbbra is állami tulajdonban van és a Fóti gyerekotthon
volt a kezelője.)
Károlyiakhoz fűződő emlékekből egy kis privát kiállítás is összeállítottak ott felségével és ami a legfontosabb
létrehozták a Károlyi Alapítvány, mely igen jó kezdeményezés.
Ugyanis az állam egy magánszemélynek (még ha jogos örökös is valójában) nem valószínű, hogy visszaadja
a kastélyát, ugyanakkor egy alapítványnak talán, (vagy legalább a kezelői jogokat) főleg, ha az tudja vállalni
a kastély felújítását és állag megóvását. (Mivel így az állam megspórolhatja annak költségeit.)
Ezt jobban átgondolva, minden hasonló híres nagy múltú és sok szép emlékkel bíró családnak így kellene
cselekednie.
(Ez kicsit a Hitbizományhoz hasonló lenne, tehát nem valami „ördögtől való” új gondolat. Az alapítvány
garantálná ezen emlékek hosszú távú fennmaradását. Ugyanakkor nem váltana ki akkora irigységet, mintha
egyszerűen visszaszolgáltatnák a jogos örökösöknek. Ráadásul az örökösök igen gyakran csak múltjukban
gazdagok, tehát lehet nem is tudnák fenntartani a visszakapott kastélyt. Egy alapítvány, hozzá jogszabályban
garantált adókedvezménnyel már esélyes lenne, hogy megfelelő anyagiakkal rendelkezzen.)
50

A Fehérvárcsurgói Károlyi kastély esetében is egy Alapítványi megoldás jött létre. Ott a Károlyi József Alapítványa működött közre a felújításban és hasznosításban. (Lásd később.)
Gróf Károlyi László elmondta, hogy még mindig van néhány lova a kert végében lévő istállóban, de sajnos
már lovagolni nem tud rajtuk. Amíg csak lóra tudott ülni lovagolta őket, de most sem tud lemondani róluk,
legalább oda tud sétálni és barátkozni velük.
Nagy gond, hogy nincs utódja, aki át tudná venni a helyét, így fáradozásának kétséges a további sorsa.
A kastély angolparkját újból megtekintve, (az angolparkok kötelező része a kastéllyal szembeni nagy rét, a
körül alakítják ki szabálytalanul a fás területeket) sajnos egyértelműen alkalmatlan egy megfelelő pólópályának. A gyep nagy részét egyszerűen lebetonozták focipályának. Így egy pólós bemutatót, bőrlabdával meg
lehet ott ejteni, de pólóklub funkcióhoz teljes mértékben alkalmatlan.

Fóti Károlyi kastély, előtte lebetonozott gyeppel
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Fehérvárcsurgói Károlyi kastély felújítva

A Fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyról az alábbi információt sikerült megtudni:

„A kastély sorsa azonos a magyarországi hasonló épületekével. A sok funkció- és kezelőváltás nem használt az épületnek. 1995-től a
Műemlékek Állami Gondnoksága (MÁG) elkészítette az épület és környezetének állagmegóvási programját. 1997-ben a Párizsban élő Károlyi
György által létrehozott Károlyi József Alapítvány és a MÁG együttműködési szerződést kötött a kastély közös felújítására és hasznosítására.
Jelenleg a kastélyban működő kulturális találkozóközpont az Európai Kulturális Találkozóközpontok Hálózatának tagja www.accr.org.
A kulturális funkciók kiegészítésére és azok „eltartása” érdekében a kastély célja a turisztikai áramlatokba való illeszkedés a szállodai és
vendéglátási részlegek segítségével. Ez a terv 1995-ben elnyerte az UNESCO Kulturális Világörökség Évtizedének emblémáját.
Az alapítvány tudományos és kulturális tevékenységével egy időben a Károlyi Kastély Fejlesztő és Üzemeltető Zrt a kastély rendezését
folyamatosan végzi.”
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http://karolyi.devpixup.com/content.php?id=1&langue=HG
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IVANICS CSALÁD
Az Ivanics család Szendrőből származik, mely 1559-ben végvárrá vált. Egervár
elestét (1596) követően, még komolyabb szerepbe került a város, ezért komoly erődítéséket hoztak létre és jelentős létszámú katonaságot is idetelepítettek. Gömör, majd
1613-1666 között Borsod vármegye székhelye, sőt 1647-től a törökök által teljesen
megszállt Csongrád vármegye székhelyét is idetelepítették.
Rákóczi család is itt Szendrőben kezdte a felemelkedését, amikor Szendrő még várkörzeti központ volt és Krasznahorka is hozzá tartozott.
Rákóczi Zsigmond (1544 1608), a későbbi Erdélyi fejedelem, előbb itt lovastiszt,
majd a Szendrői magyar helyőrség vezetője volt.
1725 november 5-én kapta meg ns. Ivanics György lovaskapitány a nemesi oklevelét 37 VI Károly németrómai császártól, (III. Károly magyar királytól). Az oklevél megemlíti:
„Figyelembe véve Ivanics Györgynek, magyar katonaságunk Spleni lovas ezrede kapitányának hűségét, és hű szolgálatait, melyeket Ő
különböző helyeken és időben, alkalom adtán, első sorban nevezett Magyarországunk szent Koronájának, Dicsőséges elődeinknek, felséges
Házunknak és már saját Felségünknek is híven s álhatatosan tanúsított és tett.”
Érdekes korban kellett helytállnia Ivanics György lovaskapitánynak. Bécs utolsó (sikertelen) nagy Török
ostromától, 1683-tól 1716-ig, míg a Savoyai Jenő által aratott Zentai (1697), majd 1716-os Péterváradi győztes
csatáit által az Oszmán Birodalom kiszorult a Kárpát-medencéből.
Az akkori politikai és katonai helyzetet ugyanis még tovább bonyolította a Porta által támogatott Thököly
féle felkelés (1679-1685), majd a Hegyaljai kuruc felkelés (1697), végül pedig a Rákóczi Szabadságharc
(1703-1711). (Szendrőt ezek mind érintették.)
A „két pogány között”, a gyakran változó hadi helyzetben, igen nehéz volt megtalálnia egy magyar katonának
a helyes és ami legalább ennyire fontos lehetett a túléléshez vezető győztes oldalt. (Semlegesnek nem lehetett
lenni, mert azt árulásnak tekintették egy katona részéről.) Tehát már önmagában az is egy nagy eredmény, ha
valakinek sikerült túlélnie e sok harcot. (Egy lovaskapitánynak ehhez nem ártott a sok jó ló és a jó lovagló,
valamint harci tudomány.)
Legjobb lett volna, ha mind a Habsburgokat, mind pedig a Törököket sikerült volna kiszorítani országunkból, de
ekkoriban csak két rossz között lehetett választani. Ahogy a dal szólt: „Két pogányközt egy hazáért omlik ki vére.”
Sokszor a keresztény Habsburgok jóval elnyomóbb magatartást mutattak, (gyarmatosítandó területnek tekintve hazánkat) mint a muszlim törökök. (Az Oszmán Birodalomban vallásbékére törekedett, míg a megszállóként viselkedő Habsburgok erőszakos katolizációt folytatott a jórészt protestáns magyarok között.)
A református vallású gróf Bercsényi Miklós (1665-1725) (aki a később említett, id. Ivanics György által
alapított, Hódmezővásárhelyi Lovassszakosztály névadója lett,) a legjobb példa e dilemmára. Aki kitüntetette
magát a törökök elleni harcokban, így Buda visszafoglalásánál is.
I. Lipót magyar király és német-római császár többször ki is tüntetette. 1687-ben grófi rangra emelte, majd
aranysarkantyús vitézzé ütötték. 1697-ben leverte a Hegyaljai kuruc felkelést.
Látva Lipót császár Magyarországot sanyargató politikáját a Rákóczi Szabadságharc kezdeményezőjévé és
főgenerálisává vált. (Lásd későbbiekben Nádasdy-ak hasonló történetét.) A politikai-katonai helyzet megromlását követően, reál politikusként ugyanakkor Bercsényi 1706-ban a béketárgyalás küldöttségvezetője volt. A
Szathmáry béke neki is amnesztiát kínált, de ő inkább a „bújdosást” választotta.
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Ivanics György lovaskapitány a rendelkezésre álló adatai alapján, feltehetően részt vett a Törökök elleni
csatákban, így a Zentai (1697) csata idején is már katonaiként szolgálhatott Savoyai Jenő herczeg vezetése
alatt, mely a Törökök elleni háború egyik legjelentősebb, legvéresebb ütközete volt.
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VI Károly Német-Római Császártól, (III. Károly Magyar Királytól) származó nemesi oklevél 1725 november 5
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bercs%C3%A9nyi_Mikl%C3%B3s
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A keresztény hadak fővezéreként Savoyai Jenő herczeg zseniális tervet eszelt ki. Miközben csak Pétervárad
védekezéssel volt megbízva, a várat elhagyva rátámadt az Erdély elfoglalni indult Török hadra Zentánál.
Erdély felé való támadásuknál, a Tiszai átkelésükkor tört rájuk, amikor már II. Musztafa szultán és a török
lovasság már átment a Tisza túlpartjára az erre a célra kiépített fahídon és gyakorlatilag lemészárolták a hatalmas ágyukkal a Tisza Zentai oldalán ragadt Török hadtestett.
Savoyai hadseregének vesztesége 700 fő, 2000 sebesülttel, míg a törökök majd 30 000 főt vesztettek el és a
Török had mind a 160 ágyúja is zsákmánnyá vált. Ez olyan megalázó, megsemmisítő erejű győzelem volt,
hogy ezt követően a törökök soha többé nem tudták a Kárpát-medencét már igazából fenyegetni.

1687 szeptember 11-i Zentai csata képe;

Savoyai Jenő herczeg lovasszobra a Budai várban

Jóval később ennek emlékére a Zentaiak úgy döntöttek, hogy lovasszobrot állítanak gróf Savoyai Jenőnek.
Azonban Zenta városa nem tudta kifizetni az elkészült szobor árát, de egy másik, váratlan vevő bejelentkezett.
Ferenc József uralkodó vállalta, hogy állja a költséget és 1900-ban a Budai várban állították fel a szobrot.
Savoyai részt vett Buda visszafoglalásában is, jobb kezén súlyosan meg is sebesült, de nem ő nevéhez fűződik
Buda felszabadítása, hanem Lotharingiai Károly herceg fővezér nevéhez. Mégsem az ő szobra áll ott.
Bercsényi Miklós gróf is sokkal jobban megérdemelte volna Savoyai-hoz képest a szobrot a várban, mivel
huszárezredével igen derekasan küzdött az ostromban.
Savoyai szerencséje abban állt, hogy Budapest 1892-ben elhatározta, hogy az akkor épülőben lévő Parlament
előtt legyen a főváros első lovasszobra, mégpedig gróf Andrássy Gyuláé. Azonban Ferenc József császár és
király, „fricskának” tekinthető akciójával a már kész Savoyai szoborral beelőzte a korábbi „vetélytársának”
gróf Andrássy Gyulának a szoboravatását.
A Parlament építése 1904-ig elhúzódott, így végül csak 1906-ban készülhetett csak el gróf Andrássy Gyula
lovasszobra, melyet maga Ferenc József császár és király avatott fel.
A Zentai csatát követő Karlócai béke (1699) meghagyta a Temesközt az Oszmán Birodalomnak.
A törököknek a Temesi Bánságból való kiűzésére (a Rákóczi szabadságharc miatt), majd 2 évtizedet kellett várni.
A gróf Savoyai Jenő által vezetett hadaknak, az 1716 augusztus 5-i Péterváradi, újabb megsemmisítő erejű
csatanyerését követően, sikerült a Temesi bánságból is kiszorítani a törököket. (E csatákban is a Spleni huszárezrednek garantáltan ott kellett lennie.)
Temesvár szerencsés elfoglalását követően, (Törökök 44 napi ostrom után, szabad elvonulás fejében feladták), Pancsovát gróf Mercy, a császári lovasság generális foglalta vissza a Törököktől 1716 november 9-én
és a Spleni lovasezreddel szállta meg a várat.
(Itt említik meg a Spleni lovas ezrede-t név szerint, melyre Ivanics György nemesi oklevele is hivatkozik.)
Ns. Ivanics György lovaskapitánynak e háborúkban, harcokban gazdag időszakban kellett tehát helytállnia.
Nem véletlenül a Spleni lovas ezred kapitányaként lett megemlítve a nemesi oklevélben, hiszen a Törökök
végleges kiűzésében való részvétel minden magyar nemes ember számára (pártállástól függetlenül, de értelemszerűen még a Habsburgoknál is) egyértelmű dicsőségnek számított. A lovaskapitány ős e dicsősége minden utódnak köteleségévé, hagyománnyá tette a lovakhoz való erős kötődést.
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Dr. Ivanics György édesapja Ivanics György e hagyományt követve hozta létre Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági főiskola általa irányított Tangazdaságában a BERCSÉNYI LOVASSZAKOSZTÁLYT.
E családi hagyomány magyarázza Dr. Ivanics György eltökéltségét, melyre a MAGYAR POLO CLUB Tabajdi Sportközpontjának létrehozásához és fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges volt.
A póló sport múltjának megismerése pedig további ösztönzést adhat mindenkinek hasonló módon.
Érdekes megismerni azt, hogy az elődök esetében is éppen olyan sok problémát kellett megoldani, mint az
újkori pólótörténelem során. Ahogy a múltban elért sikerek is erőt adhatnak, a történelmi események pedig
igen tanulságosak, miközben szórakoztató olvasmánynak is számíthatnak.
A MAGYAR POLO CLUB IS igen sok eredményt ért el az elmúlt évtizedekben. Egyik ilyen fontos állomása
volt a Monte Carlo-i versenyen való részvétel, ahol személyesen Albert herceg gratulált a sikereikhez.

Magyar Csapat Roger Moore, Alias 007 James Bond-dal; Albert Monacoi herceg gratulál Dr. Ivanics Györgynek
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TOVÁBBI PÓLÓ JÁTÉKOSOK A BPC INDULÁSA KOR (1880-1900)
Az első játékosok között a következőket említi Aich Hubert könyve (1896-os dátummal):
Andrássy Géza, Dezső, Tivadar és Sándor grófok, gróf Apponyi Gyula, gróf Bánffy Miklós, gróf Károlyi Lajos, Rohonczy Gedeon és Rohonczy Lőrinc, gróf Teleki Géza és gróf Pallavicini György
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1885-ös képen szereplő játékosok: Andrássy Tivadar, Géza, Gyula és Sándor grófok, gróf Pejacsevich
Albert, gróf Apponyi Gyula, gróf Károlyi Lajos, Rohonczy Lőrinc.
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A BUDAPESTI POLO-CLUB 1914-es ÉVKÖNYVÉN gróf Andrássy Géza feljegyzése alapján, az akkor 1884ben játszó pólójátékosok:
„1904” Els ő játékosok: gróf Andrássy Tivadar, Lázár főhadnagy, Bánffy –stb.– Pálffy Dönczi, gróf Bánffy Miklós. A Budapesti Polo
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Club kezdete 1884-6 közt a Rákosi gyakorlóréten és Ludovika.”

Az Andrássy, Károlyi, Pallavicini és Széchényi családok, és pólójátékos tagjai már részletesen ismertetve
voltak, ezért a továbbiakban azon nevekről érdemes szót ejteni, akik fent még meg lettek említve.

APPONYI GYULA GRÓF BPC VÁLASZTMÁNY & RENDES TAG, PJ.
Gróf Apponyi Gyula (1873-1923) politikus, királyi kamarás. Házassága is különlegesnek, botrányosnak is
mondható volt, mert egy polgári születésű leányt az amerikai John H. Steward antwerpeni amerikai konzul
leányát Gladys Virginia Stewardot vette el feleségül. Házasságból 3 gyermek született, majd elváltak és a
hölgy egy francia katonatiszttel kötött házasságot. A gyerekeket a Apponyi Gyula gróf nevelte tovább, de ő
hamar elhunyt, ezért nagybátyjuk Apponyi Henrik gróf és apai nagyanyjuk nevelte őket tovább.
Apponyi Gyula grófot igazából az 1915-ben született
Geraldine leánya tette híressé, aki Albánia (egyetlen) királynéja lett, miután hozzáment Zogu (Amet Muhtar
Zogolli) albán királyhoz.
Mivel Zogu muzulmán vallású volt, ezért nehéz volt neki
Európai főnemesi családból párt választani, (a házasságának az volt a célja, hogy megfelelő, európai hatalmak által
elfogadott dinasztiát alapíthasson) ehhez az kellett, hogy a
menyasszony áttérjen a muzulmán hitre. Ezt pedig a híres
családok és leány gyermekeit elutasították.
Geraldine így nyilatkozott jóval később egy interjúban:
„Aztán találkoztam a királlyal, és mint a mesékben, meglátni és megszeretni valójában csak egy pillanat műve volt. Tudom, furcsán hangzik, de tényleg percek alatt megszerettük egymást, és az, ami
számitáson alapuló házasságnak indult, valódi szerelmi házasság lett.”
Az 1938 április 27-én lezajlott szolid esküvőhöz nászajándékul Horthy admirális két lipicai mént ajándékozott. A mohácsi csatavesztést követően így adhatott Magyarország újra egy királynét. Az esküvő után 1 évre
megszületett a trónörökös Leka herceg. Melyet követően 2 nappal 1939 április 7-én az olasz hadsereg lerohanta
Albániát, így kalandos úton menekülniük kellett Albániából.
(Lásd később még 1903 alapító tagok között Apponyi Antalt.)
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http://baratno.com/nagyasszonyok/az-albanok-magyar-kiralyneja-1/
1942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 104.o.
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1942 Aich Hubert Poloiskola, MPC 1942 kiadása; 111.o.
55
40

BÁNFFY MIKLÓS GRÓF PJ.
Kolozsváron született 1873-ban, az egyik legnagyobb erdélyi földbirtokos család tagjaként.
Felesége Váradi Aranka színésznő volt, akinek
ő már a második férje volt. 1939 január 25-én kötöttek házasságot. Gyerekük nem volt, így kihalt
férfiágon a grófi ág.
Polihisztor volt. Író, (álnéven Kisbán Miklós)
grafikus, díszlet és kosztüm tervező, színpadi rendező, politikus, külügyminiszter.
A II. Világháború után Romániához került teljes
Erdély, és azon túl, hogy birtokait elkobozták, ellehetetlenítették kulturális tevékenységét is.
1949-ben kiéhezetten, rongyosan érkezett meg
feleségéhez Budapestre.
Pár hónap múlva 1950 június 6-án meghalt. Végakarata szerint 1976-ban a Kolozsvári Házsongárdi temető
Bánffy-kriptájában temették el.
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ROHONCZY GEDEON RENDES TAG, PJ.
Rohonczy Gedeon földbirtokos (1852-1929).
Édesapja Rohonczy Lipót 1848-ban a szabadság alatt a gróf Károlyi huszárezred
ezredese volt. (Felesége Sissányi Klára 2000 holdas törökbecsey hozomány alapozta
meg a Rohonczy család vagyonát.) A forradalom végén megsebesült, elfogták, halálra
ítélték, majd életfogytiglani rabságra ítélték és Olmützben raboskodott.
1951-ben, Gedeon születése elött nemsokkal kegyelmet kapott, de 1861-ben meghalt.
Ronhoczy Gedeon az 1879-es árvíz idején helyettes kormánybiztos volt, és részt vett
a mentési munkálatokban.
Törökbecsei választókerületben választották meg a Szabadelvű párt képviselőjének
a Parlamentbe. Ismert volt bőbeszédű és mulatságos parlamenti beszédeiről, amelyet
Mikszáth Kálmán is kifigurázott írásaiban. Több alkalommal párbajozott is.
Báttaszéki Lajossal történt párbaja miatt 1 napi fogházzal büntették.
A Tisza Kálmán által vezetett Szabadelvű párt 30 éven át kormányozta az országot. 1898 02 14-én kilépett
azonban e pártból, melynek oka a (Bánffy Dezső vezette) Bánffy-kormányzat erélytelensége volt.
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1905-ben írta meg könyvét:
Rohonczy Gedeon nyilt levele Gróf Andrássy Gyulához
ELŐSZÓ
Igen tisztelt és kedves barátom! Atyáink, a volt honvédek, mint honvédhuszár ezredesek egy táborban, egy
rangban, egy eszméért, a haza szabadságáért küzdték végig az 1848/49-iki szabadságharczot, mindketten hazafiaságukért halálra lőnek Ítélve, majd részben nehéz vasban leült várfogság után, mostani uralkodónktól kegyelmet nyerének. Te és én vagyunk egyetlen még élő férfi sarjai e két volt honvédnek! Ma ismét nagy veszélyben van
hazánk, s csak a jó Isten tudja, hol áll meg fejünk felett a mind nagyobbá váló görgeteg, mely hazánkra ismét vészt,
elnyomást és pusztulást jelenthet! S nem-e különös, vagy talán csak a sors iróniája az, hogy e két szabadsághős
fia ma, midőn e haza ismét veszélyben forog, nem egy táborban, hanem egymással szemben találja magát? Pedig
kora ifjúságodtól együtt, egy társadalmi körben küzdöttük át az életet, mint igaz jó barátok, kik egymást nemcsak
tisztelni és becsülni tanultuk, de mint igaz barátok szerettük is egymást Még a politikai pályán is két évtizedig egy
táborban s majd mindig egy nézeten valánk, s mindenkor csak egy eszme vezérelt bennünket - hazánknak javát
tehetségeinkhez mérten előmozdítani
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https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nffy_Mikl%C3%B3s_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Zimmy/K%C3%A9sz%C3%BCl%C5%91_cikkek/Rohonczy_Gedeon
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ROHONCZY LŐRINCZ BPC VÁLASZTMÁNY & RENDES TAG, PJ.
Rohonczy Lőrincz földbirtokos (1871-1815)
Országgyűlési képviselő, huszárhadnagy.
Feltehetően Rohonczy Gedeon fia. Erre utal, hogy nem állt távol tőle
sem a párbajokban való közreműködés.
Szathmár vármegye 48-as és Függetlenségi párt hivatalos lapjának
1911 augusztus 13 számában fellelhető róla adat, mely arról tanúskodik, hogy gróf Károlyi József úrnak a haderőreform kapcsán elhangzott beszédére, reagáló Sternberg Albert gróf sértő hangú távirata miatt, a sértett megbízottjaként járt el Hadik-Barkóczy Endre úrral
együtt e becsületbeli ügyben.
Feltehetően Sternberg úr visszakozhatott, mert nincs további hír ennek kapcsán. hogy még aznap, vagy később meg lett volna a párbaj.
Gróf Károlyi József és gróf Hadik-Barkóczy Endre a BPC rendes tagjai voltak, ahogy Rohonczy Endre,
Rohonczy Lőrincz és az ifjabb gróf Andrássy Gyula is, tehát együtt játszottak a polo mezőn és a politikai
mezején is, de ahogy a póló versenyen vannak konfliktusok, úgy a politikában is.

TELEKI GÉZA GRÓF PJ.
Gróf Teleki Géza (1843-1913) magyar író, országgyűlési képviselő, belügyminiszter, az MTA igazgatótanácsának tagja.
Fia gróf Teleki Pál a földrajztudós, miniszterelnök.
Unokája Gróf Teleki Géza geográfus-geológus, egyetemi tanár, politikus, olimpikon.
44

Szabadelvű párt színeiben politizált, 1889 a Tisza kabinet belügyminisztere lett.
Hivatalától megválván társadalmi munkásságra szentelte idejét szegény gyerekeket,
és árvaházakat segített.
(Lásd később 1903-as tagoknál Teleki Sámuel & Teleki Pál.)

PEJACSEVICH ALBERT GRÓF PJ.
Gróf Pejacsevich Albert (1875-1941) szlavóniai eredetű grófi család sarja.
Idomár, versenyistálló-tulajdonos
1902-ben megalakította a Pestvidéki Versenyegyletet és a Megyeri pályát.
Kezdeményezte, hogy az addigi angol és német zsokék helyett képezzenek magyar
zsokékat. Vagyonával és ösztönös szaktudásával alagi istállójában európai szintre
emelte a belföldi lovasnevelést, ezért a két Világháború közti Alag felemelkedésének
az egyik letéteményese volt. Sírja most is ott található Alagon.
45
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Teleki_G%C3%A9za_(politikus)
http://www.4konyvtar.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39
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PÁLFFY „DÖNCZI” GRÓF PJ.
Az ősi nemzetségekből származó családok közül csak keveseknek adatott
meg, hogy a századok küzdelmei közepette megtarthatták és megőrizhették az
ősöktől szerzett vagyont, fényt, családi befolyást s tekintélyt.
46

A Pálffy család túlélte a Mohácsi csatát, török kort a XVI századtól a XVIII.
század végéig a legmagasabb országos méltóságokat töltik be, jelentékenyen
működtek közre az uralkodók és a nemzet között felmerült ellentétek kiegyenlítésében.
Igen sok hadvezért adott hazánknak a Pálffy család. Pálffy Lőrincz
pozsonyvármegyei kapitány Mohácson esett el. Pálffy János és Miklós saját
költségén gyalog és lovasezredeket állított fel a török elleni harcokra. Utóbbi
1714-ben Magyarország nádora, aki a Pragmatica sanctio elfogadásában működött közre. Majd Mária Terézia trónja megmentésében is közreműködött, végül a Párma melletti csatában
1734-ben esett el.
A népes Pálffy családból egy Ödönt sikerült beazonosítani, aki korban és időben megfelel a Pálffy Dönczi névvel.
„Ödön (szül. 1863 febr. 13) cs. és kir. kamarás és tartalékos hadnagy a 13.sz. huszárezredben.”
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http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0017/28.html
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1901-ES ALAKULÁSKOR A BUDAPESTI POLO-CLUB (TOVÁBBI) TAGJAI
47

Ernst József: „100 év a magyar lovassport történetéből” művében ugyanis azt állítja:

„A Budapesti Polo-Club 1901 tavasztán alakult meg. A Vadász- és Verseny-Lap rövid híre arról tudósított, hogy a klub május 9-re hirdetett
gyűlését május 15-re halasztotta el. Elnöknek Andrássy Géza grófot választották meg. A tagság többsége az arisztokráciából került ki:
Andrássy, Apponyi, Batthyány, Bethlen, Eszterházy, Festetics, Károlyi, Széchenyi, stb. család tagjai mellett megtaláljuk Bacsák Zsigmond, Miklósi Aladár nevét is. A titkári teendőket, dr. Magyar László látta el. A klub trénere pedig az angol Herbert Ritch volt.”
A korábban már ismertetett neveken túl, ebből új családneveket (Bethlen, Eszterházy, Festetics család mellett
Bacsák Zsigmond, Miklósi Aladár) ismerhetünk meg.

BETHLEN ISTVÁN GRÓF BPC RENDES TAG, PJ.
Bethleni gróf Bethlen István (1874-1946) jogász, mezőgazdász, politikus. 1921-1931 között Magyarország miniszterelnöke.
1901-ben képviselővé választották. 1939-ig (az 1919–21-es időszakot kivéve) folyamatosan parlamenti képviselő, majd ezt követően felsőházi tag volt.
1900-tól erdélyi birtokán, Mezősámsondon gazdálkodott. 1901. június 27-én vette feleségül az író Bethlen
Margit (1882–1970) grófnőt, akitől három gyermeke született: András, István és Gábor.
1914–18-ig az Erdélyi Szövetség elnöki tisztét töltötte be. 1918 őszén bírálta a Károlyi Mihály-kormány
intézkedéseit. 1918–19-ben az ellenforradalmi erők egyik fő szervezője, 1919 őszén "titkos erdélyi miniszter".
1919 februárjában létrehozta a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártját, majd a Magyarországi Tanácsköztársaság létrejötte után Bécsben az Antibolsevista Comité vezetője.
1921. április 14. – 1931. augusztus 24.-ig, tíz éven keresztül, Magyarország miniszterelnöke. Politikája sokat
tett a gazdasági stabilitásért. 1924-ben létrehozta a Nemzeti Bankot és 250 millió korona népszövetségi hitelt
szerzett. Rendbe hozta az állam veszteségeit, 1927-ben bevezette a pengőt és új vámrendszert dolgozott ki.
Trianon revíziójáért harcolt, a kárpátmedencei népek nemzetiségi gondjait autonómiával óhajtotta megoldani.
48

A bécsi döntések után is tovább ellenezte az egyoldalú német orientációt, a kapcsolatok megszakítását az angolszász országokkal szorgalmazta. Hibának tartotta a belépést a második világháborúba, elítélte a zsidótörvényeket.
1943–44-ben a háborúból való kiugrást támogatta, s angolszász irányú különbéke-kísérleteket szervezett.
1944. március 19-e után, azaz a német megszállás idején illegalitásba vonult, bujkálása idején kétszer szenvedett agyvérzést. 1944 decemberében az oroszok elfogták, felajánlotta együttműködését, de házi őrizetben
tartották, majd 1945. áprilisban a Szovjetunióba vitték, nehogy megkísérelje a kommunistaellenes erők összefogását. Moszkvában, a Butirszkaja börtön kórházában halt meg szívbénulásban, 1946. október 5-én. 1994
júniusa óta jelképes hamvai hazai földben nyugszanak a Kerepesi temetőben.
Gróf Bethlen István volt az, aki az I. Világháború előtt, majd (a 13 éves kihagyást követően) a II. Világháború
után újjá alakult póló sportban is egyaránt részt vett.
49

1928 | Október
Bethlen István gróf a vörösök vezére

A tegnapi lovaspólómeccsen a kékek nagy gólarányú győ zelmet arattak vörösökön
Bethlen István miniszterelnök van olyan kitűnő sportember, hogy temérdek elfoglaltsága mellett is hátat tud fordítani politikának
egy fél délutánra. S bár az egyik csapat vezére a magyar miniszterelnök volt s a csapatban egy egykori uralkodóherceg, a bírói sípot
pedig Bánffy volt külügyminiszter, az erdélyi magyar párt vezére tartotta szájában, a mérkőzést teljesen politika mentesnek találtuk.

Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1972-1914, 210-212o.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_Istv%C3%A1n_(politikus)
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http://www.huszadikszazad.hu/1928-oktober/sport/bethlen-istvan-grof-a-vorosok-vezere
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Hiszen a játékosok nem politikai jelszavakon, hanem irlandi pónikon nyargaltak s ha azzal kezdődött itt a dolog, hogy Bethlen beöltözött piros dresszébe, „be a vörösbe” s ha a lovak, noha négy lábuk volt, néha meg is botlottak s ha a játékotok gyakorta nem oda néztek,
ahova ütöttek s majdnem mindig akkor szólalt meg a csengő, amikor valami ellenzéki frontáttörés készült, sport volt ez, nem politika,
sport, amit úgy hívnak, hogy lovaspóló mérkőzés.
Közönség nem sok akadt, de több, mint a képviselőház karzatán. És előkelő volt ez a közönség. Autó sem sok rukkolt ki, de szépek
voltak a kocsik. Hölgyet, pláne szép hölgyet sokat láttunk, - egytől egyig - de a jóból sose árt meg a sok. A Duna és a sziget olyan szép
volt, mintha minden őszi tájfestőt le akart volna főzni.
A meccs akkor kezdett érdekes lenni, amikor az első chukkerben Bethlen István, az öregebb, szédületesen lestartolt az északi kapu
felé. Megszokott az öreg, ala Kohut és vészesen kergette a labdát a kapu felé. Mindenki gólt várt, hiszen az ütőt ugyanaz hajtotta, aki
az arany középút politikáját csinálja. Majd csak meg találja a kapu közepét. A labda azonban egyszer csak megfordult s elkezdett gurulni
a széle felé. Kifutott egészen a jobbszél felé. Ejnye, ejnye...
Sokáig, mert nem esett gól, úgy látszott, hogy az ifj. és az id. Bethlen István összeütközése lesz a meccs főeseménye. Éppen a tribün
hónapi előtt a pálya szélén kergette a labdát idősb Bethlen István, amikor a fiatal nekirugaszkodott, hogy elhalássza. Az elhalászás
nem sikerült, sőt Bethlen Pista ütője túl nagyot lendült. Pont könyökén találta apját.
Az öreg arra megcurukkoltatta lovát, meglóbálta ütőjét és visszavágott szemével a fia felé.
– Te, úgy váglak... - mondta félhangosan a tribün nagy derűjére.
Az öregek és a fiatalok, az apák és fiúk nagy kontroverziája tehát ezen a meccsen is felvillant.
Végeredményben a fiatal Bethlen, a kékek csapata győzött a hat
chukkerben 4:1-es gólaránnyal. Tényleg jobbak is voltak. Ifj. Bethlen volt a legjobb meg Parry Jones. A vörösöknél - egész komolyan
- a miniszterelnök tetszett legjobban meg a mecklenburgi herceg.
A győztes gólokat ifj. Bethlen István (2), Kovács főhadnagy.
Rohonczy báró lőtte, a tisztelet gólt idősb Bethlen István.
A meccsnek úgy lett vége, hogy id. Bethlen István éppen hatalmas vágtában volt a kapu felé, amikor csengettek. Ilyenkor a támadást még végigjátszák s így Bánffy gróf sípja néma maradt. A
vonal mentén azonban egyszer csak megbicsaklott Bethlen ütője
s a labda kiugrott a kerítésen túl.
A szürkületben Bánffy először nem látta tisztán a helyzetet De
mikor konstatálta, hogy a labda túlment a vonalon, így szólt:
- Akkor vége van!
S fütyült. Mert ugyan mit lehet kezdeni egy labdával, amit Bethlen is elhibázott.

Bethlen István gróf 1928
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ESTERHÁZY CSALÁD
Az Eszterházy nemzettség régi híres magyar nemesi család, ősi lakhelye a Csallóköz. A családnak három fő- és több mellékága is van. Először Esterházy Ferenc fiai
által vált több ágra. Miklós a fraknói ágat, Dániel a cseszneki ágat, Pál (1587–1645)
pedig a zólyomi ágat alapította. A család ágai különböző címeket és jogokat kaptak.
Így a fraknói ág tatai alága hercegi, a cseklészialága, a cseszneki és a zólyomi ág grófi
rangban állt. A főágak közül a cseszneki szintén két alágra oszlik, mégpedig az idősebb és az erdélyi alágra.
50

ESTERHÁZY MIKLÓS GRÓF MÓRICZ BPC RENDES TAG
gróf Esterházy Miklós Móric (1855–1925), császári és királyi kamarás, 1887–1918-ban a főrendiház
tagja, a Magyar Katolikus Kör elnöke (1891–1897) és a Szent István Társulat társelnöke (1893–1911), édesanyja Schwarzenberg Franciska hercegnő (1861–1951). A szülők 1880. április 14-én, Bécsben kötöttek házasságot, amelyből öt gyermek született: Móric, Esterházy Alajos (1883–1916), Esterházy Polyxena (1886–
1976), Esterházy Ida (1891–1948) és Esterházy Valentine (1898–1942).
51

ESTERHÁZY ALAJOS GRÓF BPC RENDES TAG
Gróf Esterházy Alajos (1883–1916) I. Világháborús hős. A 2. lövésszázad parancsnokaként, 1916 október
24-én esett el a Sósmezőtől északra vívott ütközetben a Magyar-Román határon Erdélyben.
52

ESTERHÁZY FERENC GRÓF BPC RENDES TAG

1901 a 3 Esterházy gróf együtt

1904 Esterházy Miklós Móricz
díjazott négyes fogata

1902 Esterházy F. és a híres nevek

1904 E. F. kancáinak párosítása

1904 Esterházy Ferenc ménese

1904 Esterházy Alajos nyert

XVII-XVIII. században élt Esterházy Ferencz (1683-1754) hírneve elhomályosítja, a XX. században élt, és
a BUDAPESTI POLO-CLUB rendes tagjaként említett gróf Esterházy Ferenczét, ezért szinte alig lehet információhoz jutni. Megint csak a Vadász- és Verseny-Lap tudott segíteni, mely mindhárom Esterházy grófról sokat
írt. Volt olyan hír is, mely arról szólt a 3 Esterházy gróf együtt ment falkavadászatra.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_M%C3%B3ric
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http://www.kobold.theka.hu/konyvtar/vilmos_huszar-ezred-emlekkonyve/elhunyt-tisztek.html
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FESTETICS CSALÁD
A tolnai gróf, illetve herceg Festetics nemzettség régi magyar nemesi család,
horvát eredettel. Egyes okiratokban Festetich alakban szerepel, de Festecsics formával is találkozhatunk.
Első ismeretes ős Festetics Jánost a 16. század végén említtetik. A köznemesi származású család II. Mátyástól kapott nemesi címerlevelet. Mária Terézia 1772. február 24-én adományozott grófi címet Festetics Pálnak és gyermekeinek. Gróf tolnai
Festetics Julianna (1753-1824) (férjezett neve gróf Széchényi Ferencné) volt gróf
Széchenyi István édesanyja.
Gróf tolnai Festetics György (1755-1819) volt a keszthelyi Georgikon alapítója.
Unokája gróf tolnai Festetics György (1815-1883) Vas és Zala vármegye főispánja, a király személye körüli
miniszter, belső titkos tanácsos, koronaőr, királyi főudvarmester. Festetics György feleségül vette mogyorókeréki és monoszlói gróf Erdődy Eugéniát (1826-1894). Családja 1911. június 21-én magyar hercegi rangot
kapott főméltóságú címmel.
53

FESTETICS PÁL GRÓF BPC RENDES TAG
Gyerekeik Tasziló, Jenő, Georgina és Festetics Pál (Bécs, 1858. június 13.- †Sopron, 1930. március 8.)

1904 gr. F.Gy. Bécsi Jockey club, 1904 gr. F.Gy. & T. versenyistálló; 1905 Festetics főúri nász vadászattal
FESTETICS GYÖRGY GRÓF BPC RENDES TAG, PJ.
Tolnai herceg Festetics György Tasziló József (Baden-Baden, 1882. szeptember 4.–Keszthely, 1941. augusztus 4.) földbirtokos, diplomata, politikus. (Édesapja Festetics Tasziló, édesanyja Mary Victoria DouglasHamilton, volt monaco-i trónörököshercegné.) Oxfordban és Budapesten tanult jogot. Az Osztrák–Magyar
Monarchia Külügyminisztériumának munkatársa, a párizsi nagykövetség attaséja, majd 1904 és 1914 között a
londoni nagykövetség követségi titkára. Az első világháborúban huszártisztként szolgált a szerb és olasz fronton. Apja halála után ő igazgatta a család nagy birtokait 1933-tól. 1939-től haláláig (1941) a felsőház tagja.
Egy gyereke született, herczeg Festetics György Pál Tasziló (*Keszthely, 1940. november 18.) Bécsben
1977. december 19-én vette feleségül Josephine Harmert (* Bécs, 1943. november 14.)
Festetics György herceg a mai napi a pólóversenyek nagy rajongója, ahol a magyaroknak drukkol.

2006-os Ebreichsdorfi győztes Magyar csapat, háttérben herczeg Festetics György; Diplomats Cup-on feleségével
53

https://hu.wikipedia.org/wiki/Festetics_csal%C3%A1d
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BACSÁK ZSIGMOND BPC RENDES TAGJA, PJ.
Bacsák Zsigmondról a Budapesti 1910-es lakcímjegyzékben található adat. Ezek szerint a III. Cs. és kir.
közös hadügyminisztérium 3/R ügyosztály. Ügyköre: A lovasság és vonatcsapat szervezése, továbbá összes
szervezési, katonai és szakmabeli ügyei.
Főnök: benefai Bacsák Zsigmond vezérőrnagy, pótlovazási felügyelő.
54

MIKLÓS ALADÁR BPC RENDES TAG, PJ.
Miklós Aladár (1867-1905) huszárszázados nevét az 1892-es
Bécs-Berlin távlovas versenynél ismerhették meg. Melyről a Vadász- és Verseny-Lap részletesen tudósított.
Elsőként érkezett meg, de mivel nem egyszerre indultak a versenyzők végül csak a 3. helyezést szerezte meg.
Akkor is fantasztikus teljesítmény volt a 680 km-es távolságot
kicsivel több, mint 3 nap alatt megtenni. (74 óra 24 perc alatt.)
Ez egy igazi huszáros tett volt! Marcsa nevű lova 6 éves pej
kancza volt, telivér keresztezésű, Cáskón nevelt. Ősanyja állítólag egy betyár hátas lova volt, melynek gazdája (és ezáltal a lova
is) az igazságszolgáltatás kezébe került. Marcsa már 4-5 éves korában a Városligeti versenypályán megmutatta képességeit és
több versenyen is nyert.
A verseny érdekessége volt, hogy Miklósi Aladárral egyidőben egy
kerékpáros versenyző is megérkezett, és egyidejűleg Berlin-Bécs
(tehát fordított irányú) távlovaglási verseny is zajlott.
Miklós Aladár neve is szerepel a Dréher Jenőnél közzétett ÚRLOVASOK SZÖVETKEZETÉNEK (melynek
alapító tagja volt, gróf Andrássy Géza és még sok e könyvben ismertetett személlyel együtt) győztesek listáján,
csak éppen ő 27 győzelemmel. (Dréher Jenő 4 győzelemmel szerepel e listán.)
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1903-AS ALAKULÁSKORI TAGLISTA TOVÁBBI PÓLÓJÁTÉKOSOK, KLUBTAGOK
A VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP 1903 06 2-i száma
adta közre a BUDAPESTI POLO-CLUB taglistát.
Gróf Andrássy Géza elnök. Gróf Károlyi Lajos alelnök. Gróf Batthyány Elemér (a mártírhalált halt gróf Batthyány Lajos miniszterelnök fia)
tiszteletbeli tag.
A választmányi tagok (ez a mai szóhasználatban
vezetőségi/elnökségi tagokat jelent, akik a közgyűlések közötti döntéseket meghozzák) esetében is
olyan prominens személyek jöhettek szóba, aki
munkájukkal, kapcsolatiakkal, vagy vagyonukkal
jelentősen közreműködtek, (vagy várhatóan a továbbiakban segíteni tudtak) a BUDAPESTI POLOCLUB létrejöttében, működésében.
Az alapító tagok (8 fő), nem azonosak azon nevekkel, akik korábbi (1884, 1885, 1896, 1901) dátummal vannak megemlítve és ráadásul még gróf
Andrássy Géza sincs közöttük. Ennek oka feltehetően az alapszabályban előírt 500 korona alapítói
tagdíjbefizetés volt.
A rendelkezésünkre álló információk alapján a
rendes tagok esetében is igen sok olyan személy
van, aki lovagolni nyilvánvalóan tudott, lehet pólóütőt már fogott a kezében, de sehol nincs megemlítve konkrétan egy póló csapat játékosaként.
Ezért is külön jelöljük a névmutatóban, ha valaki
klubtagként és külön, ha pólójátékosként is meg
van említve egy szövegben. Így jóval pontosabb
információt tudunk adni.
Elsődlegesen a klubtagságát valaki feltehetően nem
azért vállalta, hogy pólójátékosként sportolhasson,
hanem azért, mert ennek rangja volt.
Egy club tagjának lenni akkoriban is egyúttal egy
elismertséget és „kapcsolati tőkét” jelentett. A
mérkőzésekre igen reprezentatív meghívott személyek érkeztek, (a reprezentatív klubtagsági listán kívül lásd a királyi család tagjai és közte Ferenc József császár és király is) és csak klubtagok
mehettek oda meghívó nélkül. E reprezentatív társaság (klub) tagjai között lenni igen elegáns és előnyös volt,
(ahogy már akkoriban is a vadásztársaságok tagjainak lenni), nem akartak tehát kimaradni.
A club tagok egymással előnyös üzleteket köthettek, információkhoz juthattak. Aki lovakat tenyésztett az a
lovainak eladásánál előnyben lehetett. Nem csak polo pony eladásokat tárgyalhattak meg itt, hiszen minden
ott lévő személynek, díszes hintó- és hátaslovakra volt szüksége. Nem véletlen ezért például az sem, hogy a
Magyar lovaregylet és a BUDAPESTI POLO-CLUB tagjai között nagyon nagy az átfedés.
A rendes tagok között nagyon sok híres családnevet lehet felismerni, mások esetében pedig érdemes kutakodni, mert ezáltal igen értékes információkhoz juthatunk. Így például a Magyar történelemről is igen érdekes
és tanulságos adatokhoz juthatunk.
Érdekes az is, hogy „testületi tag” lehetett a 16-ik cs. és kir. huszárezred tisztikara. Ez azt jelentette, hogy
lényegében már, mint sportági szövetség működött a BUDAPESTI POLO-CLUB. Ennek oka, hogy másik polo
club ekkor nem volt.
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KORÁBBAN MÉG NEM TAGLALT TOVÁBBI PÓLÓ KLUBTAGOK:
APPONYI ANTAL GRÓF BPC RENDES TAG, PJ.
Gróf Apponyi Antal (1852-?) kiváló sportférfiú és versenyistálló tulajdonos, aki rendkívül kedveltek a
versenyek közönsége előtt. Különösen a kétéves lovai a favorítjai a versenyeknek. Legnagyobb sikereit az
istállója 1888 és 1889 évben érte el, amikor mind a két esztendőben számos versenyen kívül a Derbyt is megnyerte Rajta-Rajta és Triumph lovaival. 1889-ben egymaga Triumph 52.140 forint értékű versenydíjat nyert.
1891-ben az Apponyi-istálló 56.167 forintot nyert díjakban.
55

DEGENFELD IMRE GRÓF BPC VÁLASZTMÁNY & RENDES TAG
A Svájcból Svábföldre, onnan pedig Magyarországra települt Gróf Degenfeld Miksa (1766-1816) császári-királyi kamarás, birodalmi tanácsos, és gróf széki Teleki Anna házasságából 3 fiúgyermek született Imre, Ottó és Pál.
Mindhárom gyerek harcol az 1848-as szabadságharcban.
Gróf Degenfeld Imre (1810-1878) a Kossuth kormánybiztosa volt. A szabolcsi 48-as honvédzászlóalj részére
gróf Degenfeld Imréné készítette a zászlót, keresztanyaságot is vállalva. Mely zászlóalj a legvéresebb harcokat
is megjárta. A zászlót közel húsz évig a nyírbaktai kastélyban rejtegették Degenfeldék.
Tevékenységéért Haynau halálra ítéli, de menesztésének hírére megkegyelmezett neki. Szabadulását követően, reformátusként, a református egyházak támogatásának ügyét helyezte előtérbe.
56

Nem sikerült pontosan megtudni Gróf Degenfeld Imre, vagy testvérei Ottó (1801-1849) és Pál (1814-1880)
leszármazottja-e, aki a BUDAPESTI POLO-CLUB alapításakor alapító és Választmányi tagként szerepel.
(A keresztnévválasztási szokások alapján Imre leszármazottja lehetett.)
A Vadász- és Verseny-Lapban igen sok hírt lehet olvasni gróf Degenfeld Imréről, leggyakrabban versenylovairól, melynek száma úgy tűnik nagyobb volt, mint gróf Andrássy Géza, Gyula, Tivadar és báró Harkányi
Andor és János lovai együttvéve.
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HADIK-BARKÓCZY ENDRE GRÓF BPC VÁLASZTMÁNY & RENDES TAG, PJ.
Futaki, szalai és tavarnai gróf Hadik Endre János Ferenc Antal (1862-1931) néven született. Később 1887ban vette fel édesanyja (Barkóczy) családnevét is, és innentől főrendházi tagként politizált, miközben a képviselőháznak is tagja volt, a szabadelvű párt tagjaként. Az ellenzéki obstrukciót letörésére törekvő „zsebkendő
szavazás” után testvérével Jánossal, és ifj. gróf Andrássy Gyulával együtt elhagyja e pártot. Emellett az Országos Magyar Iparművészeti Társaság elnöki funkcióját is ellátta.
57

Édesanyja Barkóczy Ilona, egyedüli leánygyerekként
született a Barkóczy családba. Fiú örökös nem lévén ez
azzal járt, volna, hogy a vagyonát elvesztette volna családja, távoli oldalági öröklés valósult volna meg. Ezért hitbizományt alakítottak ki és Ilonát fiúsították. (Preafectio.)
Házassága után Hadik-Barkóczy Ilona néven maga igazgathatta hitbizományos birtokait.
E vagyon később fiára Endrére szállt, aki Zichy Klára
grófnővel lépett házasságra és két gyerekük Eleonóra
Jacqueline Johanna Karolina (1875-1946), és Endre József
Béla (1899-?) született. Utóbbi az USA-ba emigrált.
A Vadász- és Verseny-Lap 1903 november 21-i számában érdekes információt lehet találni. Gróf Hadik Béla főispán (gróf Hadik-Barkóczi Endre édesapja) és gróf Hadik-Barkóczi Endre neve is meg van említve, akik részt
vettek gróf Andrássy Gyula parnói birtokán pólóversennyel összekötött vadászaton.
Itt a vadászévadhoz köthetően rendezték a versenyt, ahol
egy komplett Andrássy csapatot sikerült összehozniuk. E
versenyre meg lett hívva a Manuel d’Escandon marquis
de Villavieva a „Párisi Polo Club” elnöke, a „spanyol
csapat’ legjobb játékosát.
A régi fényképeken látható, hogy egy-egy ilyen vadászat
alkalmával akkor még medvéket is lehetett lőni, ezért feltehetően szívesen jöttek messzi vidékről is a vadászatra,
ahol a pólójáték feltehetően gróf Andrássy Géza ötlete lehetett. Ehhez még pólópályát is meg kellett valósítania,
nem kis költséggel.

Betléri Vadászat terítéke
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SZAPÁRY PÁL GRÓF BPC VÁLASZTMÁNY & RENDES TAG
A szapári, muraszombathi és széchyszigeti gróf Szapáry nemzettség régi magyar nemesi család.
Szapáry Péter alapozta meg a család vagyonát és tekintélyét. Fiatalon többször is harcolt a törökökkel, majd
1657-ben fogságba esett, 4 évig raboskodott. Később a rabságból kiváltotta magát és hazatért, s Moson vármegye alispánja, majd követe lett. 1681-ben alországbíróvá választották, majd 1690-ben bárói rangot, emellett
Mura-Szombat örökös ura címet kapta meg. Két fia 1722-ben grófi rangra emelkedett.
A család nevét leginkább gróf Szapáry Gyuláról ismerjük, aki a Magyar királyság 9. miniszterelnöke volt
(1890 03 13-től 1892 11 17-ig)
Gróf Szapáry Pál Antal László Ágoston Mária (1873-1917) és feleségétől, Maria Przezdziecka grófnőtől
három gyermek született: Viktor Géza László Konstantin Mária Antal Sztaniszló (1899–1967); Erzsébet Mária
Antónia (1902–1980); Antal Károly Szilveszter (1905–1972)
Gróf Szapáry Pált 1905 október 17-én Fiume kormányzójává választották, de már 1906-ban lemondott e
tisztségéről. Nagy szerepet játszott a budapesti társas életben. A Park (lövész) Club elnöke is volt. Itt tudták a
Budapesten tartózkodó urak a lövéstudományukat fejleszteni, fenntartani a vadászszezonon kívül is.
(1910 évben a Szapáry család eladta a Sorokpolányi Szapáry kastélyukat, mivel gróf Szapáry Pál nagyvilági
életet élt és főleg a híres vadászatai apasztotta a család vagyonát.)
Gróf Szapáry Pál természetesen lovakkal is foglalatoskodott, és az erről szóló információk megjelentek a Vadász- és Verseny-Lap 1903-as számaiban. (E cikkekből hallunk híreket; gróf Esterházy Ferencz, gróf HadikBarkóczy Endre, gróf Drégenfeld Imre, Dom Miguel braganzai herczeg, és Gróf Andrássy Gézáról pólóstársairól
is.)
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LOSSONCZY GYULA BPC ALAPÍTÓ TAG.
Lossonczy Gyula neve a XIX. századi ménesek listájánál lelhető fel. (Kiemelendő még az ismert Festetics,
Esterházy, Andrássy neveken túl, a kevésbé ismert, de később említésre kerülő személyek, Cserkonicsok zsombolyai, Luczenbacher Miklós pettendi, és Dreher Antal erdőmajori ménese.)

„A 19. század folyamán Magyarország és Erdély területén számos magánménest tartottak, ezek közül híres volt a Wesselényi-féle
zsibói ménes, a Hunyady grófok ürményi ménese, a Festetics grófok fenéki, a Vitzayak tolnai, az Illésházyak sárvári, a gróf Esterházyak
mátyásházi, a herceg Esterházyak ozorai, a Csekonicsok zsombolyai ménese, majd a század vége felé Jankovich-Bésán Gyula öreglaki
ménese, gr. Andrássy Sándor velejtei, gr. Esterházy Miklós Móric pusztamajki, Luczenbacher Miklós pettendi és többek között Fáy Béla
és Lossonczy Gyula monostori, Dreher Antal erdőmajori ménese.”
58

A Vadász- és Verseny-lap 1897 május 14-i számában pedig megjelent egy cikk, mely szerint Pusztamonostoron, ahol a Lossonczy ménesvolt, lóárverésre került sor.

Vadász- és Verseny-Lap a 1897 május 14-i hír Lossonczy Pusztamonostori ménesének árverés adatai
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LUCZENBACHER MIKLÓS BPC ALAPÍTÓ TAG
Luczenbacher Miklós (1855-1938) nagybirtokos, nemzetközileg is elismert magyar telivér magántenyésztő.
Több mint 60 évig szolgálta a magyar telivértenyésztést és versenysportot. Első versenyét alig 20 évesen
nyerte. Angliából egymás után importálta a jóvérű kancákat. Eredményeinek elismeréséül a Földművesügy Minisztériumban miniszteri tanácsos lett.
Amikor nyugdíjba vonult, akkor alapította a pettenti telivérménest, és ekkor érte el a legnagyobb eredményeket.
Foglalkozott arab lovakkal is. 1885-ben elkísérte Fadlallah kapitányt Szíriába arab lovakat vásárolni a bábolnai ménesnek.
Az 1899-es Király-díj párját ritkító dicsőséget hozott Luchenbacher pettendi ménesének, mind a három Királydíj helyezett a pettendi nevelésből került ki
Luczenbacher Miklós a Magyar lovaregylet örökös tagja, 1936-től pedig választmányi tagja volt.
Herceg Festetics Tasziló halála után elnöke volt a magyarországi lótenyésztési alap jövedelmeit kezelő kilences bizottmánynak, amelynek 1912 óta tagja volt. Negyven évig ő volt a szentmártoni Magister Equitum.
Érdemei elismeréséül a kormányzó titkos tanácsossá nevezte ki.
59

VV-lap 1987-es szomorú híre

VV-lap 1903 híre Hazafi Ascot-i szerepléséről
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NÁDASDY TAMÁS GRÓF BPC ALAPÍTÓ TAG
A nádasdi és fogarasföldi Nádasdy család jelentős szereplője volt Magyarország történelmének. A család
neve elválaszthatatlan a nemzet és a közérdek szolgálatától. A tatárjárás idején bújtatták IV. Bélát, és Károly
Róbert oldalán harcoltak Csák Máté ellen.
A Nádasdy család vagyonát és megbecsültségét Nádasdy Tamás báró (14981562) szerezte meg. Aki a Mohácsi csata előtt megpróbált segítséget kérni (sikertelenül) Habsburg Ferdinándtól.
A vereséget követően óriási dilemma volt, hogy ki tudja megvédeni Magyarországot a törököktől Szapolyai, vagy Ferdinánd. Mindkettőt megválasztották királynak.
Kevesen tudják, de Mohács után a törökök Budáig nyomultak, melyet Szapolyainak adtak, mivel az szövetséget kötött a törökökkel. Nádasdy visszafoglalta
Budát 1527-ben Ferdinándnak, aki kinevezte Buda várkapitányának.
Szapolyai török segítséggel és a német őrség lázadása miatt 1529-ben visszavette. Ekkor Nádasdy fogságba esett, és nem sok választása volt, mint hogy
Szapolyai szolgálatába álljon. Így 1530-ban már Budai várkaptányként Nádasdy
Ferdinánd támadását verte vissza, amiért Szapolyai busásan megajándékozta.
Nádasdy felismerte, hogy egyik fél sem képes győzni a másikon és ez az ország
feldarabolását okozza, ezért a Berzencei gyűlésen politikai egyezséget kötöttek
a magyar urak, hogy megvédik magukat és egymást a pártváltoztatások következményeitől.
Végül mégis Ferdinánd pártjára állt és ennek oka házassága volt. A 10 éves Kanizsai Orsolyát jegyezte el,
akinek fiú testvérei mind meghaltak, így fiúsítással óriási vagyont hozott nászajándékul. Mivel e birtokok mind
Ferdinánd által ellenőrzött területeken voltak, ezért óhatatlanul megint pártot kellett váltania. Ferdinánd ezért
megjutalmazta és Horvátország és Szlavónia bánjává tette. Igyekezett ugyanakkor a Szapolyaiakkal való jó
viszont is megtartani. Ezért Szapolyai halála után ő tárgyalt, és
egyezett meg az őzvegy Izabellával. (Izabella lemondott a magyar királyi címről újszülött fia nevében, ugyanakkor Erdélyt
megkaphatta fia, mint fejedelem.) Budát viszont csellel elfoglalta
a török, így kialakult az ország 3 részre szakadása.
Nádasdy Tamás báró unokája Nádasdy Pál szerezte meg a grófi
rangot, akinek a fia gróf Nádasdy Ferenc (1625-1671) részt vett a
Wesselényi összeesküvésben ezért kivégezték és vagyonát elkobozták. Utódai katonai teljesítményének köszönhetően, unokája
Nádasdy Ferenc gróf (1708-1783) 1756-tól ismét elérte a Horvát
báni rangot, és a dédunokája Nádasdy Lipót (1802-1873) már újra
hatalmas birtokokkal rendelkezett, aki birtokközpontnak felépítette
Nádasdladányt. Fia Ferenc, akinek fia volt BPC tag gróf Nádasdy
Tamás (1870-1915), aki
gróf Wenckheim Máriát
vette el feleségül.
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(A Vadász- és VersenyLap 1904-es számaiból kapunk információt gróf Nádasdy Ferrenc és fiáról Tamásról.)
Nádasdy Ferenc, a Nádasdy Alapítvány elnökének 2013 01 15-i halálával a
grófi család férfiágon kihalt.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dasdy_csal%C3%A1d
70

SPRINGER GUSZTÁV BÁRÓ BPC ALAPÍTÓ TAG
A Springer család Springer Miksa bécsi bankár révén a1869-ben kapott osztrák
lovagi rangot, majd 1872-ben osztrák báró címet. A bankár 1885-ös halála utána
bécsi Max Springer Bankházat fiai, Gusztáv, Alfréd és Hermann örökölték. Báró
Springer Gusztáv lánya, Mária 1907-ben Eugene Fould francia pénzügyminiszterrel kötött házasságot, aki később felvette a Fould-Springer nevet.
62
A lótenyésztés és lóversenyzés az 1910-es évek első felében magas (az angliaival vetekedő) szinten állt Magyarországon. A lósport rendkívül tőkeigényes ágazat volt, ami a századfordulóra valódi iparággá vált ott, ahol a turf népszerű lett.
Ahhoz, hogy egy nagyobb istálló működhessen, akár félmillió koronát is be kellett fektetni egy évben: a zsokék, lovasok, trénerek és istállófiúk fizetésétől kezdve a lovakkal
járó utaztatási, nevezési, egészségügyi kiadásokon át a vásárlással, lótartással és lótenyésztéssel kapcsolatos költségekig. A versenyistállók fenntartása nem kecsegtetett tartós profittal, lényegében úri passzió maradt, amely az 1900-as
évekre már messze nem volt az arisztokraták kiváltsága, mint Széchenyi István idejében. A Monarchia évtizedeiben
befutott nagykereskedők, nagyiparosok és bankárok (mint Dreher Antal, Springer Gusztáv, a Rothschild és a Henckel-család) is ott voltak a nagy istállótulajdonosok között, sőt a századforduló után már a polgári elit körébe tartozók
(közjegyzők, orvosok, ügyvédek) is fenntartottak kisebb versenyistállókat.
Az Osztrák–Magyar Monarchia a nagyobb hatalmak közé tartozott, Bécs és Budapest egy birodalom központjának számítottak, versenyeik európai presztízzsel bírtak, rangjukat emelte, hogy a nagyobb eseményeken a királyi
ház tagjai, illetve a birodalmi és a külföldi arisztokrácia színe-java is megjelent. Ugyanakkor a forintos és filléres
nézőhelyeken a társadalom összes rétege jelen lehetett, jól menő üzlettulajdonostól az iparosokon át a rosszul fizetett
munkásokig. 1871-ben indult be (és szorította háttérbe a bukmékeres rendszert) a lótotó, a totalizatőr fogadás,
amelyben a megjátszott összegek arányában történtek a kifizetések. Ez a kispénzűeket is bevonta az izgalmakba.
Az 1870-es években lóversenyügyben is kiépült a dualizmus rendszere. Az áprilistól októberig tartó idény
budapesti és bécsi nagy versenyeit, ún. meetingjeit a magyar és az osztrák egylet összehangolta, és ezekhez
igazodtak a kisebb jelentőségű vidéki rendezvények. Szinte kivételes módon, e duális intézményben a magyar
fél volt a meghatározó, még az Osztrák Jockey Club vezetőségét is jórészt magyar főnemesek alkották.
Azonban az 1914 nyarától esedékes versenyek mind egy szálig elmaradtak a háború miatt, a lovak és lovasok a
háborúba mentek. Az Est 1914. szeptember elején így írta le a hazai lóversenyzés helyzetét: „Az úrlovasok legtöbbje
háborúban van. A katonatiszt úrlovasok közül többen versenylovaikat vitték a háborúba.”
A legfontosabb zsokék felmentést kaptak a katonai szolgálat alól, míg a meetingek nélkülözhetetlen egyéb szereplőit (így például Horthy Jenőt, a későbbi kormányzó öccsét, aki tréner és starter, azaz indító volt) szabadságolták
a versenyek idejére.
1918 októberében még versenyt rendeztek a Városligethez közeli lóversenypályán, amely a háborús vereségtől függetlenül is bezárt volna, hogy átadja a helyét a Kerepesi út mentén megépítendő új versenytérnek.
Az Est már 1914 szeptemberében kiemelte, hogy báró Springer Gusztáv, az egyik legnagyobb galoppistálló
gazdája, már két és féltucatnyi lovat eladott az államnak katonai célra.
Springer Gusztáv báró a lovak tartásához megvásárolta a Lesvári ménest. Ennek korábbi tulajdonosa
Jaross Sándor arról volt híres, hogy félelmetes ellenfele volt a „könyveseknek” a bukmékereknek. Ennek lehetett azonban az a következménye, hogy adósságai miatt kénytelen volt megválni a ménesétől.
63
A telivér ló az ember nemes vetélkedésének megtestesülése. Egy valóra vált álom. A múltban ez inspirálta
Lord Derbyt, Lord Astort, Batthyány Gusztáv herceget, Federico Tesio-t, Dreher Jenőt, Springer Gusztáv
bárót, Lubomirszky herceget. A turf világában mindig voltak és lesznek mecénások. Ma már biztosan állíthatjuk,
hogy a XX. és a XXI. század két mecénása IV. Aga Khan és Sheikh Mohammed bin Al Rashid Al Maktoum.
64
Utóbbi maga a Dubai Emír, aki az Arab Emirátus alelnöke és miniszterelnöke, ahol manapság is igen nagy
támogatást kap a lóversenyzés. Dubaiban két jelenetős póló klub is működik, a támogatások mértékére jellemző, hogy a leghíresebb és legdrágább póló játékos Cambiaso a Dubai csapatban versenyezik.
Aga Khan pedig a lótenyésztés támogatásán kívül, arról volt híres, hogy az ismailita vallás vezetőjeként
(melynek tagja gazdag kereskedők) minden évben a testsúlyával megegyező súlyú arany, gyémánt, platina
ajándékot kapott a követőitől. (Legutolsó méréskor 95 kg-ot nyomott.)
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SZENT-IVÁNY ZOLTÁN BPC ALAPÍTÓ TAG
Liptószentiványi Szent-Ivány Zoltán (1844-1916) vonzatában igen kevés adat
lelhető fel. Még a Vadász- és Verseny-Lapban is csak a taglistán szerepelt.
A Magyar Családtörténeti adattár szerint Tibor és Margit nevű testvérei voltak.
Somoskeőy Jolánt vette el feleségül, akitől Tibor (1879-1933), Margit (18691945) és Leona (1873-1945) nevű gyerekük született.
65
A liptószentiváni Szentiványi család őse II. Endre király uralkodása alatt Csehországból származó Lőrinc comes volt, aki 1241-ben részt vett a Muhi csatában.
Fia Bogomér diplomáciai érdemeiért 1263-ban IV. Béla királytól adományt kap
a Liptó megyei Vezveres földjére, ahol a hagyomány szerint Keresztelő Szt. János
tiszteletére kápolna épül. 1286 július 8-án Szepesen IV. László király Bogomért és
fiait (Bodó, Miklós, Bogomér, János, Lőrinc, Dénes) valamint bátyjának (Szerefel) fiait (András és Miklós)
kiemeli a "vendégek" sorából és magyar nemességet kapnak. Bogomér fiai a birtokon megosztoznak és ekkor
válik a család öt ágra.
A Szentiványi (a legidősebb fiú Bodó leszármazottai), a Szmrecsányi (Miklós leszármazottai), Baán (ifj.
Bogomér leszármazottai) családok. Továbbá Szerefel fiainak ágai (azaz Andrástól) a Pongrácz és (Miklóstól)
a Pottornyay családok. A családok közös eredetére utal, hogy mindegyik család címerében ott van a nyitott
koronából kiemelkedő kar a kürttel és a csillaggal. A családnak ősi osztatlan birtoka Liptó megyében a SzentIványi uradalom, mely Bocza bánya mezővároson kívül hat helységből állt. Ősi váruk, a (castrum sancti
Joannis bapt.) a körülötte alakuló település „Szent-Ivány”-nak neveztetett, a Hradeki hegyen volt található.
Tolmácson Szentiványi Márk szerzett birtokot. Gyümölcsfaiskolája országos hírnévnek örvendett. Testvére,
János, Nógrád vármegye első alispánja, ennek fia Anzelm vármegyei főszolgabíró, 1832-36-ban és 1839-ben
országgyűlési követ volt. A család építette a falu közepén ma is álló kastély ősét.
Szentiványi Anzelm 1854-ben bekövetkezett halála után a birtok a ghymesi és gácsi, gróf Forgách családra szállt.
A családi birtok gyöngyszeme a Csorba tó, melynek partján Szent-Iványi József nyaralókat építtetett,
melyből a későbbi klimatikus gyógyhely és turista paradicsom Csorba-fürdő fejlődött ki. 1896-tól Csorba vasútállomástól fogaskerekű vitte az utasokat a tóhoz. 1903-ban a család 3 millió koronáért a magyar államnak
eladta a tavat és környékén lévő telepet, azóta Szent-Iványi Csorba tó néven fürdő-nyaralóhely épült.
A Vadász- és Verseny-Lapban csak kizárólag egyszer 1903-ban, mint a BUDAPESTI POLO-CLUB alapító tagjaként
szerepelt Szent-Ivány Zoltán. (Az alapító tag egyszeri, feltűnően jelentős összeggel támogatta a klubot.)
Soha máshol nem szerepelt utána. E feltűnő adat magyarázata valószínűleg nagyon egyszerű. A Csorba tói 1903as nagy családi üzlet érdekében lépett be a klubba kapcsolat építés, és figyelemfelhívás érdekében. Miután az üzlet
megköttetett már nem volt értelme a klubtagságának, és nem is vállalt költségekkel járó további szerepet.

BLASKOVICS ELEMÉR BPC RENDES TAG
Blaskovics tápiszentmártoni birtokáról két kincs került elő, az aranyszarvas és az aranyat érő Kincsem „csodakanca”.
A Blaskovics dinasztia alapítója Sámuel 1712-ben kapott nemességet, s több felvidéki birtokot vásárolt.
Unokája, Pál 1780 után, a flamand hadjáratban, mint a császári hadak ezredese, nagy győzelmet aratott Avenne
le Sec mellett a franciákon. Az ezredes fia, József még "csak" 3000 holdat örökölt, de vagyonszerzésben felülmúlta az ősöket, hisz mintegy 30 000 hold földet szerzett. Szerzeményének legérdekesebb darabja a tönkrement, ősrégi Kubinyi nemzetség tápiószentmártoni birtoka. E mesés vagyonból a kitűnően gazdálkodó
Blaskovichok kezéből is sok kihullott, és sok elkerült tőlük a lányok férjhezmenetelével is. A 19-20. század
fordulójának első évtizedében csak Blaskovich Ernő 6800 holdas tápiószentmártoni és 2600 holdas naszádpalotai, illetve Blaskovich Elemér 5100 holdas törökszentmiklósi és Blaskovich Aladár 2611 holdas
csanádpalotai uradalmai maradtak nagyobb egységben a család birtokában.
A lovak szeretete öröklődött a Blaskovich családban, valamennyiük tenyésztett, lovagolt és hajtott.
Blaskovich Pál 1847-ben István főherceget másfél óra alatt vitte bravúros hajtással egy olyan úton, amit
addig három óra alatt sem teljesített jó kocsis, jó lovakkal. Magyarországon azóta is él a közmondás:
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"Hajt, mint egy Blaskovich..."
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Blaskovich Ernő, minden évben jelen volt a mezőn, a betakarítás időszakában. Egyetlen aratáson nem vett részt
csupán, amikor barátai unszolásának eleget téve elkísérte Kincsemet Goodwoodba, Deauville-be és Baden-Badenbe. Birtokát a modern vállalkozásvezetés alapelveinek megfelelően (korát évtizedekkel megelőzve) átgondoltan,
lehetőségeinek pontos felmérésével és kihasználásával vezette. 1875-ben 6-7 lova volt tréningben, és 6 yearling (1
éves) csikó legelészett a tápiószentmártoni ménesben. Ennyi ló azonban túl sok volt egy ilyen takarékos gazdának
és Blaskovich elhatározta, hogy a csikók egy részét eladja. Csakhamar vevő is jelentkezett Orczy báró és Lónyai
gróf személyében. Hosszas megbeszélések után arra jutottak, hogy a Kincsem nevű lovat leszámítva, az összes
tetszik nekik. Így aztán Blaskovich a másik ötöt eladta a vevőknek, Kincsem pedig ősszel megérkezett Gödre,
Hesp Róbert telepére, hogy a következő évben vágtasson a világhír, majd a halhatatlanság felé.
Kincsem, a verhetetlen, a legyőzhetetlen "csodakanca" 1874 március 17-én látta meg a napvilágot Tápiószentmártonban, gróf Blaskovich Ernő birtokán.
Apja, Cambuscan angol telivér, akit Francis Cavaliero által 1871-ben Angliából exportáltak a kisbéri ménes
számára. Anyja Waternumph, azorai Esterházy ménes kancája volt, amelyet 1864-ben vásárolt meg
Blaskovics Ernő és 1873-ban vitt Kisbérre fedeztetni.
Kincsem ályafutása során 54 versenyen indult, és valamennyit megnyerte a telivér tenyésztés történetének
legendás alakja. Teljesítménye, amit azóta sem ért el a világ egyetlen versenylova sem, nemcsak tulajdonosának, hanem az egész magyar állattenyésztésnek szerzett hírnevet, megbecsülést szerte a világon. Ez az oka
annak, hogy a világon mindenütt ő volt és maradt a "Hungarian Wonder", a "MAGYAR CSODA".
Kincsem kanca volt, de csúfosan megverte méneket is, akár1 kilométernél rövidebb, akár 4 kilométeres volt a táv.

Kincsem trénerével Hesp Róberttel és a kedvenc macskával

1877 őszén a "Pesti St. Leger"-ben hét ló indult, köztük Kincsem is. Rengeteg a nép. A totalizatőr bérlőjének sajog a szíve: a forgalom
nem lesz sok, hiszen még a játékosvérű pestiek is aligha játszanak arra, hogy a "Verhetetlen"-t leverik. Pedig ez időben a totón csak
győzelemre lehetett fogadni.
Császár Zsigmond, aki remek üzletember volt, engedélyt kért arra, hogy a géppénztáraknál Kincsem fogadások nélkül induljon, és
a másodiknak beérkező lóra fizessék a tétkvótákat. (Arra senki sem gondolt, hogy Kincsemet megverhetik.) Így aztán a másodiknak
beérkező Prince Giles the First-re fizették a kvótát. A totalizatőr történetében ez volt az első ilyen eset, később pedig az olasz ügetőversenyeken, és ennek példájára nálunk is bevezették.
A Kincsem parkban, a budapesti galopp pálya főbejáratánál, 1977-ben felállították Kincsem életnagyságú
bronzszobrát. Tápiószentmártonban 1999. március 20-án nyílt meg a Kincsem Múzeum, melynek bejárata
előtt egy bronzból készült Kincsem szobor fogadja az ide érkezőket, ezzel a felirattal:
"Vándor, aki itt jársz, állj meg egy percre és emlékezz, tisztelegj Kincsem emlékének, aki itt élt, ezen a
területen, az egykori Blaskovich birtokon."
Kincsem a csodakanca 1876 és 1879 közötti 54 versenyen elnyert versenydíjai lehetővé tették a tulajdonos,
Blaskovich Ernő számára a Reáltanoda utca 12. alatt egy neoreneszánsz palota építtetését, az udvari szárnyban
kocsiszínnel és Kincsem istállójával. (A ló versenyekre felkészítése a gödi istállónál történt.) A palota 1877-78ban épült, tervezője Bukovics Gyula (a Földművelésügyi Minisztérium épületének és a Körönd két bérházának
is tervezője). A Blaskovich-palotát évtizedekig Kincsem-palotának is nevezték
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A Magyar Nemzeti Múzeum Hillebrand Jenő és Bella Lajos vezetésével 1923 őszén végzett ásatásokat
Tápiószentmárton határában, a Blaskovits-birtok területén. A feltárók 1,2 méter mélységben „tűzpadra”,
vagyis elszenesedett, égett rétegre bukkantak. Ennek a szélén feküdt az azóta híressé vált, lenyűgöző szépségű
elektron szarvasalak összehajtogatott állapotban, egy kúpos fejű aranytű töredéke mellett.
68

Valószínűnek tűnik, hogy a lapos (a mintegy két és fél évezred során erodálódott és szétszántott) sírhalom
alá, hamvasztásos rítus szerint eltemetett előkelő személy tárgyairól, sírmellékleteiről beszélhetünk. A tárgyak
rossz állapota és kis száma alapján joggal feltételezhetjük, hogy azokat az elhunyttal együtt a máglyára helyezték, ahol megégtek, egy részük pedig a hamvasztás után talán már nem is került a sírba.
A lelet kiemelkedő és Kárpát-medencei viszonylatban csak a zöldhalompusztaihoz hasonló darabját, a
szarvasalakot Fettich Nándor részletes ötvöstechnikai és tipológiai elemzésnek vetette alá. Az agancsát hátára
hajtó és lábait törzse alá húzó, szökellő, vagy pihenő szarvas elektronlemezből készült, (51% ezüst, 47% arany,
a többi réz és vas) kidomborodó formáit trébeléssel alakították ki, az agancs egyes ágait poncolással díszítették.
A szemet és a fület külön felrakott rekeszek alkotják, az ezekben eredetileg levő színes (féldrágakő vagy üvegpaszta) betét már a találáskor is hiányzott.
CSERKONICS GYULA GRÓF BPC RENDES TAG
Gróf Cserkonics Gyula (1875-1957)
69
A gróf zsombolyai és janovai Csekonics család rövid életű, ám annál
jelentősebb tagokkal bíró, horvát származású magyar történelmi család.
Leginkább az állattenyésztés és a politika terén működtek, több katona is
kikerült a család tagjai közül.
Cserkonics Pál 1753. január 29-én nemesi és egyben báró címet kapott
Mária Teréziától zsombolyai előnévvel. Pál a kőszegi kerület táblai ügyvédje volt, akkoriban Gasztony, Medves, Alsó- és Felsőrönök és Rábaszentmihály községekben birtokolt területeket. Kőszegen 1754. május 22én feleségül vette nemes Kanicsár Pál és hertelendi és vidornyalaki
Hertelendy Júlia leányát, Máriát. Két fiuk született: József és Imre. Báró
Cserkonics József neves katona volt, a dandártábornoki rangig jutott,
emellett a magyarországi lótenyésztés ügyében is kiemelkedő szerepet játszott. Egyik legjelentősebb munkájaként ő alapította a mezőhegyesi ménest.
József második felesége Jankovich Julianna, Jankovich János hétszemélynök és udvari tanácsos lánya; tőle
született egyetlen fia, János. Aki édesanyjának köszönhetően birtokolta már a janovai uradalmat is, ő már a
janovai előnevet is használta. 1829-ben temesi táblabíró, 1864-ben grófi címet kapott, 1879-től pedig valóságos belső titkos tanácsos lett. Nejétől, báró Lipthay Leonától két gyermeke maradt, Endre és Margit.
Gróf Cserkonics Endre többek között politikus, képviselő, vasútigazgató és több ízben a magyarországi
vöröskereszt elnöke is volt. 1892-ben ő is valóságos belső titkos tanácsos lett, majd érdemei elismeréséül 1895ben a maltanus nagykeresztet, 1898-ban pedig a Ferenc József-rend nagykeresztjét kapta. 1900-tól már a királyi főasztalnoki méltóságot is viselte, sőt Torontál vármegye Gazdasági Egyesületében is elnökölt. Hitvesétől,
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Cziráky Konstancia grófnőtől öt gyermeke született. Közülük gróf Cserkonics Gyula a családi hagyományoknak megfelelően a 9. számú huszárezred tartalékos huszárhadnagya volt. 1901-től a Szabadelvű párt képviseletében beválasztották a Parlamentbe a zsombolyai választókerületből. 1905-ben házasodott meg gróf
Karátsonyi Margit császári és királyi kamarás Karátsonyi Aladár leányával.
Nagy gondot fordított az állattenyésztés fejlesztése érdekében. Saját zsombolyai uradalmán is főként lovakat tenyésztett.
Trianon után a család elvesztette a zsombolyai uradalmat. Így édesapja Enyingre, ő maga pedig 1930-ban
Alagra költözött, s ettől kezdve a magyar lósportban tevékenykedett. Egykor Zsombolyán működő gazdasági
ügyintézője, Fichtner Károly lett az alagi telep igazgatója. Ezután történt, hogy Budapest székesfőváros az
akkori lóversenypálya bérleti szerződését felmondta, majd új pálya építését tervezték. Ennek a pályának a
megépítésével kapcsolatos tennivalók is Csekonicsra hárultak. A tervek már készen voltak, az építkezés meg
is indult, de a második világháború eseményei félbeszakították a munkálatokat, majd 1945 után Csekonics az
alagi sportvezetői tevékenységét is befejezte. Még megélte a kommunista hatalomátvételt, 1957-ben halt meg.
Emlékére rendezik meg minden évben a gróf Cserkonics emlékversenyt Alagon.
CSERKONICS PÁL GRÓF BPC 1902 VÁLASZTMÁNY TAG, PJ.
Cserkonics Pál (szül 1873 Budapest), Cserkonics Gyula
testvére volt, akit a BUDAPESTI POLO-CLUB 1902 február
29-i választmányi gyűlés résztvevőjeként megemlítenek.
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DESSEWFFY EMIL GRÓF BPC RENDES TAG, PJ.
Dessewffy család (Cserneki és tarkeői gróf) első oklevélileg is ismert őse Desislaus (Deziszló, Dezső) volt,
aki a Muhi csata idején az ütközetben megmentette az ország zászlaját. Tőle a család leszármazása a mai napig
szakadatlan rendben levezethető.
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Dessewffy Emil apja Cserneki és tarkeői gróf Dessewffy Aurél (1846-1928), báró Orczy Béla halála (1917)
után az utolsó országbíró, a főrendiház elnöke. Iskoláit Pozsonyban, Münchenben, majd Londonban végezte.
Hazatérve a pénzügyminisztérium kötelékébe lépett, majd politikai pályára tért. 1874-től országgyűlési képviselő, később főrendiházi tag. Nemzetgazdasági elveit több publikációban jelentette meg. Elnöke lett az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek. 1869. október 16-án feleségül vette Károlyi Pálma (1847-1919) grófnőt. Két fiúk (Emil és István) és három lányuk született.
A Dessewffy házaspár 1898-ban megvásárolta a báró Orczy Béla tulajdonában lévő újszászi kastélyt és birtokait. Korabeli leírásokban (mint később látni fogjuk) fiát, gróf Dessewffy Emilt említik tulajdonosként és
gazdálkodóként. E kettősség oka, hogy Emil báró költözött családjával Újszászra és intézte a birtok ügyeit.
Gróf Dessewffy Emil 1873. március 19-én született
Büdszentmihályon (ma Tiszavasvári része). 1901-től országgyűlési képviselő, számos bizottság tagja. 1935. december 18-án hunyt el Királytelekpusztán, itt is temették el.
1902-ben Budapesten az egyetemi templomban vezette
oltár elé Batthyány Ellát. (1920-ban elváltak.) Az egyházi anyakönyv szerint Újszászon született meg első gyermekük 1903. július 27-én, aki az Aurél Emil Lajos Károly
nevet kapta. Augusztus 4-én keresztelte meg Molnár Ferenc plébános, keresztszülei gróf Batthyány Lajos országgyűlési képviselő és gróf Károlyi Pálma voltak.
A Vadász- és Verseny-Lapban csak a falkavadászatoknál említik néhányszor Gróf Dessewffy Emil nevét.
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DRÉHER JENŐ BÁRÓ BPC RENDES TAG
I. Dreher Antal (1810-1863) Ausztriában, Münchenben, majd Angliában tanulta ki a mesterséget.
A szigetországi mesterek féltett titkainak ellesésében
(a legenda szerint) üreges sétapálcájába rejtett sörminták is segítették. Schwechatra hazatérve 1840 körül bevezette az alsóerjesztésű sörtechnológiát, s kifejlesztett egy új sörtípust: a Lagerbiert. Később ennek köszönhette a "sörkirály" kitüntető címet.
Pest és Buda serfőzdéi a XIX. század közepéig a
Duna közelébe települtek le, hiszen a folyó korlátlan
mennyiségben biztosította a sör- és maláta-készítéshez
szükséges vizet. Kőbányára egy Münchenben tanult
pesti sörfőzőmester, Schmidt Péter kiváló söre hívta fel a figyelmet. Schmidt ugyanis hatalmas sikert aratott a
kőbányai sziklapincékben érlelt sörével. Később kiderült, hogy a mélyfúrással nyert kőbányai kutak vize kitűnően alkalmas a sörfőzéshez, a pincék pedig állandó hőmérsékletet biztosítanak az ászokoláshoz, tároláshoz.
A föllendülő kőbányai termelés nem kerülte el I. Dreher Antal figyelmét sem, annál is inkább, mivel az itteni
sörök komoly konkurenciát jelentettek számára. 1856 és 1860 között többször is Pest-Budára látogatott, mire végül
1862-ben sikerült megvennie a cseh, osztrák és bajor konkurenciával küzdő Kőbányai Serház Társaság serfőzdéjét.
További telkeket is vásárolt a bővítéshez, de halála (1863) miatt fiára várt, hogy megvalósítsa elképzeléseit.
Ifjabb Dreher Antal (1849-1920) még csak 14 éves volt apja halálakor, így csak 1870-ben vehette át a négy
Dreher serfőzde (Schwechat, Kőbánya, Triest, Michelob) vezetését. Fejlesztette gyárai technológiáját és kapacitását, s a kőbányai hamarosan Magyarország legnagyobb sörgyárává vált. A körülötte egymás után épülő új
serfőzdék (1892: Polgári; 1894: Király; 1910: Haggenmacher; 1912: Fővárosi Serfőzde) sem tudták megtörni
Dreher Antal Serfőzdéjének fejlődését. A négy gyárból álló konszern 1890-ben már 1,2 millió hektoliternyi
habos nedűt termelt.
Ifj. Dreher Antal három fia közül Jenőre bízta a kőbányai gyár irányítását, amely 1905-ben részvénytársasággá, majd 1907-ben az anyavállalattól független magyar céggé vált. Dreher Jenő sorra részesedést vásárolt a versenytársak, a Haggenmacher Kőbányai és Budafoki Rt., a
Barber és Klusemann Serfőzőházból, illetve az 1867-ben alakult Első
Magyar Részvény Serfőzde Rt. tulajdonából. A belőlük 1923-ban egyesült Dreher Kombinát 1928-ban beolvasztotta a kanizsai Király Serfőzde
Rt.-t is. A grandiózus terjeszkedés eredményeképpen 1933-ban létrejött
a Dreher-Haggenmacher Első Magyar Részvényserfőzde Rt., amely kitűnő sörével mintegy 70 százalékban uralta a piacot, míg a másik két kőbányai gyárnak (a Polgári és a Fővárosi Serfőzdének) alig egynegyed
szelet maradt. A Dreher Nyugat-Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában is ismert, világhírű márkanévvé emelkedett, és
a nyereségükből ingatlanokat, közte több kastélyt megvásároltak.
A Vadász- és Verseny-Lapban rendszeresen megjelenik róla hír a turf
és a galamblövészeti cikkekben. Az Úrilovasok közötti statisztika érdekes adatokat közöl. Az élen álló lovas 217 loval 94 első helyezést ért
már el. Ezt igen nehéz lehetett lehagyni. Igen sok huszártiszt neve szerepel közte, ezért is érdekes, hogy Dréher Jenő neve is felbukkan 32
loval elért 4 győzelmével.
A második világháború után hamarosan ismét beindult a termelés, ám 1948. márciusában államosították a
család magyarországi tulajdonát. Egy évvel később a Dreher-Haggenmacher Első Magyar Részvényserfőzdét
összevonták a Polgári és a Fővárosi Serfőzdével, az Export Magyar Malátagyárral, valamint a Kanizsai Király
Serfőzdével. A nagy múltú Dreherből így lett Kőbányai Sörgyár.
A rendszerváltást követő privatizáció során a (SAB) csoport tagja lett, amely Dél-Afrika legjelentősebb és a
világ ötödik legnagyobb sörgyártója volt akkoriban. 1997 júliusában a tulajdonos SAB egyesítette a Kőbányai
és a Kanizsai Sörgyárat, ezzel létrejött a mai Dreher Sörgyárak, visszakapva a régi patinás nevet.
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HALLER JENŐ GRÓF BPC RENDES TAG
A Haller család, hallerkői (von Hallerstein) grófok, a XV. sz. végén
v. a XVI. elején kerültek Magyarországra Nürnbergből, amelynek ősrégi
patricius családjai közé tartoztak. Nevük valószínűleg a Heller (fillér,
obulus) szóból származik, amely néven a XIV. sz. elején szerepelnek a
család némely tagjai. A család eredetileg úgy látszik Bambergben lakott.
A Haller család a XVI. sz. elején vált ketté, midőn egyik ága Magyarországra telepedett át, a másik Németországban marad s fejlődött tovább.
A két ág még a XVII. sz. végén is fenntartja a rokoni összeköttetést, de a
magyar ág már akkor gazdagságban és tekintélyben túlszárnyalta amazt.
A magyar ág 1699 ápr. 1. nyeri a báróságot. A grófságot a fejéregyházi
ágból Haller István, erdélyi főkormányszéki elnök fiai: Gábor, János és
László kapják 1713 jan. 15. A kapjoni ágból Haller Pál és György gyermekeikkel s ezek unokatestvérei nyerik a grófi rangot 1753 jún. 18.
Gróf Haller Jenő a kapjoni ágból származik, (született 1844.Balástelken), Küküllővár ura. Tanulmányai végeztével gazdálkodott,
Balástelken mintagazdaságot létesített. 1887-92. képviselő volt.
Gróf Haller Jenőről viszonylag igen kevés további adat van a kártyán
nyert Küküllővári kalandon túl, de a Vadász- és Verseny-Lap azért őt is
megemlíti a falkavadászatoknál. Igen értekezést is leírva a nyulaknak a
kutyák általi edzettségéről és futás technikájáról.
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Küküllővár külön fejezetet érdemel Erdély történelmében és jelentős művészettörténeti vonatkozásokkal
bír. A település a 11. század végén kialakított Küküllő
vármegye székhelye volt. Nevét a Kis-Küküllő folyótól
kapta; a küküllő ótörök eredetű szó, jelentése kökényes.
A festői környezet fölé magasló Bethlen-Haller kastély
emblematikus a település számára. Mai kései reneszánsz
formájú várkastélya a 16. században épült, előzőleg két
másik vár létezett. Az első ispáni vár a közeli dombon
épült, melyet valószínűleg Szent László királyunk építtetett és az 1241-es tatárjárás során ment tönkre.
(A pusztítás mértékére jellemző, hogy állítólag ekkor 30.000 idemenekült embert öltek meg itt s bár ez a szám
kissé eltúlzott, kétségtelenül az akkori idők egyik legnagyobb veszteségéről van szó Erdélyben. A korszakot
idézi a református templomban ma is látható, tatárfejet ábrázoló kőfaragvány, valódi művészettörténeti kuriózum: mint típuskép, a legrégibb tatárkép az egykori magyar templomi festőművészet emlékei között, s Európában egyik legrégibb képe a tatár viseletnek.)
A vár újból felépült, 1570 és 1580 közt átépítették. János király a várat több uradalommal együtt feleségének,
Izabella királynénak adta jegyajándékul. Később a vár az erdélyi fejedelmek birtokába került és az övék maradt
Apafi Mihály idejéig, aki sokat tartózkodott itt, majd a királyi kincstárra szállt, ahonnan a Bethlen család kapta
meg. 1622-ben Bethlen Gábor fejedelem öccse, iktári Bethlen István (aki 10 hónapig Erdély fejedelme is volt)
építteti a ma álló, négyszögletes, sarkain hengeres saroktornyos kastélyt. 1764-ben gr. Bethlen Miklós átalakíttatta, csúcsos tetőket húzatott rá és lépcsőházat építtetett elé.
A Haller család birtokába 1884-ben kerül az épület, amikor a birtokot gróf Haller Jenő kártyán elnyeri
Bethlen Márktól.
Az idők folyamán a kastély két komoly harc szemtanúja: 1849. január 16-án, Bem itt veri meg a császáriakat,
akik Nagyszebenig hátrálnak. Az 1944-es harcokban a kastély falai is megsérültek, de azóta kijavították a kárt.
A kommunizmus idején magtárként, irodaházként használták majd a 70-es évektől a Jidvei pezsgőgyár használta a várkastély tágas pincéit, jelenleg e cég vezetőjének a magántulajdona.
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LICHTENSTEIN RUDOLF HERCZEG BPC RENDES TAG, PJ:
A Liechtenstein osztrák és német birodalmi hercegi család ősi vára Müdling mellett, a Bécsi-erdő szélén, ma is látható. A család Lichtenstein Haug-ot tiszteli, mint
ősatyját, a nemzedékrend pedig I. Henrikig, Nikolsburg uráig ér visszafelé megszakítás nélkül (meghalt 1260 körül). A család 1400-ban vette meg a feldsbergi uradalmat
(Morvaországban), 1608 évben nyerte a német birodalmi hercegi címet, mint
Lichtenstein és Nikolsburg ura, 1613-ban kapta a troppaui, 1623-ban a jägerndorfi
hercegi címet. 1623-ban a császár az elsőszülött jog szerinti örökösödési rendet erősítette meg. 1699-ban megszerezték a vaduzi birtokot (Vorarlberg és Svájc határán,
lásd mellékelt képet) és e birtok 1719 jan. 23. közvetlen birodalmi hercegség rangjára
emeltetett, melynek első fejedelme I. Emánuel herceg volt (1700-1771).
Emánuel két fiától származik a mai nap virágzó két ág. Az idősebb ág, vagyis az uralkodó ág két mellékágra oszlik, úgymint a
feldsbergi ágra, melynek II. János (l. János 18.) a feje; a másik
mellékág Holleneg stiriai kastélyban székel és ennek feje Alfréd
herceg. Az ifjabb ág a kromaui (morvaországi) uradalmat bírja;
ennek feje Károly Rudolf herceg, szül. Nagyváradon 1827 ápr.
19., az urakházának tagja.
A család tagjai közül megemlítendő: Liechtenstein Rudolf
herceg, (szül. 1838-1908) tábornok, titkos tanácsos és I. Ferenc
József császár és király udvari lovászmestere. Akiről több információt nem sikerült megtudni, mivel még a Vadász- és VersenyLapban is csak a klub taglistáján szerepelt.
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MIKES ÁRMIN GRÓF BPC RENDES TAG
A család őseiről első ízben az Erdélyi Fejedelemség idején tudósítanak az írott források. Eredetük Mikes
Miklósra vezethető vissza, aki a székelység 1506-ban Agyagfalván hozott végzésének Orbai-szék részéről
egyik aláírója volt.
Mikes Mihály vitézi tetteiért 1584-ben Báthory Zsigmondtól jelentős nemesi birtokokat kapott adományként. Ugyanebben az évben a fejedelem Mikes Györgynek nagyobb birtokokat adományozott. Mikes György
és testvére, Benedek vitézül harcoltak Székely Mózes seregeiben, s a végzetes Brassó melletti csatában Basta
főgenerális fogságába estek, aki könyörtelenül kivégeztette őket.
Bethlen Gábor fejedelem uralkodása idején I. Mikes Zsigmondot több alkalommal is követségbe küldte,
majd kiemelkedő szolgálataiért 1626-ban Szalánczi György „magvaszakadta” után annak zágoni birtokát is
neki adományozta. Fia, Mikes Pál egészen haláláig hűséggel szolgálta Thökölyt.
II. Mikes Zsigmond fiai, Kelemen és János 1630-ban regényes körülmények között ellopták Tarnóczi Sebestyén lányát, Sárát, akit testvérüknek. Mihálynak szántak. A Mikes fiúk lányrablási kísérlete megihlette Kemény
Zsigmondot, aki a történetet Özvegy és leánya című romantikus könyvében dolgozta fel. A fejedelem előbb fejés jószágvesztéssel büntette, de később kegyelmet nyert, ezt jelzi az a tény, hogy 1648-ban I. Rákóczi György éppen
őt küldte Lengyelországba a korona megnyerésére. II. Rákóczi Györgynek is számtalanszor követe és hadvezére
volt. Később Velencében Erdély követe, 1657-ben kancellár, majd éppen emiatt Barcsay 1660-ban száműzette.
Testvére Kelemen 1659-ben ítélőmester, majd Apafi hűségén tanácsos, székelység generálisa és országos elnök.
Megbuktatta az ellenzéki Béldi Pált, akinek uzoni kastélyát 1679-ben elnyerte.
Fia, Mihály (1667–1721) 1691-től háromszéki főkapitány. 1696. május 4-én I. Lipót német-római császár és
magyar király által grófi címet nyert. A Rákóczi-szabadságharc kitörésekor a császáriak mellett fogott fegyvert, de 1704 márciusában Szászhermánynál kuruc fogságba esett, s hamarosan hűséget esküdött II. Rákóczi
Ferencnek, aki 1705-ben tábornokká nevezte ki. Egészen a szatmári békekötésig kitartott a kurucok oldalán.
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Gróf Mikes Ármin (1868-1944) zabolai kastélya nagyon sok mindent megélt. Itt töltötte gyerekkorát Mikes Kelemen, II. Rákóczi fejedelem hűséges titkára és bujdosó társa. Itt született és temették el a másik Mikes
Kelement, aki az 1848-as szabadságharcban tüntette ki magát. Itt játszódik Tarnóczi Sára története, ide hozta
Mikes János, miután elrabolta, ahogyan ismerjük Kemény Zsigmond regényéből. Itt született Mikes Benedek,
a Tusnádfördő kiépítője.
Gróf Mikes Ármin felismerte, hogy Székelyföld iparosítása,
és a falú fejlesztése nélkül nincs jövő. Zabolai birtokán hegyi
vasutat, sodronypályát és vizescsatornákat, fűrészüzemet, gyufagyárat épített. Gőzzel működő gépeket (ekevontató, vető,
arató, cséplőgépeket) vásárolt. Villamosította a falut. Zabolai
ménesében hátaslovakat tenyésztett.
A Vadász- és Verseny-Lapban leggyakrabban ménese és a falkavadászatokon való szereplése kapcsán van szó róla.
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A kommunisták igyekeztek mindent szétzúzni, a kastély könyveit máglyán égették el, lakóit erőszakkal kitelepítették. Roy Chwdhury-Mikes Katalin, Mikes Ármin unokája 1991 után visszaszerezte a kastélyt és az
erőbirtokot és sikerült visszaszereznie a zabolai ménest ábrázolós festményt tuljdonjogát is.
(Igaz a festmény még mindig a Román Földművelésügyi Minisztériumban, mert még nem hozták el.)

Zabolai ménest ábrázoló festmény

Mikes Zsigmond által küldött másik festmény képe

A Mikes család dokumentált lószeretete Bethlen Gábor fejedelem idejére nyúlik vissza, amikor I. Mikes
Zsigmond (fő ág, tehát nem az író Kelemen nagyapja) főlovászmester volt. Ettől kezdve (1630) egészen 1848ig folytonosság jellemezte a Mikes ménest, amely a 19. század elejére két telepen lett igazgatva, Zabolán és
Marosújváron. Míg a zabolai ménesben alacsonyabb marmagasságú lovakat tenyésztettek, szabad tartásban,
addig Marosújváron nemesitett, keleti típusú (Erdélyi ló) lófajtát tenyésztettek, melyekből a Wesselényi és
Daniel ménesek mellett, Erdély legkiválóbb ménjei és kancái kerültek elő. A marosújvári ménes utolsó tulajdonosa Mikes János (uzoni ág) volt, a zabolai ménesé Mikes Zsigmond (zabolai ág). Mindkét ménes az 1848as forradalom idején megszűnt.
Mikes Ármin 1895-körül egy új ménest alapított 12 Kisbéri, Ghidrán és Furioso-Northstar kancákból, melyeket angol telivérekkel fedezett. Hogy lett volna a 12 kanca között régi Erdélyi fajta, nincs még alátámasztva.
Az Uzoni ménest is megfestették és most Mikes Zsigmondnál van Uzonban. Ez volt az első festmény, melyet
Mikes Ármin nem akart átvenni Ajdukievicz festőtől, mert "nem lóportrét akart, hanem több erdőt". Ezért a festő
elment a képpel Mikes Zsigmond dédnagyapjához, Mikes Kelemenhez Csesztvére és megkérte őt, hogy vegye meg
a festményt. Ezt követően megfestette a Zabolai ménest ábrázoló képeket is.
79

78
79

http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTc1MA
Mikes Zsigmond által közölt információ
79

ODESCALCHI ZOARD HERCZEG BPC RENDES TAG PJ.
Az itáliai eredetű Odescalchi család (ejtsd: odeszkálki) első név szerint ismert
őse az 1290 körül élt Giorgio (György), aki Como város egyik bankárcsaládjának
sarja volt. Mivel az Odescalchiak jóformán egész vagyonukat a török kiűzésére
fordították, I. Lipót király német-római birodalmi hercegi címet adott a családnak,
azaz „honosította” főnemességüket, s ezzel együtt birtokot adományozott a Szerémségben a családnak, ez lett az alapja későbbi magyarságuknak. A család legismertebb tagja Odescalchi Benedek (1611-1689), aki később XI. Ince pápa lett.
(Lásd mellékelt kép.) Unokaöccse Livius került először Magyarországra, aki 1689
augusztus 29-én római szent birodalmi hercegi rangot kapott, s ez 1697 augusztus
21-én kiterjedt Magyarországra is.
Livius halála után (1713) a hercegi cím a milánói Erba Odescalchi famíliára is kiterjedt. Ebből a családból
származott II. Livius (1725-1800), aki 1751-ben magyar indigenátust kapott.
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Odescalchi Jenő Zoárd (1876. október 10. Bolhás-1917.április 3. Tuzsér) herczeg, aki a solymászatnak
középkori virágzása utáni, a lőfegyverek tökéletesedése és széles körű elterjedése miatt bekövetkező hanyatlásába nem nyugodott bele, s 1901-ben a tuzséri birtokára angol solymászokat és sólymokat hozatott.
Kitartó és nagyon elszánt munkásságával sikerült hazánkban is feltámasztania a solymászatot. Társasága
főleg fogolyra vadászott. Ám az I. világháború miatt, majd Odescalchi halálát követően újra beállt a pangás.
Tuzséron a Lónyaiak voltak a szomszédaik. A nagylónyai és vásárosnaményi gróf Lónyay Menyhért
(Nagylónya, 1822-1884) államférfi, közgazdasági író, valóságos belső titkos tanácsos. A liberális eszméket
valló ifjút 1843-ban Bereg vármegye országgyűlési követévé választotta. Tagja volt a diéta mindkét, a
kereskedelmügyi és a pénzügyi országos választmányának. Széchenyi híve. Elejétől kezdve tagja volt az 1848as népképviseleti országgyűlésnek, a Szemere-kormány pénzügyminisztériumi államtitkára. A kiegyezés után
az Andrássy-kormány pénzügyminisztere (1867. február 10–1870. május 21.), 1870 és 1871. november 14.
között közös pénzügyminiszter, majd 1872. december 2-ig magyar királyi miniszterelnök és honvédelmi miniszter. Neve szorosan összeforrt a Tisza szabályozásával is.
1894 őszén tragikus esemény történt a tuzséri kastélyban. Szeptember 14-én Salamon Tivadar (Tódor) a nála
összegyűlt előkelő társaság szórakoztatására meghívta a már ismert Neukom Ferenc hipnotizőrt (eredetileg
kútfúró). A produkció egyik médiuma a 22 éves Ella kisasszony volt, aki a hipnotizálás közben meghalt.
A jelenlévő Vragassy doktor, a bécsi mentőegyesület volt igazgató főorvosa mindent megtett, hogy újraélessze, sikertelenül. A hivatalos közlemény szívszélhűdést állapított meg. Az akkor újságírói pályája elején
álló Krúdy Gyula írásai révén a hír hamar szárnyra kapott itthon és külföldön.
Lónyay Pálma 1901. június 8-án ment férjhez szerémi herceg Odescalchi Jenő Zoárdhoz. E házasságból 1902
május 6-án született meg Miklós, 1903. december 8-án pedig Margit. A fiú Tuzséron tanult meg lovagolni, már
gyermekkorában is nyitott társasági ember volt, szeretett és tudott táncolni. Példaképe egyrészt apja volt, aki bátorságra, edzettségre, a fizikai fájdalom tűrésére, határozott és férfias viselkedésre nevelte, másrészt II. Rákóczi Ferenc.
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Herczeg Odescalchi Miklós 1922–23-ban töltötte le egyéves önkéntesi évét a nyíregyházi huszárezredben.
Leszerelése után rendszeresen sportolt, külföldön is ért el helyezéseket. 1928–29-ben két országos bajnokságon is első lett díjugratásban. Apja nyomdokába lépve tagja lett a MAGYAR POLO CLUB-nak. Az 1943-as
évkönyvben 1-es hcp értékeléssel szerepel, 1942-es belépési dátummal.
Az 1930-as években ő is az akkor az úri társaság egyik kedvenc sportjával, a repüléssel barátkozott. (A gyors
autóka is nagyon szerette, de egy halálos balesetét követően ettől el lett tiltva.) A budaörsi repülőtéren, magánúton letett vizsgái után vett egy kétüléses (Junkers A50) sportrepülőgépet, melyet a Tuzséri Nagyerdőn
épített hangárban tartott. A legelőn volt repülőtér, s ha leszállt, összecsukta a gép szárnyait, és két nagy ökör
behúzta a gépet a hangárba. Olyan alacsonyan szállt a géppel, hogy levitte a kéményeket, szétszalasztotta az
aratókat, felborította a kévéket.
A II. Világháború kezdeténél önként jelentkezett harci pilótának, de kora miatt elutasították. Később mégis
felvették pilóta hiány okán. 1944-ben a német megszállást követően gépével dezertálni igyekezett Olaszország
felé, de gépével még németek által megszállt területen volt kénytelen landolni. Elfogták és később kivégezték.
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PAPPENHEIM SIEGFRID GRÓF BPC RENDES TAG
Gróf Pappenheim családról az Iskaszentgyörgyi kastély kapcsán emlékeznek meg legtöbben, mely 1870-ben
Bajzáth József Veszprémi püspök unokaöccse lányának házassága révén került a Pappenheim grófok birtokába.
Gróf Pappenheim Siegfrid (1868-1936) nevéhez kötődik a kastély jelentős átépítése 1904 és 1909 között, melynek költségeit felesége, Károlyi Erzsébet hozománya fedezett. Elbontották a nyugati mellékszárnyakat, és helyükre
egy emeletes, gazdag kőszobrászati díszítésű neobarokk
épületet építettek.
Gróf Károlyi Erzsébettel való 1903 januári frigyéről megint a Vadász- és Verseny-Lapból tudunk meg részleteket. Ezt követően úgy tűnik nem csak a kastélyra, de „tömegesebb” lóvásárlásra is megnyílt a lehetősége.
Az újságcikkekből tudhatjuk meg azt is, hogy gróf Pappenheim Siegfrid 1902-ben gróf Andrássy Gézával
részt vett a nagy vadászatokon is, ahol ekkor még medvéket is lőttek.
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1902 11 29. hír az eljegyzésről

1903 01 17 hír a Rivierán történt házasságról

1902 03 22 medvevadászat

1903 09 29 tömegesebb lóvásárlás Terebesen
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RITCH HERBERT BPC RENDES TAG, PJ.
Mr. Ritch Herbert az angol nagykövetség tisztségviselője a BUDAPESTI POLO-CLUB hivatalos alapításától játékosként és egyúttal edzőként is segítette a magyar póló játékosokat.
A Vadász- és Verseny-Lap cikkei pedig rendszeresen beszámoltak a vele kapcsolatos aktuális történésekről.

1907 05 18 csapattag
Open Challenge Cup

1902 02 19-én döntés angol edző

1902 06 16 Hamburg
Mr. Rich csapattag

1905 05 22 ponny síkversenyen

1908 07 10 Mr. Herbert Ritch
a Londoni Olimpiai csapatban

1909 05 04 Mr. Ritch bukott, sérült

1903 május BPC csapattag

1905 05 26 Mr. Ritch homlokán
sérült, de játszott tovább

1909 05 10 Mr. Ritch megérkezett

1904-ben is csapattag

1914 05 15 Rich-ről utolsó tudósítás
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RÉVAY LÁSZLÓ BÁRÓ BPC RENDES TAG
A báró/gróf szklabinai és blatnicai, és a nemes trebosztói és bisztricskai Révay egy
régi magyarországi nemesi család, és a horvát–szlavónországi Szerém vármegyéből
származnak. Első ismert ősét, Jakabot, a 13. század elején említik. A család a mohácsi
vész után Turóc vármegyébe került, ahol a megye örökös főispánjai lettek.
Későbbi birtokukra, Szklabinyára, Blatnicára és Mosócra 1540-ben, illetve 1560-ban
Ferenc adománylevelet, s vele együtt bárói rangot kapott.
85
Báró szklabinai és blatnicai, trebosztói Révay László (Madocsán, 1600-1667) hadi
főbiztos, várkapitány.
Apja, rivai és trebosztói Révay Márton turóci alispán (1630. szeptember 20-án halt
meg) és galánthai Esterházy Zsófia gyermekeként született. Már hat éves korában a
szentpéteri iskolába kezdett járni, 1610-ben a turócszentmártoni iskolába adták szülői; 1614-ben Körmöcre
került, 1615. november 25-én két öccsével együtt a bártfai iskola tanulója lett, és ott tanult 1618. július 23-ig,
amikor szülői hazavitték.
1619 tavaszától anyai nagybátyja Eszterházy Miklós, akkor Zólyom megyei főispán mellett volt, mint apród
Zólyomban, aki őt csakhamar titkárságra emelte és mint királyi biztos a Bethlen Gáborral történt békealkudozásokra magával vitte Nagykárolyba. Innen Révay Pozsonyba ment édesanyja halálos ágyához. Azonközben
Bethlennel a háború ismét kiújult, de Révay nem mehetett ura után Lánzsérra, hanem kényszerítették, hogy
Illésházy Gáspárral menjen a besztercebányai gyűlésre. Naplójába a következőt írta:
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"Ott értvén, ezek saját szavai, hogy Bethlen szolgájává akarta tenni, egyébiránt el nem kerülhettem, hanem portai utat
kellett előmbe vennem. Mivel szintén akkor Dóczi István uram Rimay Jánossal az hat confoederatus ország követeivel együtt
affelé expediáltattak, ez alkalmatossággal Dóczi uram mellé advám magamat, elmentem."
A 20 éves ifjú, aki tán szívesebben ment Bethlen részén is a keleti útra, mint ahogy később naplójába jegyezte, 1620. augusztus 28-én indult Konstantinápolyba útjára és november 14-én érkezett oda, és onnan nem
csekély tapasztalatokkal jött 1621. május 20-án Erdélyen keresztül haza. Július 25-én már Zsarnócán (Bars
megye) volt, ahonnan Dóczi őt haza küldötte, és július 26-án haza is ért Trebosztóra (Turóc megye).
Még ugyanazon évben ismét visszatért nagybátyjához, Eszterházyhoz Kismartonba és mellette maradt nyolc
évig. Eszterházy Miklóst 1622-ben országbíróvá és 14 nappal később érsekújvári és a hegyaljai végházak főkapitányává nevezték ki, 1625-ben pedig nádorrá választották. Révaynak tehát a nagy ember mellett bő alkalma
volt magát az országos ügyek kezelése iránt tájékoztatni, alaposan kiképezhetni s mint országos főkapitány mellett a hadi téren is tapasztalatokat gyűjteni. Korának eseményeiről naplót írt, melyet később ki is adtak.
Késői Révay leszármazottakat Révay Simon és unokaöccsét, Révay László bárókat 1916. december 30-án
grófi rangra emelték.
SIGRAY ANTAL GRÓF BPC RENDES TAG, PJ.
Alsó- és felsősurányi gróf Sigray Antal Mária Fülöp Alajos (Ivánc, 1879. május 12. – New York, 1947. december 26.) politikus, a Sigray család utolsó férfisarja.
Sigray Fülöp gróf (1823–1883) és Augusz Klára bárónő (1857–1889) negyedik
gyermekeként született. Édesanyja révén báró Augusz Antal unokája.
Tanulmányait Angliában és Budapesten végezte. 1904-től főrendiházi tag.
1919-ben Bécsben az Antibolsevista Comité egyik vezetője volt. 1919 augusztusában a Friedrich-kormány Nyugat-Magyarország főkormánybiztosává nevezte ki.
Sigray Sopron, Vas, Moson és Zalavármegyéket irányította.
1920-ban Svájcban teljesített diplomáciai szolgálatatot. Feladatát az amerikaiak
körüli lobbizás jelentette, ennek révén próbálta meg elérni, hogy a magyarok kedvezőbb elbírálást nyerjenek a párizsi békekonferencián.
IV. Károly második visszatérési kísérletének idején, 1921. októberében csatlakozott a királyhoz, emiatt a
„puccs” összeomlása után tíz hétig vizsgálati fogságban tartották.
86

84

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9vay_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9vay_L%C3%A1szl%C3%B3
86
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sigray_Antal
83
85

Habsburg Ottó 1934-ben (gróf Károlyi József halála után) Sigray Antalt bízta meg a magyar legitimista politika
irányításával. 1920-tól 1939-ig keresztény ellenzéki programmal nemzetgyűlési, ill. országgyűlési képviselőként
működött. 1939-től a Felsőház tagja volt.
A háború elején gróf Sigray Antal segítette a hazánkba érkezett lengyel és francia menekülteket, akik közül
sokat a gazdaságába helyezett el.
1943. december 14-én ott fellépett Magyarországnak a háborúból való kilépése és a békekötés mellett. A
német követség többször tiltakozott Sigray és Bajcsy-Zsilinszky parlamenti németellenes megnyilatkozásai
ellen. 1944. március 19-én, Magyarország német megszállásakor Úri utcai palotájából elhurcolták, és a
mauthauseni koncentrációs táborba zárták. A tábor felszabadulásakor már súlyos betegen került Svájcba, onnan az USA-ba, ahol fogsága alatt szerzett betegségében meghalt.
Vas megyei birtokán (Ivánc) angol telivér derbinyerő lovakat tenyésztett. Támogatója volt a sportegyesületeknek, főleg az ökölvívásnak.
SOLYMOSSY ÖDÖN BÁRÓ BPC RENDES TAG
Loósi és egervári báró Solymosy Ödön (eredetileg Falk Ödön: Balf, 1866. június 13. – Semmering, 1915.
május 19.) főnemes, politikus, képviselő.
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Szülei: Falk László (1832-1904) (Falk Lajos gabonakereskedő - Schrikker Katalin gyereke) 1860-ban vette
feleségül Horváth Teréziát (1844-1907). A Falk család német származású volt, Hessenből származott, az
1740-es években azonban már Győrben lakott a família. Házasságuk után, 1862-ben Falk László a nevét
Solymossyra változtatta. Első gyermekük László (1861-1918) még Győrben született, majd a család Süttörre
költözött, ott három gyermekük született, és 1866-tól, amikor az Eszterházy birtokok jószágkormányzója lett,
Eszterházára költöztek, ahol még öt gyermekük született.
1869-ben Viczay Hédertől megvette a nagylózsi uradalmat, majd a Széchényiektől az egervári kastélyt.
Solymosy László és Horváth Terézia kilenc gyermeke közül János és Irén gyermekkorban meghalt. A felnőttkort megért gyermekekből csak egy lány volt, a többi fiú.
Solymossy László és családja 1881. dec. 21-én nemesi címet kapott, nevét loósi és egervári előnévvel használta. 1895-ben a családnak bárói címet adományoztak.
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Nagylózsi Kastély

Egervári kastély

Ötödszülött fiúk volt Báró Solymossy Ödön (1866-1915), aki beállt a hadseregbe, és fiatalabb korában huszárőrnagyi rangban szolgált. A hadseregből kilépve indult az 1901-es választásokon, majd meg is választották. Az országgyűlés véderőbizottságának jegyzői tisztét is elvállalta. 1905-ben Rómába látogatott, ahol még
X. Piusz pápa is fogadta. 1910-től haláláig ismét képviselő volt. Apja halála után Solymossy Ödönre szállt
Nagylózs és Egervár várkastélya. Még abban az évben feleségül vette gróf Zichy Angelikát (1877-1964) (gróf
Zichy Zsigmond János - gróf Khuen Alice lánya). A család kezdetben Zalában élt. Bár Egerváron volt a kastélyuk, mégis Zalaegerszegen (ma Kossuth u. 53.) laktak és ott születtek a gyermekeik is. Később, az 1910-es
években már Nagylózson éltek. Az újkéri birtokon kúriájuk volt. Öt gyermekük született, akik közül Margit
és Károly gyermekkorban meghalt, Zsigmond, László és Hanna házasodott.
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Solymossy Ödön báró a fehérkomáromi ágostai evangélikus egyház főfelügyelője, a büki evangélikus gyülekezet felügyelője és a dunáninneni ágostoni evangélikus egyházkerület több nagyobb bizottságának tagja volt.
A német császár 1898-ban a német Johannita-rend lovagjává nevezte ki, később Sonnenburgben ugyane rend
jogi lovagjává avatták fel. A pápa 1904-ben a Nagy Szent Gergely-rend csillagos középkeresztjével, 1909-ben
a dán király a Danebrog-renddel tüntette ki.
Báró Solymossy Ödön 1915-ben hosszas betegség után Semmeringen hunyt el.
Ödön halála után idősebb fia, Solymossy Zsigmond botanikus örökölte Nagylózst és Egervárt, a fiatalabb
fiú, Solymossy László ornitológus, pedig az újkéri birtokrészt kapta meg az ottani kúriával. A földbirtokos
lánya, Solymossy Hanna bárónő a pinnyei birtok és az ottani kúria tulajdonosa lett.
A II. Világháború után a Solymossy család külföldre menekült, így az özvegy gróf Zichy Angéla is a már
megházasodott gyermekeivel. Gróf Zichy Angéla Matzleinsdorfban halt meg 1964-ben.
TELEKI SÁMUEL GRÓF VÁLASZTMÁNY & RENDES TAG
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Széki gróf Teleki Sámuel, (Teleki Samu) (Sáromberke, 1845. november 1. – Budapest, 1916. március 10.)

Magyar felfedező, afrikanista, fotográfus, országgyűlési képviselő.
Kenya északi részébe indult első európai expedíció
vezetője.
Ő fedezte fel és nevezte el
(Rudolf trónörökösről) a
Rudolf-tavat s (Rudolf feleségéről, Stefánia belga hercegnőről) a Stefánia-tavat.
A dédunokája volt Teleki Sámuel (1739–1822) erdélyi kancellárnak, aki 50 ezer kötetes könyvtárának átadásával megalapította a marosvásárhelyi Teleki Tékát, az egyik első magyar közkönyvtárat.
TELEKI PÁL GRÓF BPC RENDES TAG, PJ.
Gróf Teleki Pál (1879-1941) geográfus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Az 1905-ős választáson még a gróf Andrássy Gyula vezetésével, a Szabadelvű pártból
kiváló disszidensek között volt, akik megalakították az Országos Alkotmánypártot.
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Az II. Világháború kezdetén Magyarország miniszter elnökeként az Angol atlanti
kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta.
Ugyanis, térképeket ismerve látta, hogy
USA támogatásával az angol Birodalom a
gyarmatok uténpótlási lehetőségének kihasználásával hosszabb távon biztos nyerésre áll. Miután Horthy Miklós Jugoszlávia
lerohanása mellett döntött, tiltakozásul főbe
lőtte megát 1941 április 3-án.
Földrajztudósként ő készítette a híres vörös térképet, mely igen pontosan ábrázolta a Kárpátmedence népességét, népsűrűség alapján.
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WIMPFFEN SIEGFRIED GRÓF BPC RENDES TAG

1904. évi XIII. törvénycikk; gróf Wimpffen Siegfriednek, gróf Wimpffen Simonnak és báró
Trauttenberg Frigyesnek az örökös főrendiházi tagság jogával való felruházásáról
Tekintve, hogy gróf Wimpffen Siegfried, gróf Wimpffen Simon és báró Trauttenberg Frigyes földbirtokosok Magyarországhoz való hű ragaszkodásuknak már azzal is bizonyitékát adták, hogy a magyar állampolgárságot az 1879:L. tc. 6., illetőleg 48. § értelmében megszerezték, tekintve nevezetteknek Magyarország közügyei iránt való meleg érdeklődését, valamint azokat a figyelemre
méltó hazafiui érdemeket, melyeket a közgazdaság és közjótékonyság terén már eddigelé is szereztek, tekintve végre, hogy ők magyarországi nagyterjedelmü földbirtokaik alapján az 1885:VII. tc. 2.
§ b) pontja szerint megkivánt vagyoni képesitéssel birnak: nevezett gróf Wimpffen Siegfried, gróf
Wimpffen Simon és báró Trauttenberg Frigyes, törvényes maradékaikkal együtt az ország honfiusitott nemesei közé, a szabályszerü
dijak lefizetése mellett bevétetnek s ezuttal ők és törvényes fiutódaik az 1885:VII. tc. 2. § c) pontjának második bekezdése értelmében
az örökös főrendiházi tagság jogával felruháztatnak.
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Viszonylag kevés információhoz sikerült jutni gróf Wimpffen
Siegfried-ről. Kiderült, hogy csak 1879 után honosította magát, és
külön törvénycikket alkottak a főrendházi tagságra való jogáról.
A Vadász- és Verseny-Lap is megint segített további információhoz jutnunk, mivel 1909 május 19-i telivér csikó árverésen 72 sorszámmal 2 db 1 éves telivér csikóját is árverezték a Tattersall-ban.

ZICHY BÉLA GRÓF IFJ. BPC RENDES TAG
Gróf Zichy Béla (1860-1928) édesapja Zichy Nepomuk János birtokcsere útján jutott hozzá a Lengyeltóti
uradalomhoz, melyhez tartozott a fonyódi Balatonpart is.
Itt gróf Zichy Béla felkarolva a Balaton fejlesztési terveket, üdülő telep létesítését támogatta, ahol igen szép
épületek jöttek létre. (Lásd kép) Ennek része volt a Kaposvár-Fonyód vasútépítésének megvalósítása is.
Mivel utód nélkül halt meg, hatalmas vagyonát nővére
gyerekei örökölték.
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Zichy Béla és a lovak; Zichy gróf ezer szállal kötődött a versenyló-sporthoz. Már egész fiatal korában, Somogy megyében hódolt e szenvedélyének, hiszen a vármegye lapja így írt 1874-ben:

„Gf. Zichy Béla, az ifju Jankovichok, s többen lófuttatást rendeztek Buzsák és Öreglak közti térségben, hol a kedvezőtlen idő mellett
is nagy közönség volt, s a hölgykoszorúból is számosan jelentek meg...” Zichy Béla tetemes összegeket nyert a lóversenyeken, meglehetősen pontos adataink vannak erről, hiszen a szaksajtó évről-évre beszámolt a legnagyobb nyereményekről. Részt vállalt a hivatalos ügyekben is. Az Úrlovasok Szövetkezetének alakuló közgyűlése 1890. február 3-án volt Kaposváron, ahol a „Dunántúl nagy sportemberei gyűltek össze. jelenvolt: gróf Zichy Béla, a lengyeltóti ménes ura, a Lovaregylet későbbi igazgatósági tagja, Jankovich Bésán
Gyula, az eszme felvetője.”
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http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6890
http://portal.622gg.hu/zichy/zichy_bela.html
86

ZICHY JÁNOS GRÓF IFJ. BPC RENDES TAG
Gróf Zichy János ifj. (1866 1944)
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Magyar Királyság vallás- és közoktatásügyi minisztere 1910-1913 között.

Viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre a
lovas sport vonzatában, azonban itt is a Vadász- és Verseny-Lap 1904-es száma tudott információval szolgálni, ahol rendszeresen hirdette Csulalongkorn angol
telivér ménjét fedeztetésre.
Melyről megtudhatjuk, hogy annak díja 50 korona, azt
is megtudhatjuk:
„A kanczák ellátása, élelmezés és gondozása a kisbéri díjszabász
szerint számittatnak”.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Zichy_J%C3%A1nos
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PÓLÓS EMLÉKEK MEGÖRZÉSÉVEL GAZDAGABBAK LESZÜNK MINDANNYIAN
A leírt „pólós” (póló sportoló, pólót támogató) családok válogatott története, jól mutatja, hogy a történelem,
a póló sport és a különböző családok között kialakult érdekes kapcsolatok mennyire összefüggő, tanulságos és
színes történet. A leírtakból látható, hogy ahogy egy család, úgy egy nemzet múltja is mindig „visszaköszön”.

2014 első COUNT ANDRÁSSY CUP: Andrássy, Pallavicini, Batthyány, Károlyi, Almásy, Kégl, Ivanics családok képviselőivel

A magyar pólósport indulásnál kiemelkedő szerephez jutott magyar nemesi családok külön, kiemelten megemlítésre kerültek. Ezek közül különösen kiemelkedő az Andrássy-ak szerepe, legfontosabb szerepet pedig
vitathatatlanul gróf Andrássy Géza játszotta, miközben az összes felsorolt személynek érdemei vannak.
A póló csapatsport, tehát ahhoz minden alkalommal minimum 8 játékosra van szükség és minél többen
játszák a sportot, minnél több az adott klub tagsága annál érdekesebb maga a póló sportélet. A póló ugyanis
nem egyszerűen egy sport, hanem egy életmód. A pólópályán zajló sporton túl szervesen hozzátartozik a hozzá
kötődő társasági élet is.
Feltétlenül szükségesnek megemlíteni:
Igen sok magyar nemesi családnak vannak jelentős érdemei Magyarország fennmaradásában és fejlődésében.
Az is az igazsághoz tartozik, hogy a főnemesi családok között igen sok személy negatív szerepet is játszott.
Az Andrássy-ak között is volt olyan, akiről a Döbrögi uraságot lehetett volna megmintázni. Ráadásul eleve
irigységet válthatott ki a hatalmas vagyonuk, a főnemesi családok közeli házasságai miatt pedig valóban genetikai betegségek is sűrübben keletkezhettek. Ellenségeik előszeretettel hangoztattak ilyen és hasonló érveket.
Azonban legalább ennyire fontos az érdemeiket is elismerni.
Akkoriban minden országban az adott ország nemessége volt olyan helyzetben, hogy az adott nemzet boldogulásáért sokat tehessenek, (vagy nem törődésükkel, árulásukkal romlásba döntsék.)
Amennyiben tehetős, befolyásos ember az ország érdekeit megfelelően felmérve a hazáért cselekedett, annak
meg is lett az eredménye és igen sokat tudott segíteni. Ilyenre nagyon sok példa van a magyar törtélemben.
A II. Világháborút követően, ideológiai okokból mégis mérhetetlen terrornak és igazságtalan üldözésnek
lettek kitéve a kommunista/szocialista diktatúra alatt e családok tagjai.
Magyarországon már annyiféle kárpótlás volt, de e hazaszerető és a hazáért igen sokat tévő híres nemesi
családok kárpótlása elmaradt.
Nem a gazdagságuk, kiváltságaik helyreállítására volna szükség, hanem legalább, a nevüket, emléküket megőrző alapítványok létrehozása és azok támogatási lehetőségének biztosítása. Ezek garantálhatnák e családok
által létrehozott értékek és e családok hős, hazaszerető tetteinek emlékének a megóvását.
Amennyiben ezen értékek, pusztulóban lévő emlékek nem vesznek el, azzal az egész Magyar Nemzet gazdagabb marad, ha elvész, annyival szegényebbek leszünk mindannyian.
Gondolkodjunk önzően, ne engedjük, hogy mi magyarok annyival szegényebbek legyünk, hogy mindezen értékeket veszni hagyjuk.
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Mennyivel szegényebb lenne Anglia VIII. Henrik, Sir Winston Churchill, Diana, Erzsébet királynő, vagy a
pólózó Charles, Vilmos és Harry hercegek nélkül, hogy csak néhány példát említsek az „uralkodó osztályuk”
tagjai közül.
Egy angol sem lenne olyan ostoba, hogy ezek emlékén elpusztítani akarná, mint ahogy például Magyarországon az Alcsútdobozi kastélyt elpusztították csak azért, mert tulajdonosa egy Habsburg volt.
Elvakultságukban nem vették még azt sem figyelemben, hogy az ő családja, József nádor (1776-1847) óta
már rég magyar volt és igen sokat tett a magyar hazájáért.
A MAGYAR POLO CLUB a GRÓF ANDRÁSSY KUPA megrendezésével és az érintettek családok
díszvendéként történő meghívásával próbált tenni annak érdekében, hogy ezek az emlékek megőrződjenek.
Hasonlóan a magyar póló és az abban szereplő személyek történetének összegyűjtésével, közreadásával, az elődeink által létrehozott értékeket óhajtjuk megőrizni és a köztudatban megtartani.
Biztató fejleménynek számít, hogy gróf Andrássy Gyula helyreállított szobra újra ott áll a Parlament előtt.
Az Andrássy-ak emlékét ápoló, korábban említett tevékenységének köszönhetően a MAGYAR POLO CLUB
képviselői ott lehettek a szobor hivatalos újra avatásán 2016 09 13-án. (110 évvel az első szoboravatást követően.)
(A 1892 tették közzé a szobor pályázati felhívását, de végül csak 1906 december 2-án, személyesen Ferenc
József császár és király avatta fel a szobrot a Parlament előtti téren. A politikus nemes telivér lovon ül, a lovat
az Andrássy család Rigó nevű paripájáról mintázta a művész.)
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2016 09 13 gróf Andrássy Gyula szobrának újjá avató ünnepsége
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Prohászka László a Lovas szobrok című könyve.
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KORABELI CIKKEK, ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK IDŐRENDBEN
1875 GRÓF BATTHYÁNY ELEMÉR BEMUTATTA A „LABDÁZÁS LOVON” SPORTOT
A Vadász- és Verseny-Lap 1875 augusztusi 18-i számában adtak először részletes beszámolót a
Bringhtonban megrendezett, Angliában igen népszerű Galamblövész és Polo versenyekről. Ez nem egyedi
párosítás volt, hanem sorra így alakultak klubok. Mely azt mutatja, a galamlövészet mennyire divatos volt
akkor. A polo csak később érte utol ennek népszerűségét. Ezt követően viszont már önálló Polo Clubok jöttek
létre.
A polo-Match résztvevői Scott Grey tisztjei, valamint a HURLINGHAM CLUB tagjai voltak. (Közte Captain
Herbert, aki később Magyarországon is szerepelni fog.)
Később még megemlítik az INTERNATIONAL GUN & POLO CLUB nevét is.
Az egyik legfontosabb új adat, hogy 1875-ben, gróf Batthyány Elemér vállalkozott elsőként, a nálunk akkor
ismeretlen játék, a ”labdázás lovon” bemutatására (tehát majd 10 évvel megelőzve gróf Andrássy Géza kezdeményezését) aki a „napokban” hozatta meg a játékhoz szükséges „műszereket”. (Ő a mártír gróf Batthyány
Lajos fia. 1947-ben született, 1881-től a Magyar Lovaregylet igazgatósági tagja, 1891-től pedig elnöke. Kiváló
sportman, lótenyésztő, ménese a dákai birtokán volt. Tehát nem lehetett neki gond a póló bemutatása. Korábban leírtuk, ő segítette gróf Andrássy Géza kezdeményezését is később a Lovaregylet elnökeként, mind a pólópálya helyszínének biztosításával, mind pedig 1000 koronás támogatással.)
E hírből az látszik, hogy bár gróf Andrássy Géza (és az Andrássy család többi tagjainak) valóban meghatározó
szerepe mellett, gróf Batthyány Elemérnek (ahogy másoknak is) volt még szerepe a póló sport meghonosításában.
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1876 POLO, A 2 ÉVE ANGLIÁBAN MEGHONOSODOTT SPORT
A cikk szerint alig 2 évvel hamarébb (1874-ben) jött divatba a játék Angliában. A 9. Lancier tisztek hozták
el, az indiai angol ezredeknél tett látogatásukat követően, ott már jóval régebb óta játszották, ahová a
turkománok hozták az arab sheikek, hindustáni rajak sportját.
Megemlíti e cikk, hogy a középázsiai lovastörzseknél ez a mulatságok fénypontja, igen nagyszámú csapatokkal. A csapattagok számát az angolok 3 vagy 6 főre igyekeznek korlátozni. A pálya mérete 240x160m,
szélük oválisan ki vannak karózva (ezek 1 ¼ m magasak és 22 cm szélesek, vagyis igen veszélyesek lehettek,
ezek helyett lett később a maximum 28 cm magas palánk) közte kréta csíkkal, ettől oldal irányba 1 m-es
biztonsági zónát jelölnek ki a közönségnek, melyet karókkal és közte kötéllel jelöltek. A kapuk 3m magasak
és 8 méter (valójában yard) szélesek.
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Továbbiakban megtudhatjuk, hogy az ütők, és a felszerelések már hasonlatosak a mai felszerelésekhez, a
lovak lábait is védik és a lovasoknak is lehet, saját elhatározásból, védőfelszerelést használniuk.
A leírásból kiderül, hogy az angolok a pólóban is megpróbálták bevezetni a les szabályt. (Ez szerencsére
később már kikopott, így gólokban gazdag mérkőzések valósulhatnak meg.)
A 9-ik Lancierek hatalmas közönség, közte a walesi herceg és a királyi ház számos tagja előtt a HurlinghamClub szép pályáján az ország valamennyi lovasezredét legyőzte. A német trónörökös (később II. Vilmos császár
néven 1888-1918-ig uralkodott) is részt vett és meghívta a 30 legjobb polo-játszóját öt team-ben Berlinbe.
1876 februárban már megjelent egy hír, hogy az International Gun and Polo Club Berlinbe rándul át,
mert május 22-27-ig ott lesz galamblövészet és póló játék. (Ide hívta a német trónörökös az angol játékosokat.)
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1877 ANGLIAI HÍREK A PÓLÓRÓL
A Vadász- és Verseny-Lap 1877 03 28 számában jelent meg a hír Luxmoore Harolt „Sylvesteri” programjairól, melyből a polo sem maradhatott ki. (Úgy ahogy később gróf Andrássy Géza parnói birtokán is egybekötötték a vadászatot a pólóval.)

1877 07 14-i hírben pedig a korcsolyázó klubok népszerűségének csökkenése kapcsán megemlítik, hogy az
annyira divatos >Polo< is hanyatlásnak kezd indulni. (Ez utóbbi jóslat szerencsére nem vált be.)

93

1878-1880 ÉVEK PÓLÓS ESEMÉNYEI ANGLIÁBAN
1878-os év pólós eseményéről nem található hír.
1879 júliusában jelent meg egy hír Európa legelőkelőbb klubjáról az International Gun and Polo Club (melyhez hg. Esterházy Lajos és gr. Kinsky Zdeno neve is kapcsolódik) programjairól, melynek része a lovas-labda
játékok is. A programok része a pony-kiállítási vásár és verseny is.

1880 júliusi cikk említi, hogy Oxford-Cambridge lovas-labda játék (polo) volt Hurlingham-ban, ahol az Oxfordiak nyertek 4 „laptával” a Cambridge ellen.
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1881 USA-BÓL PÓLÓS HÍREK
A Vadász- és Verseny-Lap 1881 februári tudósítása leírja, hogy Egyesült Államok legnagyobb poloclubjai, mint
a Buffaloi, connecticuti, a két new-yorki és a többi a kansas-indiánok területéről hozott lovakon lovagolnak.
76 darabot vettek 8-10 fontért, melyeket 6 hét alatt polo pony-ká tört be egy mexikoi csikós (Polk).
Míg ott jól tuják kezelni e lovakat, az Angliába hozott vad lovakkal nem bírtak, mind lesoványodtak és igyekeztek ezért túladni rajtuk.
(A szerző feltehetően nem gondolta át, hogy míg New York-ba vonattal pár nap alatt megérkeztek a lovak,
addig Angliába vonat, majd hosszú hajóúton érkezhettek csak. Ez a magyarázata a lesoványodásuknak. Manapság is a hajóúton szállított lovaknak ez a sorsuk, ezért szállítjuk Argentínából repülővel őket.)
Az 1881 márciusi tudósításból pedig megtudhatjuk, hogy New Yorkban február 16-án tartott 100 mérfőldes
(160 km-es) korcsolya verseny a Manhattan Polo Ground-on zajlott, ahol rendesen pompás jég szokott lenni.
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New Yorki Polo Ground 1887 (itt is több sportot is űztek egy klubban)
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1882 BRIGHTONI POLO BALL
Az 1882-es évben újra Brightonból, e Dél-Angliai, La-Manche csatorna parti városból tudósítanak pólós
eseményről. (Lásd korábban 1875-ben.)
Ahol az International Gun and Polo Club rendezésében nemzetközi „Polo Ball” volt a „Royal Pavilonban”. (Vagyis a Királyi Pavilonban, tehát a király ház támogatásával.)
A tudósításból megtudhatjuk, hogy magyar patrónusai is voltak e bálnak: Gróf Károlyi Alajosné, Münster
grófné személyében.
A rendezezők sorában is ot voltak híres magyar személyek: gróf Károlyi Alajos, (951878-tól K&K Londoni
nagykövete), herczeg Esterházy Lajos (96K&K Londoni katonai attaséja, kiváló lótenyésztő, lovassági tábornok) és gróf Kinsky Zdenkót (97cseh-morva származású gróf Püspökmolnári kastély tulajdonosa, gróf Festetics György veje, gróf Festetics Georgina férje).
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https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi_Alajos
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_Alajos_(1844%E2%80%931912)
http://kugi.blog.hu/2011/10/10/volt_egyszer_egy_molnari_kastely
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1883 JÚNIUSI HURLINGHAM-CAMBRIDGE MÉRKŐZÉS MAGYAR CZIGÁNY-ZENÉVEL
A szabadidős programok között kiemelten foglalkoznak a Hurlinghami 2 napos mérkőzésről, ahol 4 mérkőzés volt, (feltehetően ez chukkert, játékrészt kell érteni) mindegyiken 6-8 ponny indult. Értékük 20-30 £.
Nagy égi zivatar, mennydörgés is volt, de csak kevés eső.
Megemlítik, hogy 1883 június 9-én jó magyar czigány-zene mellett játszottak, akiket (Berkesék?) erre napra
hívtak meg.
A Hurlingham „lóhátról labdázók” csapata (többnyire testőrezredbéli tisztek) a Cambridgie csapata ellen
játszott és mindkét alkalommal utóbbiak vesztettek.
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1884 (MAGYAR) POLO CLUB ALAKÍTÁS ÉVE
1884 január 31-én jelenik meg az első hír a Vadász- és Verseny-Lapban, hogy „Polo-Club” alakulása van
folyamatban, melynek kezdeményezője gróf Andrássy Géza és már 12 tag jelentkezett.
Áprilisban már arról számolnak be, hogy még a tavasz folyamán a „Polo-Club” megalakul, fiatal
parformance vadászok és huszárok által. Gr. A. G. már alkalmas hely után néz. Valószínű, hogy az itteni
Jockey-Club elnöksége, az új lóversenytér hátsó részének magas lapos részét engedik át nekik.

Erről az időszakról már Aich Hubert 1942-ben kiadott A MAGYAR POLO CLUB ÉVKÖNYVE és
A POLOISKOLA című könyvekből is megtudhatjuk, hogy gróf Andrássy Géza ismerőseivel, közte több
Andrássy gróffal együtt megkezdték a pólóedzéseket, mérkőzéseket, a gróf Széchenyi István által alapított
„Pesti gyep” a régi lóversenytér mögötti területen.
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Gróf Andrássy Géza A BUDAPESTI POLO CLUB 1914-ES ÉVKÖNYVE első oldalán fennmaradt, saját
kezű bejegyzéséből megtudhatjuk, hogy a BUDAPESTI POLO-CLUB kezdete 1884-86-ig nyúlik vissza.

MAGYAR POLO CLUB 1942 ÉVKÖNYV 224.o gróf Andrássy Géza és kézirata az 1884-es eseményekről
A Vadász- és Verseny-Lapból szerzett információk alapján tudjuk, hogy első időszakban ezt még csak Budapesti Polo Társaság-ként hívták.
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1942 Aich Hubert P, MPC 1942 Évkönyve
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A folyamat megértéséhez ismerni kell azt a történelmi folyamatot, melyet a magyar főnemesség azon része
indított el, mely Magyarország fejlődését tűzte ki célul. Mivel ekkor Anglia volt a legerősebb világhatalom, és
egyben a világgazdasági fejlődésének központja, ezért oda utaztak tapasztalatokért, hogy a tudást, tapasztalatokat hazahozzák. Gróf Széchenyi Istvánnak a reformkor nagy alakjának e cselekedeteit sokan ismerik, többek között a lótenyésztés fejlődése érdekében kifejtett tevékenységét is. Ugyanígy tettek ugyanakkor mások is
a haza fejlődése érdekében, akiket kissé igazságtalanul kevesebbszer említenek meg.
A BUDAPESTI POLO CLUB 1942-ES ÉVKÖNYVE oldalain szereplő további képek és az aláírásokban
szereplő adatok is értékes információkkal szolgálnak, arról, hogy kik voltak az első játékosok, mikor hol és
kik játszottak.
Hiszen ehhez elsőként az kellett, hogy valaki kimenjen Angliába, ott beleszeressen e sportba és megtanulja minimum az alapokat. Majd utána hazajőve a pólóhoz játékosokat toborozzon.
Ezt követően sem kezdhették el, csak miután polo pony lovakat importáltak, minden valószínűség szerint Angliából. Ilyen
lovak akkor Magyarországon egyáltalán nem voltak és ekkor
még a méretkorlátozás is életben volt, tehát hazai nagyobb méretű, félvér lovakat nem használhattak. Ráadásul egy ló pólós
kiképzése minimum 1 évet vesz igényben, amennyiben már
„nyereg alatt” van.
Ezzel párhuzamosan felszerelést is kellett importálniuk. (Lásd
1875 gróf Batthyány Elemér „műszerei”.) Akkoriban a labdát,
meg az ütőt, lovak elülső lábszárvédőit használták kötelezően, a
speciális védőfelszerelések (kobak, térdvédő, lovak lábszárvédője) használatára csak fokozatosan alakult ki és a versenyzőre
volt bízva, hogy használja-e, ahogy a pálya széli palánkot is csak
később kezdték alkalmazni.
A fénykép alapján már megítélhető, hogy speciális pólós nyerget használtak, így ezt is be kellett még szerezni.
A Vadász- és Verseny-Lap 1884 októberi számból kiderül,
hogy gróf Andrássy Géza Parnói birtokán már ekkor is volt egy
pólópálya. Ott az úri vadászatok alkalmával „csak” négyszer
vadásztak egy héten, ezért volt idő és lehetőség a hatodik napon,
hogy „polót” játsszanak a 7-ik uhlanus ezreddel.
Mindezen információkból is arra lehet következtetni, hogy az első próbálkozások már korábban, 1884 előtt
is megtörténtek.
Erre utal az is, hogy a Vadász- és Verseny-Lap 1884 január 31-i számában jelenet meg a hír, hogy már 12
játékos jelentkezett.
Ehhez az kellett, hogy legalább már az előző 1883-as években a felszereléseik és elkezdtek gyakorlatozni
valahol. A gyakorláshoz pedig elég egy kisebb füves terület is.
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1884 INDIAI ÉS ÍRORSZÁGI PÓLÓS HÍREK
Az Indiai hírekből kiderül, hogy ekkor itt a pólózás még csak az egzotikus vadászatok közötti érdekes színfolt volt.
(Angliában is kezdetekben Gun & Polo clubok alakultak kezdetben, mivel a vadászat ennyire favorit jellegű
időtöltés volt.)
Írországban (ahol jóval kevesebb ilyen vadászati lehetőség adódott) viszont már a lovastisztek e sport révén
edzhették magukat.
Itt újra találkozhatunk a Scotts Grey lovastisztek nevével, akik a 5-dik dzsidás lovastisztekkel küzdöttek
meg, akiktől kemény küzdelemben kaptak ki.
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1885 PÓLÓS HÍREK ITTHONRÓL ÉS A FRANCIAORSZÁGI PAU-BÓL
A Régi Lóversenytéren indult meg a pólózás, bár korábban idéztük, hogy az Új Lóversenytér melletti
területet a Magyar Lovaregylet a pólósóknak biztosította. Ennek magyarázata azt lehet, hogy egy ilyen pólópályát ki kell építeni, ami jelentős munkával és költséggel jár és ahhoz megfelelő idő is kell, hogy a fű
kinyőjjön megerősödjön.
(Ezért annak idején az újkori pólózás beindulásánál a több szóba jövő lehetőség közül azt választották, ahol
annyira sima volt a terület, hogy csak a füvet le kellett kaszálni és már pólózhattak is.)
Ez magyarázhatja, hogy még 1885-ben is még a régi (Határút menti) Lóversenytér mellett pólóztak.

Pesti „gyep” „LÓ VERSENY Tér” régi térképen, és a mostani térképen (a Ferencvárosi pályaudvar mögött)
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Hírek Franciaországból
Pau a Pireneusok Francia oldalán lévő nagyváros,
valamikori feudális állam Béarn székhelye volt.
XIII. Lajos csatolta véglegesen a Francia királysághoz.
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Ez az első hír a Franciaországi pólósportról.
(Igaz feltételes módban fogalmaztak, tehát lehet
csak tervekről van szó. A versenyekről a cikk szerint
majd tudósítanak.)
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Pau
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1890 MAGYAR PÓLÓS HÍREK

Az 1930-as tudósításhoz csatolt, „Ifjabb
Andrássy Gyula az 1890-es években” feliratú
felvétel alapos elemzésével több információhoz is juthatunk.
A pálya szélén fehér mészcsík felfestést alkalmaztak. A lovak farkait egyszerűen rövidre vágták, hogy ne kelljen bajlódniuk a felkötésével.
Andrássy Gyula gróf az egyszerűbb
martingált használta, de a háttal álló lovon a
ma is használatos dupla száras, pelham zablás
kantár van. A lovasok már ekkor is pólós nyeregben játszottak.
A lovak első lábán használtak csak lábszárvédőt. A játékosok viszont nem használtak
térvédőt, ahogy kemény fejvédőt kobakot
sem. A ruházatukban sem fejlődött még ki a
pólós mez használata.
E fotón az Új lóversenytér mögötti Rákosi
gyakorlótéren pólóztak.
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1890 Rákosi gyakorlótér díszes közönséggel

1990 MAGYAR VONATKOZÁSÚ ANGLIAI PÓLÓS HÍREK

A Vadász- és Verseny-Lap 1890 márciusi számban jelent meg a hír, hogy gróf Szápáry László
Londoni attashé a Ranelagh Club-nak is tagja,
ahol a sok sportág közül a Polo-ban is részt vett.
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1891 A <POLO-JÁTÉK> ÉS TÖRTÉNETE INDIA, ANGLIA
A Vadász- és Verseny-Lap 1891 januári száma részletes információkkal szolgált a polo történetéről.
„A <polo-játék> és története” címmel.
A polo-játék gyors elterjedését azzal magyarázza, hogy az agarászat meg a falka-vadászat nem elégtette ki az
élvvágyó sportembereket. Megtudhatjuk a gróf Andrássy Géza új klubja Hurlinghami mintára más sportokat
(lawn tennis, lövészet, galamb-lőverseny, korcsolyázás, torna, athletika) is magába foglalt volna a tervek szerint.
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A polo-játék történetéről elmondja, hogy a chougham nevű játékot Indiába ismerték meg az Angolok.
(100Kelet Bengáli magaslati helyen lévő, és emiatt kellemes klímájú Manipur, kedvenc pihenő helye volt az
Angoloknak. Az itt élő maitei nép tradiciolnális sportja volt a polo, tőlük tanulták el és 1862-ben itt alakult
meg a Calcuttta Polo Club, melynek szervezője, Sherer kapitány és Robert Steward volt.)

1870 Manipur, helybéli meitei polo playerek;

Manipur Calcutta Polo Club

1862 Calcutta Polo Club, Brit Army-Teaültetvényesek mérkőzése;

Indiai pólómérkőzés

1872-ben hozták Európába az Angolok és alig rá 20 évre, ez a legnépszerűbb sport. Hidegvér, erős idegzet,
bátorság kell hozzá, és a legelőkelőbb klubok, legérdekesebb programjává vált. Elsőként a West Brompton
Lillie bridge-nél kezdték el játszani a pólót. (Ahol több már sportot is űztek.)

1872 július 20-i mérkőzés;
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korabeli kép, látható a pálya ovális kialakítása palánkkal

https://en.wikipedia.org/wiki/Calcutta_Polo_Club
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Mivel az nem volt elég tágas, ugyanakkor Brightonban megalakult „Nemzetközi polo és lövészeti club” a
Preston Parkban (első játékosok Queensberry maquis, Herbert Reginald és de Muretta, akikhez csatlakoztak a „Szürke Skótok” ezredének tisztjei), és hamarosan el kezdett működni a Hurlingham-club is
Fulhamban, mivel rájöttek, hogy kitűnő mulatság a polo. Itt kellő térséget rendezte be, és kidolgozták a szabályokat az 1874-ik évben. A Munmoutshire Club volt kezdetben a legerősebb csapat, de az 5-dik, és a 16dik dzsidás, valamint az 1-ső testőrezred tisztjei is hamar számos jó játékossal rendelkezett. Idővel már
szinte minden lovasezrednek meg volt a maga clubja.
Egyre több klub alakult így az Oxfordi és Cambridgei egyetemen is, akik a Hurlinghami gyepen mérkőztek rendszeresen. Utóbbi népszerű titkára Smythe Walter kapitány igen sokat tett, hogy a fokozódó igényeknek megfelelő megnagyobbított tér, kényelmes istállók és csinos pavilon legyen.

1874 Hurlingham Polo Club;

1886 Hurlingham

1890 Hurlingham
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1893 ANGLIAI POLO LOVASOK
Ekkori tudósítás már arról panaszkodik a londoni tudósító, hogy a sok pólózás okán már a lovasok lóversenytudása
hanyatlik. Ugyanis már lovagló tudás szükségeltetik egy akadálypálya lovaglásához és más a pólóhoz.

Vadász- és Verseny-Lap 1893-as tudósítása
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1896 RÁKOSI GYAKORLÓTÉREN
Ez évi magyar pólós eseményeiről csak egy szép fotó tanúskodik.
A (később 1927-ben megnyíló Új Lóverseny pálya mögötti) Rákosi gyakolótéren tartották az edzőmérkőzésüket.
A képből kivehető, hogy már ekkor törekedtek az (sötét és világos) öltözetükben külön színű csapatokat
kiállítani, ahogy a kalapuk is különböző volt. (Utóbbi lehet, hogy csak a katonai egyenruhához tartozó egyen
kalap okán.)
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1897 PÓLÓ A RÁKOSI GYAKORLÓTÉREN
1897-ben készült újabb szép kép a közönség területéről készült.
Ebből látható, hogy a pálya mellett szép sátrakat állítottak fel. A közönség már ekkor autómobillal érkezett,
a hölgyek pedig napernyőt használtak.

Rákosi gyakolótéri póló pálya sátrai és közönsége
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1898 PARNÓI FALKAVADÁSZAT ÉS PÓLÓ
A Parnói birtokon folytatott falkavadász (heti 6x) mellék híreként jelenik meg a polo.
Mely a cikk szerint többször is volt polo és ez egyike a legérdekesebb lovas játékoknak: változatos, merész fordulatokban bővelkedő s nagyon próbára teszi nem csak a lovas ügyességét, de a ló gyorsaságát és kitartását is.

112

1899 POLO-LOVAGLÁS – „LABDAÜTÉS LÓHÁTRÓL” BUDAPESTEN
A régi Lóversenytér és az Üllői út közötti nagy legelőn folyt ekkor a <Labdaütés lóhátról> gróf Andrássy
Géza és barátai között. A pálya négy sarka zászlókkal van jelölve köztük pedig mész csík jelöli a 300x200
lépésnyi nagyságú pálya szélét. A falabda kenderfonattal van körbe tekerve és bőrbe varrva.
A pony lovak egy része gróf Andrássy Tivadar Erdélyi, hostáti magashegységben lévő mokány kancák és
Benazet arabs (lipizzai?) mén (mely a megboldogult Sissi királyné ajándéka) tenyészetből vannak. Másik része
gróf Andrássy Géza gömöri (betléri) tenyészetéből valók.
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1990 ÚJ LÓVERSENYTÉR KÖZEPÉN POLO PÁLYA ÁTADÁS, 4 ANDRÁSSY-4 SZÉCHÉNYI
1900 májusától újabb polo pálya helyszínt próbáltak kik az új lóversenytér belsején. (Decemberben szavazta
ezt meg hivatalosan is a Lovaregylet.) A mérkőzés érdekessége volt, hogy 4 Andrássy küdött 4 Széchényivel.
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1900-ra már nagyobb szabású mérkőzések is zajlottak, amiről a sajtó is részletesen tudósított.
Ekkorra már exkluzív társasági eseménnyé váltak a mérkőzések, ahol más lovasjátékokat is rendeztek szórakoztatásul. (Később a Vadász- és Verseny-Lapban részletesen le is írták hogyan zajlottak e versenyszámok.)
Ezzel a közönség létszámának növelését óhajtották elérni, mert azok is kijöttek így, akiknek nem volt polo
pony lovuk, és ezért is nem pólóztak.
A hölgyeknek is tudtak így szereplési lehetőséget kínálni kárpótlásul, mivel ők a
dámanyereg kötelező használata okán ki
voltak zárva a póló játékból. Az úrihölgyek
részére ugyanis szinte kötelező volt a lovaglótudás, azonban a dámanyereg is.
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A féloldalas lovaglás igen rég óta elterjedt szokás volt, (szamarakon kimondottan). A fiestákon most is úgy vonulnak fel,
hogy az uruk mögött a hölgyek féloldalt ülnek a díszesen felnyergelt ló hátán.
A málhanyeregből fejlődött ki a dámanyereg és évszázadok alatt egyre kényelmesebbé, biztonságosabbá tették. A korábban jobb oldalt középen lévő „szarvat”
Medici Katalin feljebb tetette, így átvethette rajta a lábát, és a (bal) kengyelt is ő
vezette be. A 19. századtól vezették be a
második szarvat, ettől kezdve az előkelő hölgyek ilyen nyerget használtak. (Sissi királyné is ezt használta.)

A Vadász- és Verseny-Lap decemberi híre, hogy a Lovaegylet közgyűlése hivatalosan is megszavazta:

„3. Az igazgatóság felhatalmaztatott a versenytér egy részének a Polo-Club részére polo-játékok czéljaira való átengedése, és ez
iránti szerződésnek a Polo-Clubbal való megkötésére.”
(Ez igazolja a Polo-Club létezését.)
A közgyűlési határozatok között már akkor is foglalkoztak a „bőr alatti befecskendezések”, vagy bármiféle
titkos szerek alkalmazásának tiltásával. Külön rögzítették, hogy nem számít ilyennek a rendes használatban
lévő italok, úgymint: Whisky, Sherry, pezsgő, stb.
Erről szóló cikkből kiderül, hogy a Lovaregylet vezértitkára dr. Magyar László.
Ő az aki a BUDAPESTI POLO CLUB titkára is lesz.
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http://www.lovasok.hu/index.php?i=17162
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1901 BUDAPESTI POLO TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA, MAGYAR LOVAREGYLETTEL SZERZŐDÉS
1901-ben kezdte el (a budapesti polo társaság), azt a folyamatot mely által 1904-ben hivatalosan is bejegyezték a BUDAPESTI POLO-CLUB-ot. Ehhez többször közgyűlést tartottak.

1901 05 06 Alapszabály módosítás; 1901 05 06 Viktória királynő halála; 1901 05 15 Lovasegylettel szerződés
A Vadász- és Verseny-Lap-ból megtudhatjuk, hogy 1901 május 9-én a Nemzeti Casinoban Alapszabály
módosító közgyűlést óhajtottak tartani, (ez azt jelentette, hogy a hivatalos alapító közgyűlés már megtörtént)
amit aztán előbb 13-ára, majd 18-ára ha halasztottak. (Feltehetően ebben közrejátszhatott Viktória királynő
halála, és az új Albert Edward angol király megválasztása miatti programok is.)
Napirenden szerepelt a Magyar Lovaregylettel való szerződéskötés, és a játékszabály elfogadása is.
A Magyar Lovaregylet híreiből megtudhatjuk, hogy gróf Batthyány Elemérnek maláriája volt, emiatt időnként belázasodott.
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1902 ÚJABB KÖZGYŰLÉS A HIVATALOS BEJEGYZÉSÉRT, HAMBURGIAKKAL KAPCSOLATFELVÉTEL

1902 02 22 Közgyűlés; 1902 02 22 Hamburgiakkal kapcsolatfelvétel; 1902 04 04 újabb közgyűlési meghívás
A BUDAPESTI POLO-CLUB (itt már ezt a nevet használják) 1902-es eseményeiről részletesen tudósított a
Vadász- és Verseny-Lap. A közgyűlésről, a HAMBURGER POLO CLUB meghívásáról, az angol edző hozataláról, a lelátó emeléséről, a versenyszervezők kijelöléséről.

1902 04 18 póló a Ferencz J. laktanya
melletti réten, Lóversenytér közepén

1902 07 01 Német pólós kiadvány

1902 06 11 Hamburgba utaznak

1902 07 18 Argentínából polo-lovak

1902 06 13 Hamburgba érkeztek
1902 06 28 BPC 3:1 Hamburg PC.

A hírekből megtudhatjuk továbbá, hogy május 5-re lett halasztva a Lóversenypálya közepén lévő új pálya
nyitóünnepsége, mely megtekinthető 5 koronás heti, és 20 koronás évi jeggyel. (Megjegyzendő, hogy ezek
szerint az új pályához csak kisebb javításra volt szükség a gyepen, ez végezhető csak el ennyi idő alatt.)
Május 16-i Hamburgi mérkőzésre hatan utaznak, 12 pony-val. Ebből 6 gróf Andrássy Antalé, 3 gróf Károlyi Lajosé, 3 pedig gróf Sigray Antalé, de az még Páris-ban van és egyenest onnét utazik Hamburgba.
(Feltehetően erre az alkalomra akkor vásárolta.)
Szombaton Hamburgban vegyes csapatokkal játszanak először. Hétfőn már a Budapesti (Andrássy G.,
Sigray, Ritch, Károlyi L.) és a Hamburgi csapat összecsapására került sor, ahol 3:1-re győztek.
(3 „mérkőzés” vagyis chukker volt ekkor. Ne feledjük, hogy 20 perces volt egy-egy „mérkőzés”.)
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Megtudhatjuk, hogy német nyelvű könyv is megjelent a pólóról, és ebben a póló eredetét a Perzsa Birodalomig vezetik vissza. Innen hozták az Angolok Európába. Újabban felkapott az amerikai Egyesült Államokban, Európában pedig Hamburgban, Budapesten és Szt.Pétervárot.
Érdekes módon Argentínát nem is említik itt. Miközben a következő hír említi, hogy Argentínából érkeztek Hamburgba, „bejátszott” eladó polo lovak. (Feltehetően ekkor beindult az Argentin export is.)
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1902 a budapesti polo egylet megalakulása után

1902-es mérkőzés (az első nem álló kép)

Fellelhető további információk a Vasárnapi Ujság 1902 augusztus 10-i számából is.

Képaláírás: A budapesti polo-térről. – A játék után.
Ismertető szöveg: Csak néhány év óta hozta divatba egy magyar főurakból álló társaság gróf Andrássy Géza
buzgólkodásával a polo-játékot s a kitartó gyakorlatoknak máris szép eredménye van.
A budapesti polo-társaság az üllői-úti Népliget mögött, a régi lóversenypályához tarozó gyepes mezőn szokta
gyakorlatait tartani, kvált tavasz idején, a játékra legalkamasabb időben. Ily alkalmakkor részint mint játékosok,
részint mint nézők nagy számmal vesznek részt a főúri társaság tagjai. A játékot nagy kedvvel és buzgalommal
űzik s többen közülük nagy gyakorlottságra tettek szert s mint a hamburgi győzelem is bizonyítja, immár jeles
külföldi játékosokkal szemben is megállják a helyüket.
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Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1872-1914
118
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Képaláírás: 1902 08 10 A győztes magyar polo-csapat s a legyőzött hamburgi csapat a hamburgi polo-versenyen
(A kép bal oldalán gróf Andrássy Géza, tőle jobbra sorban: gróf Károlyi Alajos, Mr. Rich, gróf Sigray.
A kép jobb oldalán szélről Müller Doan, mellette balra sorban: v. Traun, v. Eggers, v. Hasperg urak és v. Sloman versenybiró.)
Ismertető szöveg: Csak néhány év óta hozta divatba egy magyar főurakból álló társaság gróf Andrássy Géza buzgólkodására a
polo-játékot s a kitartó gyakorlatoknak máris szép eredménye van.
A két magyar csapat közül az elsőnek tagjai gróf Andrássy Géza, gróf Sigray, Mr. Rich, a budapesti angol követség tisztviselője és
gróf Károlyi Lajos voltak, a másodikéi pedig gróf Károlyi Alajos, Mr. Rich, gróf Széchenyi László és gróf Apponyi Antal. A vereséget
szenvedett csapatban Hasperg, Müller Doan, Traun és Eggers urak küzdöttek A magyar játékosok kitűnő formája általános elismerést
keltett mindig, még az angolok előtt is, a kik között több első rendű, hires polo-játszó volt.
Vasárnapi Újság 1900 - 1907 Költemények
h 14. – 11.
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1902. 32. 514.Magyar /lovas/ polo játékosok. Csak néhány éve hozta divatba egy magyar főurakból álló társaság gróf Andrássy
Géza buzgolkodására a polo-játékot. A kitartó gyakorlatoknak máris szép eredménye van. A két magyar csapat (team) egyike, ha
győzni nem tudott is a nem régiben lefolyt hamburgi polo-versenyen, az angol-amerikai Wan-derers csapattal szemben, pompás
játékával általános elismerést keltett. A második csapat fölényes győzelmet aratott a hamburgi csapaton június 18-ikán, 3: 1 eredménnyel verte meg azt. A két magyar csapat közül az elsőnek tagjai gróf Andrássy Géza, gróf Sigray, Mr. Rich a budapesti angol
követség tisztviselője és gróf Károlyi Lajos voltak. Eleinte főleg az angol lovastisztek karolták fel, amint hogy ma is ők a legbuzgóbb
és legjelesebb játszói és terjesztői, de ma már a civil-urak közt is nem egy kitűnő és szenvedélyes polo-játékos van. Mint a legtöbb
modern sport, a polo is Angol országból terjedt át az európai kontinensre, ahol eddig Hamburgban, Budapesten, Parisban, Madridban
és Szarajevóban alakultak polo-klubok.
A polo lényege abban áll, hogy a két párt négy-négy lovasból álló csapata pony-lovakon ülve, arra igyekszik, hogy a labdát hosszú
bottal beleüsse az ellenfél kapujába (goal). A kapu itt nem olyan, mint a futballnál, hanem egyszerűen két, egymástól legalább is nyolc
ölnyire a földbe vert cövek. A labdát a földön gurítják, vagy röpítik s képzelhetni, mekkora gyakorlat és lovaglási ügyesség kell a
játékhoz. A ponnyk nem lehetnek nagyobbak 14 angol markosnál. Egy-egy játszma időtartama egy óra és tíz perc, minden húsz perc
játszás után öt perc szünetet tartanak….. A budapesti polo-társaság az üllői-úti Népliget mögött, a régi lóversenypályához tartozó
gyepes mező szokta gyakorlatait tartani.
(Megjegyzendő: Mr. Rich nem csak játékos, hanem a BUDAPEST POLO CLUB edzője is volt. Tehát már ekkor
profi játékos is volt közöttük, ahogy most legalább egy argentin profi játékos játszik általában a csapatokban,
akik egyútal az edző szerepét is betöltik.)
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1903 OSTENDE, LIPÓT KIRÁLY FOGADÁSA, PÁRIS, HAMBURG, BERLIN
A Vadász- és Verseny-Lap ez évben igen részletesen közli az érdekes pólós eseményeket.

1903 05 04 polot már ismerik
1903 02 14 versenynapok

1903 02 28 Párisi meghívás

1903 05 13 148 cm-es határ

1903 04 25 12 tagú választmány
1903 05 13 csak klubtagoknak

1903 04 25 versenyek

1903 04 27 másnaponta gyakorlat

1903 05 02 versenyprogramok

1903 05 18 Hamburgiak csapata
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1903 05 08 polo verseny menete

A Vadász- és Verseny-Lap tudósításaiból megtudhatjuk:
Májusban vannak a versenyek idehaza, de már május 28-tól június 8-ig Párisban van meghívásuk, június közepétől már megint
Hamburgba, ott hajókirándulást is terveznek a hölgyeknek.
Május 1-én megtatják a Közgyűlést, ahol a 1901 és a 1902es zárszámadásra is sor került, és megtárgyalják a 1903-as
költségvetés tervezetet, valamint 12 tagú választmányt (ügyvezető elnökséget mai szóhasználattal) választanak.
Májusban 6., 18., 20., 22., 24., 26.-án edzettek, és
másnaponta eddzenek a Lóversenytéri pályán. A megnyitó
napján polo-játékkal kezdenek, s utána gymkhama következik, a mely léghajó-, fregoli-, virág-, burgonya-, és
nyereg nélküli versenyből áll. A versenyeket a rendes tagokon kívül látogathatják azok, a kik dr. Magyar László titkár urnál (IV., Kossuth Lajos-utcza 5.II.) az 1903 évre 20
koronát, vagy egy-egy hétre szóló 5 korona kültag díjat
lefizetnek.
Megtudhatjuk, hogy a polo-játék már meghonosodott, nem
szükséges ösmertetnünk. A Gymkhana során lesz pony síkverseny is, Oly ponnyk számára, melyek 148 cm-nél nem
nagyobbak. Táv 600 m., teher legalább 70 kg. Urlovasok,
vagy Polo-Club tagok által lovagolva. Tét 10 korona.
Pony gátverseny is lesz ott már oly ponnyk számára, melyek 180 cm-nél nem nagyobbak. (Ez elírás, máshol 148
cm-es volt mindenhol!)
Megjönnek a Hamburgiak is Budapestre, 13 ponnyt
küldtek ide.
Május 8-i hosszú cikkből megtudhatjuk, hogy kitűnő
gyöppálya van. A takaros pályán összerakható épületek is
vannak, és előkelő közönség gyűlt össze, a főurak szinte teljes számban jelentek meg, a sort díszes hölgykoszorú élénkítette. Poloval kezdtek, pirosok a kék ellen. A pirosok győztek, akiknek a soraiban ott volt Mr. Rich angol játékos.
Volt a gymkhama is és végre megtudhattuk mit is jelent
ez: Lovasjátékokat. A Fregoli során bábukat kellett lóval
mozgatni, amit a hölgyek felöltöztettek és ezután vissza a kiindulási pontra vágtázni. A virágverseny sem volt bonyolultabb. Oda kellett vágtázni a virágcsokrokhoz és vissza egy zászlót megkerülve, sövényt átugorva a hölgyekhez.
A léghajó versenynél ugyanez, csak léggömbökkel.
Ezután a pirosok a fehérek ellen játszotta. (Mivel 3 csapatra való játékos volt már ekkor, de még nem volt 4
csapat.) A már feltehetően fáradt piros csapat játszott, a friss fehérekkel, ahol gróf Andrássy Géza is volt, és
utóbbiak győztek 2:0-ra.
Május 22-től zajlott a Champion Cup vándordíj a Budapesti és a Hamburgi csapat között. Itt is volt kiegészítésül pony gátverseny.
Augusta főherczeg asszonnyal az élen igen elegáns közönség jött ki hétfőn az eső ellenére. Ugyanazon
tagok játszották, mint, akik Hamburgban 3:1-re győztek Eggers urat kivéve, de most a Hamburgiak nyertek
2:1-re, az összjátékuknak köszönhetően. 3 goal nélküli meccs után, a negyedikben estek a goal-ok. Ezután
volt a pony síkverseny. Megtudhatjuk, hogy pénteken újra játszanak a csapatok egymás ellen. Berlinben június 6-ikán poloversenyt tartanak. Fotografo, ifjabb Hasberg úr argentin származású ponnyja megsérült.
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1903 06 08 Berlini utazás
1903 08 07 Ostende, Lipót belga király fogadása
A Vadász- ér Verseny-Lap későbbi számaiból megtudhatjuk, hogy Berlini poloversenyre kiutazott gróf Apponyi Gyula és Rohonczy Lőricz. Az Ostendei polomérkőzésen Lipót belga király a polo tagjait meghívta
magához és hosszan társalgott velük.
A Budapest-Hamburg tiszteletdíjak aranyozott empire stylü vázák.
A jövő évi versenyek nemzetközi bizottságába gróf Andrássy Gézát választották be Magyarországról.
(1903 02 21-én a Vadász- és Verseny-Lap leközölte a BUDAPESTI POLO CLUB alapszabályát is, 1903 06 02án pedig a taglistát is, melyet korábban részletesen taglaltuk.)

Vasárnapi újság 1903: Tisztelgés a hölgyek elött
(Térdvédőt nem használtak, lovak farkait egyszerűen rövidre vágták, palánk már volt)
Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1872-1914
1902-től a Vadász- és Verseny-Lap-ban rendszeresen jelentek meg cikkek a BUDAPESTI POLO-CLUB programjaiból, kezdetben igen részletes beszámolókkal, ezáltal igen sok, és pontos információkhoz juthattunk, csak
át kellett tanulmányozni a lapokat és kigyűjteni a fontos adatokat. (Lásd ezekből válogatást alább.)

1903 február 21-től már az impresszumban is megjelenik a BUDAPESTI POLO-CLUB neve
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1904 FERENCZ JÓZSEF LÁTOGATÁSA, HAMBURGI, FRANKFURTI CSAPAT ELLENI GYŐZELMEK,

1904 május 16. Főhercegi látogatás és a résztvevő csapatok;
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1904 Ferencz József K&K látogatása

1904 május 16-án József főherceg, Klotild főherczegnő kíséretével, József Ágost főherczeg, Auguszta
főherczegnő kíséretével, valamint József Ferencz főherczeg, Albert Thurn-Taxis herczeg és Margit
herczegnő kilátogat a pályára igen reprezentatív társasággal, és kilátásba helyezik, hogy még Ferenc József
császár és király őfelsége is ki fog látogatni egy későbbi időpontban.

HABSBURG CSALÁDBAN VALÓ ELIGAZODÁS
A Habsburg család főherczegei között nehéz eligazodni, hogy tisztában legyünk kik is a megnevezett személyek, mivel a Habsburg família igen sok elágazó taggal rendelkezett.
Ferencz József császár és királynak csak egy fiú gyereke volt Erzsébet királynőtől Rudolf, (akinek feleségétől Stefániától csak egy leánya született). Rudolf pedig Vetsera Mária bárónővel folyó románca öngyilkossággal végződött 1889-ben.
Ferenc József fiú testvérei közül:
Miksa (1832-1867) Mexikó császárra lett, de felkelők megölték, utódja pedig nem volt.
Lajos (1842-1919) homoszexuális volt, miatta botrányok sorozata történt, (utódja pedig szintén nem volt).
Károly Lajos (1833-1896) is hamarabb meghalt, de 2. felesége Mária Annunciáta révén gondoskodott örökösökről:
Ferenc Ferdinánd (1863-1914) első szülött fiúk Rudolf öngyilkosságát követően trónörökössé is vált,
de rangon aluli házassága miatt (Chotek Zsófia cseh grófnőt annak tekintették) gyerekeit kizárták a
trónöröklésből (morganatikus házasság) és 1914-ben Szarajevóban közismerten megölték.
Ottó Ferencz József (1865-1906) másodszülött fiú viszonylag korán meghalt, ugyanakkor fia
Károly főherceg Osztrák-Magyar Monarchia (utolsó) uralkodójává vált I. Károly néven 1916-ban.
Ferdinánd Károly Lajos (1868-1915) Rangon aluli házassága (Berta Czubek polgárlányt vette el
Svájcban titokban) okán gyakorlatilag kitagadta Ferencz József és gyerektelen is volt házassága.
Margit Zsófia főherczegnő (1870-1902).
Az eddig megemlített nevek közül egyik sem szerepelt az 1904 május 16-i tudósítában megnevezett díszes
közönség között. Tovább kell tehát keresni a megnevezett Habsburg főherczegek családi eredetét.
A keresés kulcsa pedig Mária Terézia királynő (1717-1780), akinek Lotaringiai Ferenc Istvánnal (17081765, Lotaringia és Bar herczege, Toscanai nagyherczeg, későbbi I. Ferenc Német-Római császár) kötött házasságából 16 gyermek született. (Közülük a 9. Lipótra és leszármazottjaira kell figyelni.)
4. (1. fiú) gyerekük volt József Benedek Ágost főherczeg (1741-1790), aki II József néven német-római
császár, magyar és cseh király volt.
9. (2. élve maradt fiú) gyerekük volt Lipót József főherczeg (1747-1792) a későbbi II. Lipót (1790-1792)
német-római császár, magyar és cseh király.
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II. Lipótnak feleségétől Mária Ludovika (Bourbon-házból származó) spanyol infánsnőtől szintén
16 gyereke született. (Ahogy Mária Teréziának is.)
2. (1. fiú) gyerekük Ferenc József Károly főherczeg (1768-1835) I Ferencz német-római császár,
II. Ferencz néven osztrák császár, magyar és cseh király.
9. gyerekük volt József Antal János főherceg (1776-1835) a későbbi József nádor.
E „magyar” Habsburg József nádor családfáján kell keressük az 1904 május 16. Vadász- és Verseny-Lap
cikkben megnevezett személyeket.
Ahogy Mária Terézia magyar királynő (1717-1780) 16 gyereke közül 9. gyereke volt a későbbi II. Lipót
(1747-1792) toscan herczeg a német római császár, magyar és cseh király, úgy II. Lipót a 16 gyereke közül
szintén 9.-ként született:
József Antal János főherczeg (1776-1847) a későbbi József nádor, a „magyar” Habsburg ág alapítója.
Ő építette meg az Alcsúti kastélyt, (1820-1827 között épült nyári rezidenciaként) és ő telepítette a későbbi
Arborétum fáit is.
József Nádor 3. házasságából (1819 Mária Dorottya Württemberg herczegnőtől) 5 gyereke született, melyek közül:
Mária Henrietta főherczegnő (1836-1902), aki Lipót brabanti herczeghez, a későbbi II. Lipót belga
királyhoz ment feleségül. (Lásd előző 1903 évi 08 07-i Vadász- és Verseny-Lap Ostendei cikke,
Lipót belga király a magyar póló csapat tagjait meghívta magához és hosszasan társalgott velük!)
József Károly Lajos főherczeg (1833-1905) aki 1869-től a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka.
Felesége (1864-ben házasodtak) Klotild Mária Adél szász és gothai hercegnő, I. Lajos francia
király unokája. 7 gyerekük született, azok közülük:
József Ágost főherczeg (Alcsút 1872-1962), (József Károly Lajos főherczeg fia), Honvéd tábornagy.
Felesége Auguszta Mária Lujza bajor herczegnő (1875-1964), gyerekeik pedig:
József Ferencz főherczeg (1895-1957), I. Világháborúban elnyerte az Ezüst Vitézségi érdemet, majd azt követően belépett a Magyar Királyi Honvédségben.
Gizella Auguszta Anna Mária (1897-1957)
Zsófia Klementina Erzsébet főherczegnő (1899-1978)
László Leopold főherczeg (1901-1946)
1904 május 16-i A póló mérkőzésen a fenti említett személyek közül megjelent József Károly főherczeg (1833-1905), felesége Klotild főherczegnő, fiúk
József Ágost főherczeg (Alcsút 1872-1962), feleségével Auguszta hercegnővel és a szintén megemlített Ferenc József főherczeggel (későbbi híradás már
helyesen József Ferenc főherczegként említi), aki a gyerekük volt. (Klotild, Auguszta és Erzsébet főherczegnők a BPC védnökeivé váltak.)
Erzsébet Mária főhercegnő (1883-1963). Édesapja Rudolf koronaherceg,
az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse (1858–1889), édesanyja Stefánia belga királyi hercegnő (1864–1945) volt. 1902-ben Windischgreatz
Ottó herczeghez ment feleségül, aki a BPC pólójátáékosa volt.
Az 1904 május 16-i cikk szintén megemlített Albert Thurn-Taxis herczeg (felesége Margit herczegnő)
Erzsébet királynő testvére Ilona Karolina Terézia bajor hercegnő fia.
Közismerten Ferencz József édesanyja Ilona bajor hercegnőt nézte ki fia feleségének, azonban Ferencz
József húgához Erzsébethez ment feleségül, akibe első látásra szerelmes lett. (Amikor Ilona hercegnőt ment
meglátogatni.) Ilona pedig később Maximillian Anton Lamoral von Turn und Taxis herceg felesége lett.
Az ő házassága lett végül a legboldogabb és 4 gyerekük született, közte Albert Thurn-Taxis herczeg.
Közülük Elisabeth Marie (1860-1881) legérdekesebb pólós szempontból, aki dom Miguel Bragança felesége lett. (Lásd 1908-as Magyar Olimpiai Polo csapatban Miguel Bragança herczeg.)
Valamint az 1904 május 16-i cikk okán még Albert Thurn-Taxis herczeg (1867-1955, aki 1885-ben bátyja
halálát követően Thurn und Taxis 8. hercege lett), aki Margit Klementina Mária főherczegnőt (1870-1955)
József Károly Lajos főherczeg leányát, József nádor unokáját vette el feleségül.
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E 1904 május 16-i napon minden póló játékos szerepelni óhajtott feltehetően, ezért volt, hogy 8 csapatot
állítottak ki, de csak 4 darab 10-10 perces mérkőzést játszottak, tehát minden csapat 2-2 chukkert játszhatott.
Ráadásul, valószínűleg a lámpaláznak is betudhatóan, (talán még a rossz minőségű gyep, a túl hosszú pályára,
hozzá a kis méretű lovakra lehetett ráfogni) egyetlen gól sem született, ami kisebb csodának számít, de semmi
esetre sem volt jó reklám a póló sportnak.
(A labdarugásban nem feltűnő a 0-0-s végeredmény. A póló azonban gólókban gazdag sport és nem ismeretes, volt-e egyáltalán másik ilyen esett a póló történelem során, hogy 4 chukkerben egy gól se essen!)
Később a császári és királyi látogatás valóban nem maradt el. Ernst József könyvében egy 1904-es fénykép
igazolja, hogy Ferencz József császár és király is végül valóban kilátogatott. Ez pedig óriási megtiszteltetés
és a BUDAPESTI POLO CLUB-nak jelentős elismerés is volt egyúttal nyilvánvalóan. (Nem tudni végül akkor ki
játszott és hány gólt sikerült ütniük ekkor, mert erről nem tudósított vaéahogy a Vadász- és Verseny-lap.)
Ugyanakkor azt nem sikerült elérni, hogy a királyi ház tagjai pólózzanak, ahogy Angliában is.
A királyi család Bécsben élt, ezért esetlegesen csak a Magyarországon lakó József nádor leszármazottai, a
„magyar” Habsburgok jöhettek csak elve szóba. Családtagjai közül a hölgyek fővédnöki szerepet vállaltak.
Azt viszont elérték, hogy több Magyarországon lakó, már családból származó herczeg is alapító tagja volt a
BUDAPESTI POLO-CLUBNAK. (Lásd a BPC tagok 1903-as és 1913-as listáját.)

Képek Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből

Képek Aibert H. MPC 1942-es évkönyvéből;

Vadász- és Verseny-Lap 1909-es kép
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A Vadász- és Verseny-Lap 1904. évben is bőségesen, számolt be az eseményekről.
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Eddig minden cikk be volt másolva, hogy látható legyen mi módon fejlődött a klub és annak tájékoztatása.
Az 1904 évben azonban már olyan terjedelemben, és olyan sok, igen sok részletes beszámolót adtak közre az
újságban, hogy az nagyon megterhelő lenne az olvasóknak. Ezért csak a válogatott információk lesznek behelyezve.

1904 04 07 Tattersall gyak. pálya

1904 05 16
Hurlinghami tagok kizárva
1904 05 25 Bp. 13-6 Hamburg 3-3 fő

1904 06 30 Bp. 3-2 Hamburg
1904 05 18 Budapest 6:2 Hamburg

1904 05 04 programok

1904 05 25 Budapest 8:4 Frankfurt

1904 11 27

1904 év márciusában indulnak meg az edzések. Gyakorló pálya nyílt a Nemzeti Lovardában (Tattersall) is
és a Lóversenytéri pályán hétfő, szerda, péntek voltak az edzések, a többi napon meccsek. (Nem kalkuláltak
munkanapokat, mint manapság teszik.)
Elsőként van megemlítve a Hurlingham játékos lista, akik ezeken szerepelnek, azok nem vehetnek részt
Augusta főherczegnő díján, csak a BUDAPESTI POLO CLUB tagok. Feltehetően ezzel akarták kizárni az angol
profi játékosok szereplését. (Mr. Rich ellenében lehetett e szabály?)
Ekkor élénkül meg a nemzetközi póló élet is Magyarországon. A Hamburgi Polo Clubbal rendszeressé válnak a mérkőzések. Május 18-án itthon 6:2-re győznek a hamburgi csapat ellene. Május 25-én 8:4-re győznek a
Frankfurti csapat ellen és 13:6-ra Hamburgiak ellen megint, egy másik csapattal. Ez utóbbi mérkőzésen 3-3
fős csapatok voltak. Elképzelhető, hogy Mr. Rich személyét megóvták a Hamburgiak, ezért ki kellett állnia.
Május 30-án már Hamburgban mérkőznek (Mr. Rich nincs a csapatban) de itt is sikerül 3:2-re győzniük.
Októberben Budapest-Erdély meccset is tartottak. (Lásd a csapatbeosztást.)
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1905 LOVAEGYLET 1000 KORONÁS TÁMOGATÁSA
A Vadász- és Verseny-Lapból tudhatunk meg néhány újfent érdekes információt.

1905 05 24 eső

05 08 Lovaregylettől 1000 korona

05 15 gróf Andrássy Tivadar halála

1905 05 26 Ritch homlokán sérül

Megtudhatjuk, hogy a Lovaregylet 1000 korona szubvenciót adott a BUDAPESTI POLO CLUB-nak a májusi
mérkőzésekre.
Gróf Andrássy Tivadar, (Andrássy Gyula legidősebb fia) aki nem csak politikus lótenyésztő és persze pólójátékos volt, hanem festő is, 1905 05 15-én elhalálozott. Vasúton szállították Tőke-Terebesre és ott temették el.
Május 24-i hír. Az esős időjárás
miatt elhalasztották a keddre tervezett match-ét.
Május 26-i hírekből megtudhatjuk, hogy akkor 3 match volt, melyből a legközölt második összeállítás volt a legérdekesebb. E mérkőzésen mr. Ritch volt igen eredményes, Pallavicini gróf „kalapácsa”
azonban homlokon találta. Innentől
Pallavicini őrgróf visszafogta magát, ezzel pedig mr. Ritch szabad
kezet kapott.

1905 póló mérkőzés a Ludovika kerti pályán
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1906 FRANKFURTBAN GYŐZELEM A HAMBURGIAK ELLEN
A Vadász- és Verseny-Lap tudósításaiból kiderült, hogy a krumpli-, fregola-, lég-hajó-, virágversenyek helyett most már inkább olyan pony versenyeket rendeztek a Lóversenytéri pályán, mely versenyszámok a nagyobb lovaknál is sikeresek voltak.
Ezért 800 méteres pony síkverseny volt (6 ló) (mr. Ritch itt is győztes volt, Heródias nevű lovával harmadjára), valamint pony 800m-es gátverseny is (5 lóval, melyek közül gróf Andrássy Géza Tokány nevű lova győzedelmeskedett. Későbbi leírásból kiderül, hogy ezen is mr. Ritch lovagolt). Egy „accidens” is történt Wenckheim
Pál őrgróf egy gátnál lovával elbukott, szerencsére azonban semmi baja nem történt.
A pony versenyek után, mintegy utólagos kapcsolt termék volt maga a polo játék.
Ezért is érthető, hogy a benevezett pony lovak miért voltak oly fiatalok. A pólózást ekkor már elkezdték több,
mint 20 éve, mégis a benevezett és korukkal jelzett ponyk között 5-6-7 évesek voltak. E fiatal lovak a jók a sík
és gátversenyben. A pólóhoz ugyanakkor nagyon jók a 10 év feletti tapasztalt lovak.
A versenyre ekkor is számos neves személy kijött, közte Bernhard szász-meiningeni nagyherczeget, és neje
Sarolta nagyherczegnő.
Ott volt köztük gróf Andrássy Tivadar özvegye is leányával. Ebből látszik, hogy egy-egy ilyen verseny
fontostársadalmi esemény is volt egyúttal és egy leánynak akár itt vőlegény is lehetett találni.

1906 05 28 Vörös 1:1 Fehér

1906 07 30 BPC 9:3 Hamburg

1906 05 16 Pony sík és gátverseny
1906 05 28 pony sík és gátverseny
1906 07 30-i jó hír, hogy Frankfurtban megint sikerült győznie a BUDAPESTI POLO CLUB csapatának 9:3-ra a
Hamburgi csapat felett.
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1907 OSTENDE, HAMBURG: ANGOL/NÉMET/SPANYOL/MAGYAR KONTINENTÁLIS KUPA
A Vadász- és Verseny-Lapból megtudhatjuk, hogy a BUDAPEST POLO CLUB-nak ekkor már nő választmánya is volt,
ugyanis a meghívó szerint ezt is ki akarják egészíteni. Ez egyben jelzi, hogy a hölgyek szerepe is igen fontos volt a klubban.
Már a Budapesti versenyeken is Kontinentális Kupákban gondolkodnak, sőt már Junior Kupán is. A juniorok 4:2-re
kikaptak, de a felnőtt csapat igen jól szerepelt. Az OPEN CHALLENGE CUP-ot 9:1-re nyerték a Frankfurtiak ellen.
A CONTINENTAL CHALLENGE CUP-ot pedig 4:2 a Frankfurtiak ellen. A Magyar-Angol meccset is 3:2re megnyerték.

1907 05 06 Női választmány
05 19-én Continental Junior Cup
Frankfurt 4:2 BPC

1907 05 22-én IV. nap
BPC 4:2 Frankfurt
Kontinentális Vándor Kupa
05 18 Rókavadász csapat és
Junior Kontinentális Kupa

1907 05 18 I. nap eső,
lunch étlapja

1907 05 20-án III. nap
BPC 9:1 Frankfurt
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1907 05 23-án V. nap
BPC 3:2 Angol

1907 Nyári Nemzetközi Mérkőzések
OSTENDE, Belgium

FRANKFURT, Német Császárság

FRANKFURT, Német Császárság

1907 kedd július 30.
Magyar BPC 7:2 Frankfurtiak

1907 07 12 Ostende,
BPC 4:3 Angol

1907 július 27-én Frankfurtban
Kontinentális viadal kezdődik
10 csapat 150 Polo Pony

1907 szerda július 31.
Spanyol 5:3 Magyar
BPC Kontinentális II. helyezés

1907 07 17 Ostende,
BPC 4:1 Frankfurt

szerda júl. 31
szamarak ruhaversenye
július 29 hétfő
Nevice Cup; Berlin 7:1 Frankfurt
Champion Cup;
Spanyol Rugby 12:2 Frankfurt
Angol 9: 3 Magyar
Spanyol 6:4 Angol
A Belgiumi Ostendében is már több nemzet csapata jött össze.
A Német Császárságban lévő Frankfurtban pedig már igazi kontinens viadal zajlott. 10 csapattal 150 polo
pony-val, ahol a Magyaroknak sikerült a Kontinentális II. helyezést elérni.
Joggal megrül fel a kérdés, hogy miért mentek pont a messzi Ostendébe?
A Frankfurti, vagy a Hamburgi klubbal már rendszeres volt a kapcsolat, de Ostende nem illik e képbe.
Igen feltűnő az is, hogy ennyi külföldi verseny látogattak és maga a kontonentális viadal is újdonság volt.
A kérdésre a megoldást az 1908-a Londoni Olimpia híre adja meg. Ugyanis Ostendéből indultak a hajók
Anglia irányába. Tehát az Ostendei (és persze a Frankfurti út is) valójában az Olimpiai felkészülést szolgálta.
Úgy gondolkodhatták, ha az utat bejárják Ostendéig, onnantól már csak egy rövid hajóút kell és már Angliában is vannak.
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Néhány érdekes hír a Vadász- és Verseny-Lapból 1907-es számából:

1906 05 23-án labda, bábú, szivar verseny; 1907 05 24 DREHER reklám;1908 05 15 lótartás díjak
1907 | Június 106A LOVASPOLÓ

A lovas-polót egész bátran a gazdag emberek mulatságának tekinthetjük. Régente a fejedelmi udvarok játéka volt. Már a hetedik
században is játszották s egy perzsa költő „chaugan” néven említi s leír egy mérkőzést, amelyben a sah és feleségei is résztvettek.
Később úgy látszik elfeledték s 1859-ben támadt újra életre „lovas-hockey” néven Kelet-Indiában, ahol az angol katonatisztek mindennapi mulatsága lett. Rövid húsz év alatt annyira elterjedt, hogy a különböző helyőrségek között rendszeres mérkőzéseket létesítettek s ezek döntője mai napig India legfontosabb sporteseménye.
Angliában a 10-ik huszárezred vezette be mintegy 35 év előtt, itt azonban nem maradt soká a katonák kiváltsága, mert a RanelaghClub, de főleg a Hurlingham-Club, amely Fulhamban külön polopályát építettetett, új szabályokat dolgozott ki s magához ragadta a
fenhatóságot.
Angliából elterjedt Németországba, Spanyolországba, Japánba és hozzánk. Nálunk a főúri körökben csakhamar kiváló polo-játékosok
akadtak, akik Németországban, Angliában és a városligeti pályán tartott nemzetközi mérkőzésekben több ízben szereztek fényes győzelmet a magyar névnek.
A játék főkellékei: egy sima felületű pálya, amelynek két oldalán a kapuk vannak, amelyen a kis labdát a kalapácshoz hasonló ütőkkel
keresztül hajtani a főczél. Egy-egy párton 3-3 vagy 4 lovas van, akik adott jelre ponnylovaikon megindulnak a középen elhelyezett labda
felé. Győz az a párt, amely háromszor 20 percz alatt többször tudja a labdát az ellenfél kapuján keresztülhajtani.

A játék menete a lehető legváltozatosabb s alkalmat ad a lovasbravourok egész sorozatára, ahol nemcsak a játékos ügyessége,
hanem a lónak kitartása is fontos szerepet játszik. A lovakat különben 20 perczenként cserélni szokták s így minden játékosnak három,
sőt több kitűnően betanított ponnyra van szüksége. A játék fősaisonja május és június, amikor nálunk a Budapesti Polo-Club mindinkább nagyobb látogatottságnak örvendő mérkőzéseit rendezi. A játékot e számunkban mutatjuk be.

1907 kép a pólómérkőzésről
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http://www.huszadikszazad.hu/1907-junius/sport/a-lovaspolo
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1908 ELCSALT LONDONI OLIMPIAI 9:2 GYŐZELEM
A Vadász- és Verseny-Lap 1908 július 10-i pénteki számának 377. oldaláról érdemes kiemelni egy különleges hírt.
Eddig ugyanis mindenki úgy tudta, hogy Magyar Pólósok csak egyedül az 1936-os Berlini Olimpián szerepeltek, ahol IV. helyezést értek el.
Ehhez képest ez egy szenzációs hír.
Tudni kell, hogy az ókori görög Olimpiai játékokat i.sz. 393-ban Theodosius császár, mint pogány szokást,
betiltotta a kereszténység nevében. 1896-ban újra Görögországban tartották meg az első újkori olimpiát.
A következő alkalommal 1900-as, május 14-től október 28-ig tartó Párizsi Olimpián volt először póló,
melynek mérkőzései május 28-június 2-ig tartottak, és ott volt elődöntő és döntő mérkőzés is!
A három vegyes (Olimpiai) csapat mellett (akik az első 3 helyezést vitték el) egyedül Mexico indított nemzeti
csapatot. (Negyedikek lettek.) A következő St. Louis-i Olimpián, 1904-ben nem volt póló verseny.
Második alkalommal 1908-ban Londonban április
27-tól, október 31-ig volt az Olimpia.
A póló, a hivatalos adatok szerint csak június 18-21ig, vagyis pusztán 3 napig, ahol 2 nap csak mindössze
2 mérkőzést tartottak.
A 6 hónapig tartó Olimpiánál, miért kellett ilyen hamar, 2 játéknap alatt befejezni a póló játékokat?
Mi magyarázhatta, hogy nem várták be a Magyar Póló
Csapatot? Pedig lett volna rá bőven idő!
107

hivatalos adatok az 1908-as póló mérkőzésekről
A legfeltűnőbb, hogy a hivatalos adatok szerint a 3 angol csapat, kirívóan csak a fenti 2 mérkőzéssel döntötte
el igen gyorsan a helyezéseket. A Roehampton csapata két elsöprő erejű győzelmével valóban jogosan kapta
meg az I. helyezést, vajon ugyanakkor, miért nem játszott egymás ellen a Hurlingham és az Ireland csapat a 2-3 helyezésért? (1900-as Párizsi Olimpián is volt külön mérkőzés a 3-4 helyezésért!)
A Hurlingham és az Ireland csapat is ekkor még csak 1-1 mérkőzést játszott, nem hivatkozhattak arra,
hogy a lovaikat óhajtották kímélni. Miért volt, hogy csak 1 mérkőzést játszottak e csapatok és után kiosztották
mindkettőnek az Olimpiai II. helyezést?
Miért? Nem a játékért érkeztek oda? Miért nem játszottak egymás ellen, ha már ott voltak?
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Lovasp%C3%B3l%C3%B3_az_1908._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon
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Erre lehetséges magyarázatot keresve az merülhet fel, hogy az akkori kissé kiforratlan szervezésnél, két pólós
szervezet is elindította az 1908-as Londoni Olimpia pólós számának megszervezését. A Hurlingham és a
Brigade of Guard csapat klubja is, és köztük ebben úgy tűnik külön vetélkedés folyt.
A Brigade of Guard jobban állt azzal, hogy hozzá legalább egy külföldi (magyar) csapat is bejelentkezett.
A Hurlingham-hoz csak 2 baráti angol klub csapat jelentkezett be, viszont a Hurlingham közismerten a híresebb klub volt és ez esetben e külön versenyszámban feltehetően utólag ez dönthetett.
Ehhez viszont az is kellett, hogy nagyon gyorsan lezárják a versenyt, még mielőtt a magyar csapat
megérkezik Angliába! (Máskülönben befuthattak volna oda, hogy jöttek ők is játszani!)
Valószínűleg ezért kellett ilyen hamar eredményt hirdetni, mivel felmerült bennük is, hogy odamehet a magyar csapat is. Az meg eléggé feltűnő lett volna, ha ott vannak, de nem engedik őket játszani!
Ez lehet a teljesen logikus magyarázt, hogy miért zárták le gyorsan, két versenynappal a mérkőzéseket és
miért hirdettek gyorsan eredményt, a 2-3 helyezésért vívott mérkőzés nélkül.
Így mire a magyarok odaértek volna, azt mondhatták: -Sajnos ők elkéstek, már vége a versenynek!
Az Olimpia 6 hónapig, még október 31-ig tartott, semmi sem indokolta, hogy ilyen hirtelen befejezzék a póló
versenyeket. Egy dolog zavarhatta meg a Hurlinghami szervezést, a magyarok érkezésének híre.
Akkor még eléggé szervezetlen volt az Olimpia. (Nem volt olyan hivatalos szervezés, mint manapság, rádió,
tv, internetes közvetítést stb.)
A Magyarokat egy másik klub hívta meg az Olimpiára Brigade of Guard csapat klubjába, azzal a tudattal
mentek, hogy ott zajlik az Olimpia póló versenyszáma. (Brigade of Guard csapat ellen győztek is és persze,
hogy leadták a hírt.)
A Vadász- és Verseny-Lap 1908 július 16-i cikke szerint a BUDAPESTI POLO CLUB 9:2 Brigade of Guard
mérkőzés július 8-án szerdán volt. Ehhez jóval előbb, még június vége elött meg kellett megérkezniük, mert
a lovaikat legalább 2 hetet pihentetni kellett a hosszú vonat, majd hajóút után. A magyarok pár ezer kilométert
utaztak lovaikkal vonaton, majd át kellett kelniük hajóval a La Manche csatornán is.
Úgy lehet kalkulálni, hogy a június 21-i 2. póló mérkőzés idejekor érkezhettek meg, vele együtt érkezésük
híre is. A magyar csapat jövetele és érkezése nem lehetett titok, mivel jelentős hír volt.
Egy dom Miguel bragança herczeg és két magyar gróf érkezése az jelentős társadalmi eseménynek is számított, melyről a helyi sajtó biztosan beszámolt már jó előre.
Tehát nyugodtan bekapcsolódhatott volna Hurlingham club által szervezett 3 csapat mérkőzésekhez is a magyar csapat. A három angol csapat otthon volt, nem kellett utazniuk sehova sem, nyugodtan tárgyalhattak,
várhattak volna, és amennyiben megfelelő szándék lett volna, meg is tudtak volna egyezni.
(Legalább illett volna megpróbálni az Olimpia sport szellemisége szerint! Helyette viszont feltűnően gyorsan
eredményt hirdettek, 2-3 helyezésért vívott mérkőzés nélkül, kirívó módon!)
A sport diplomáciában már láttunk éppen elég hasonlót. Az 1920-as Olimpián például nem vehettek részt a Világháborúban vesztes államok sportolói, nem mellesleg Magyarországtól, Budapesttől elvették a rendezés jogát!
Az 1936-os Berlini Argentína 11-0 Anglia mérkőzés után pedig úgy döntött az angol sportdiplomácia, a
szövetségeseikkel, hogy többször nem lesz póló az Olimpiákon.

Hurlingham 1875; VII. Edward Wales-i herceg családjával;
(Lásd 1901 hírt Viktória királynő haláláról)
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1908 győztes Roehampton csapat

A Vadász- és Verseny-Lap 1908-as további hírei.

1908 05 15 Kairóból Angolok

1908 05 11 Közgyűlés,
Bragançai herczeg

1908 05 02 ponny létszám

1908 05 20 Házasok 5:2 Legények
1908 05 11 Parlament Cup
Főrendek 4:3 Képviselők

1908 05 20 Ladies nomination,
Round robin, Ritch bukott

Újabb fontos információkat tudhatunk meg. A ponny lovakat elsődlegesen Angliából szerezték be, de már
ekkor néhány jó magyar ló is volt.
Gróf Andrássy Gézának 11, gróf Széchenyi Lászlónak 9, gróf Sigray Antalnak és gróf Wenckheim
Józsefnek 6, őrgróf Pallavicini Györgynek, gróf Teleki Gézának és báró Vécsey Lászlónak 4, Rohonczy
Lőrincz úrnak 3 ponnyja van.
(Tehát 45 ló a lólétszám ekkor, ami maximum 3 csapat kiállítására alkalmas, lásd később Round robin játékok.)
Itt azt is kalkulálni kell, hogy 6-6 chukkeres mérkőzéseket játszottak, és a lovakat egy chukerre pihentetni
kell, mely miatt a minimum ló létszám a 3 egy főre, tehát minimum 12 ló kellett egy csapathoz
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Később egy cikkben megemlítik, hogy a 1909 júniusi Angliai mérkőzésre 22 lovat vittek.
Megtudhatjuk azt is, hogy már 1902-ben is exportálták a jól képzett Argentin lovakat Európába. A lovakat hajókon szállították, mely út több hétig tartott, ezért a lovakat a szállítás után nem lehetett egyből használni, előbb újra fel kellett táplálni és eddzeni őket. (Mint említettük gróf Andrássy Manó a „vasgróf” unokája,
aki elsőként belevágott a póló lovak tenyésztésébe. 108 Cinderi ménesében argentínai ponykat is tenyésztett.)
A Vadász- és Verseny-Lap cikke megemlíti, hogy igen kiterjedt nemzetközi ló kereskedelem zajlott volt ez
idő tájt. A Búr Háború (itt csak a II. jöhet szóba: 1899-1902) alatt igen sok lóra volt szükség és ezért magas
árakat fizettek a képzett lovakért. Ausztráliából például több ezer lovat exportáltak Indiába is és a magyar
lótenyésztőknek is érdemes volt ide exportálni akkor.
A játékidőt pedig az eredeti 20 percről (akkor még nem „tiszta idővel” számoltak, ahogy most edzőmérkőzéseken is így játsszunk), előbb 10 percre, majd (1911-ben) 7,5 perc „tiszta” játékidőre rövidítették, (pl. nem
számít bele a szabálytalanságot jelző sípszó és a szabadütés elvégzése közötti idő) és általában 6 chukeres
mérkőzések zajlottak.
1808 május 8. említik meg, hogy „American Handicap Tournament”-ben játszottak, vagyis ekkor már
alkalmazták a handicap szabályt.
1908 május 18-i cikkből pedig az is kiderült, hogy Round robin rendszerben játszott a 3 csapat, 3-3-3
chukkert játszva.
Mivel viszonylag kevés játékos és ló állt rendelkezésre, ezért általában a rendezvények elején játszottak,
majd a lópihenőt tartottak és az egyéb programok végén újra játszottak. A lópihenő ideje alatt igyekeztek
érdekes programokat létrehozni. Erre azért is volt szükség, mert aki nem tudott pólózni, az is szerepelhetett.
Így sokkal többen kijöttek a versenyekre.
A pónilovak méretei akkor maximalizálva voltak 148 cm-ben, és ezért a pónilovak részére külön „magas”
ugratás, díjugratás, galopp és akadályversenyek voltak. (Manapság több póni klub van, ahol hasonló versenyszámok vannak. A pólósok voltak ezek elődei.)
Egyéb szórakoztató versenyt is kitaláltak, mint labdavivő (pályán körbe) verseny, akadályverseny (égő szivarral, esernyővel), hölgyeknek díjlovaglás és egyéb más érdekes, például oszlopverseny, pózna fogósdi, „je
de barre”, burgonyacipelés, kugli verseny. A Hölgyek ekkor még nem pólózhattak, már csak ezért sem, mert
még kötelező volt a dámanyereg, ugyanakkor lelkes lovasok és szurkolók is akadtak közöttük. A legtöbbször
Auguszta főhercegasszonyt említik, aki jól is lovagolt.
Megpróbálták érdekesebbé tenni más módon is a mérkőzéseket. Parlament Cup díjat hoztak létre, ahol a
Főrendi tagok (4:3) Képviselőkből álló csapattal versenyeztek.
A Ladies Nomination Cup esetében hölgyek jelölték a csapatokat és a csapat a nevező hölgyért harcolt,
hogy az kapja meg a gyémánt nyakék díjat. (Itt leírják a Round robin játékrendszert, és azt is, hogy mr. Ritch
a múltkor bukott, ezért a pálya széléről bíráskodik)
Házas : Legény csapatok eredménye 5:2.
Megtudhatjuk továbbá, hogy Hamburgból és Kairóból is jönnek angolok. Miguel Bragançai herceget is
felveszik a tagok közé. (Ő is ott volt az 1908-as Londoni Olimpiai mérkőzésen.) A lovak tartásköltségeiről is
informálnak.
A legolcsóbb az 1 éves csikó tartása 2,80 korona (feltehetően a kancával együtt),
ehhez képest egy kancza csikó nélkül csak 2,30 korona,
a legdrágább a csődör elhelyezése 4 korona.
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1942 Aich Hubert Poloiskola MPC 1942 kiadása
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1908 | Május Lovaspolo mérkőzés.109

Pompás automobilok, gyönyörű magánfogatok és gyors fiakkerek ontották az előkelő közönséget a budapesti versenypályának a
polómérkőzésre fentartott helyére múlt pénteken.
A múlt pénteki nap közönség dolgában rekordot jelent. Ott volt Budapest színe-java s a sportok iránt annyira érdeklődő Auguszta
főherczegasszony is, ki maga is pompásan üli meg a lovat.
Itt adjuk azoknak a neveit, kiket sikerült összeírnunk:
Hölgyek: Auguszta királyi herczegasszony, gróf Wenckheim Frigyesné, gróf Teleki Tiborné, gróf Wenckheim Dénesné, gróf Széchenyi
Imréné, Bezerédi Viktorné, gróf Somssich Miklósné, Bezerédi Andorné, gróf Hadik-Barkóczy Endréné, herczeg Odescalchi Gézáné, gróf
Pálffy-Daun Vilmosné, gróf Dessewffy Miklósné, gróf Károlyi Lajosné, Degenfeld Paula grófnő, özv. gróf Károlyi Alajosné, özv. gróf
Andrássy Tivadarné, özv. Bánffy Györgyné, özv. gróf Bethlen Andrásné, özv. Kállay Benjaminné, herczeg Windischgrätz Lajosné, özv.
gróf Almássy Györgyné, özv. gróf Andrássy Aladárné, gróf Károlyi Lászlóné, Magyar Lászlóné, báró Dániel Ernőné, Thaly Zsigmondné,
Pucher Zsigmondné, Pucher Istvánné, gróf Keglevich Béláné, Darányi Gyuláné, Drasche Lázárné, Vojnich Sándorné, Ebner Józsefné,
özv. Szentiványi Józsefné, özv. Szemere Attiláné.
Urak: Andrássy Gyula gróf belügymin., Batthyány
Elemér gróf, Csekonics Endre, gróf Teleki Tibor, gróf
Hadik-Barkóczy Endre gróf, Püspöky Emil, gróf Széchényi Béla, Csekonics Pál gróf, Edelsheim-Gyulay Lipót
gróf, Jankovich-Bésán Gyula, Magyar László, Forster
László, Földváry József, Kosztka Emil, Balassa István,
Szabó Nándor, Biscingen Nándor gróf, Karátsonyi Aladár gróf, Roskoványi Dezső kapitány, Auguszta kir.
herczegnő kamarása, Salamon Géza, Zichy Antal gróf,
Reisz Henrik, Széchenyi Gyula gróf, Inkey László,
Pallavicini Ede gróf, Zichy Béla Rezső gróf, Elek Gusztáv, Rudnyánszky György, Farkas Kálmán,
Luczenbacher Pál, Nagy Gábor, Andrássy Sándor gróf,
Baich Milán báró, Bethlen István gróf, Jekelfalussy Zoltán.
A verseny pont 4 órakor kezdődött lovaspóló mérkőzéssel, új kombinációban. Az „old men” (öreg urak) mérkőztek a fiatalokkal
(boys) s az öregek bizonyultak erősebbeknek, amennyiben 1:0-ra megverték a feltörekvőket.
Az „Old men” csapatban: gróf Bánffy Miklós, Rohonczy Lőrinc, gróf Károlyi Lajos és gróf Andrássy Géza játszottak,
míg a „Boys” csapat gróf Wenckheim József, gróf Andrássy Károly, (Andrássy Géza gr. fia), Pallavicini György őrgr. és gróf
Széchényi László-ból állott.
A póló után a hölgyek vonultak fel. Egyforma ruhában, fehér frakkszerű kabát és fekete alj – voltak öltözve. Az első szám volt az
oszlop-verseny. Egy síkban 5 egymástól körülbelül 8m.-re elhelyezett oszlopsor volt felállítva. Ilyen oszlopsorból is 5 volt. A feladat az
volt, hogy az egy síkban elhelyezett oszlopokat, amelylyel szemben volt a lovas felállítva, bizonyos távolságból elindulva, az oszlopok
körül fonódva leghamarabb térjen vissza.
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Ebben a versenyben:
Almásy Demisz grófnő, Hunyadi Teréz grófnő, Inkey
Laya, Karátsonyi Mamy
grófnő, gróf Karátsonyi
Manci,
Odescalchi
Lily
herczegnő, báró Aczél Elemérné, és Széchényi Erzsébet
grófnő vettek részt.
Az első futamban Karátsonyi
Mamy grófnő lett az első, a másodikban Andrássy Boby
grófnő.

A hölgyek díjugratása volt a következő versenyszám. Szóló sövény,
hármas sövény, markirozott kőfal, lejáró papendekli fedéllel, és széles vizesárok voltak az akadályok a versenytér másik oldalán.
Győztes lett Karátsonyi Mamy, második lett Inkey Laya urnő, harmadik Andrássy Boby grófnő.

Karácsonyi Mamy a gátverseny győztese

A nap fénypontja azonban, humor szempontjából, a baba vagy magyarosan szólva a kugliverseny volt. A tér egy pontján két csoportban
öt-öt kuglibáb volt felállítva s ettől 8-10 m.-re egy-egy kosárban 2530 gumilabda.
A helytől mintegy 200m.-nyire két csoportban két hölgy és két férfi
egy-egy négyes csoportot alkotva állottak fel. Feladat az volt, hogy
innen vágtában indulva, a bábokhoz érve, le kellett a férfiaknak szállni,
miközben a nők tartották a kantárszárat és a férfiak a labdákat addig
kellett bombázni a bábukat, míg mind leesett.
Ha elfogyott a labda, akkor sajátkezüleg kellett összeszedni egy
csomót s tovább bombázni. Győztes az a csoport, mely legrövidebb idő alatt kerül vissza kiinduló helyére. A győztes csoport (Aczél
bárónő, Teleky Géza gróf, Karátsonyi Mamy, Andrássy Manó gróf,) tényleg a leggyorsabban dolgozott.
Utolsó verseny a nők nyeregbe segítése. A férfiak kantárszáron vezetve a lovakat rohantak arra a helyre, a hol a hölgyek állottak. A
hölgyeket nyeregbe kellett segíteni, kiknek a kiindulási helyre kellett visszatérni. Győztes az, a ki elsőnek ér a kiindulási helyre. E
versenyt Andrássy Boy grófnő nyerte Pallavicini gróf asszisztálása mellett. Második Aczél Elemér báróné lett Teleki Géza gróffel.
A versenyeket a díjkiosztás fejezte be. A Polo Clubnak, de a közönségnek is emlékezetes marad a múlt péntek. A Polo Club-nak egy jól
sikerült, a közönségnek egy kellemesen eltöltött napot jelent.
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1909 ÚJRA ANGLIÁBAN BPC 6:4 ARÁNYBAN GYŐZ A RANELAGH POLO CLUB ELLEN

1909 05 12 4x10 perc

1909 05 21
gróf Andrássy Manót eltalálták

1909 05 04 Ritch bukott
1909 06 15

1909 június 17-én
Angliában BPC 6:4 Ranelagh PC
1909 05 10 Ritch megérkezett

1909 05 19 Burgonyadobálás

1909 május 4-én a fontos hírek között említik, hogy Mr. Ritch angol tréner bukása miatt „ágyat őrzi”.
Rohonczy Lőrinc úr helyette a bíró, de neki is a térdkalácsa sérült. Szerencsére, hamar megtudhatjuk, hogy
gyógyult és megérkezett szerencsésen.
Gróf Széchenyi István Amerikában tartózkodik, így nem játszik, ahogy tanulmányai miatt gróf Andrássy
Károly sem. A játékosok között említik ugyanakkor (ifj.) gróf Andrássy Manót, akit 1909 május 21.-i tudósítás szerint halántékon talál a labda, ezért kiállt a mérkőzésből. (Szerencsére nagyobb baja nem esett, ez a
későbbi híradásokból derül ki, amikor említik, hogy játszott.)
Kiderült az is, hogy a Házasok 1:5 Legények mérkőzés 4x10
perces volt, vagyis már „tiszta időt” mértek.
A május 19-i tudósítás végén olvasható a pólós hír is, de ezt
megelőzték az következő komoly versenyszámok: Oszlopverseny, Burgonyadobálás, kettős verseny, Kugli verseny,
Jeu de barre (szalag tépés), Pózna fogósdi zenével.
Május 22-i cikkből megtudhatjuk, hogy 22 lóval gróf Károlyi Lajos, gróf Széchényi László, őrgróf Pallavicini
György és gróf Sigray Antal kiutazott Angliába.
Végül pedig megtudhatjuk azt is, hogy június 17-én a BUDAPESTI POLO CLUB 6:4 arányban győzött a Ranelagh
Polo Club ellen.
Egy ilyen győzelem, hosszabb tudósítást is megérdemelt
volna, azonban a cikkek ekkorra már egyre rövidültek, és
egyre kevesebb cikk jelent meg a Vadász és Verseny-lapban.
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1909 június 17-én egy szép kép jelent meg gróf Andrássy Gézáról

Kép Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből
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Vadász- és Verseny-Lap
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1910 ÚJABB GYŐZELEM A FRANKFRUTIAK ELLEN, WINDISCHGREATZ A MAGYAR CSAPATBAN

05 17 Windischgrätz Lajos herczeg & Miss Road

1910 05 17 BPC 3:1 Frankfurt

A tovább ritkuló hírekadásokból megtudhatjuk, hogy a kocsibejárat a Thököly (korábban Csömöri) út felől,
a gyalogbejárat pedig a Stefánia út felől.
A zuhogó eső ellenére szombaton megtartották a 6x10 perces mérkőzést, igaz igen kevés volt a néző.
Felsorolják a póló játékosokat, ahol a vörösöknél Széchényi László gróf, Apponyi Antal gróf, Pallavicini
György őrgróf és Rich H., a fehéreknél pedig Windischgraetz Lajos herczeg, Wenckheim József gróf,
Andrássy Géza gróf és Miss Road.
A fehérek győztek 6:5-re, de ki volt a csapatukban a „MISS ROAD”?
Elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy fiatal hölgy legyen az!
Ugyanakkor megemlítik:
„Valószínű, hogy a lovaspolo-mérkőzések egyikét megtekinti a király is és pedig alkalmasint a magyar csapatoknak a frankfurtiakkal való mérkőzését.”
A BUDAPESTI POLO CLUB csapata május 17-én játszott és győzött frankfurtiak ellen.
Ekkor már jó idő volt, de nem említenek királyi látogatást.
Ezután a BUDAPESTI POLO CLUB kontra Falkavadászok csapata közötti mérkőzés zajlott. 3:1 győzött a BPC.
A 2010 május 23-ra beharangozott nagyobb szabású programm-ról nem írtak semmit a lapban.
Helyette egy szép képet közöltek. (Lásd túloldalt.)

141

Csömöri (ma Thököly) úti (a „Ligeti”) Lóversenytér porzó pályáján zajló mérkőzés
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1911 PÓLÓ MÉRKŐZÉSEK MÁJUSBAN, LEGKÖZELEBB ŐSSZEL

1911 05 23

1911 05 12 Hajtó ütés
1911 05 08 a játékidő 7,5 perces,
1911 05 26 fehérek 8: 6 vörösek

1911 05 12-én 9db játékidő

1911 05 10 Zápor

1911 05 17

1911 05 29 vörösek győztek

1911 05 31 tavaszi szezon vége
legközelebb ősszel

1911 május elején megkezdődnek a mérkőzések, melyeknél ekkor nem voltak egyéb versenyszámok. (Vagy
csak nem írtak róla, vagy úgy tűnik a közönség megelégedett a polo látványával.) Így a cikket is jóval rövidebben lehettek. Melyek végül már csak néhány sorosakká váltak. Főleg, amikor elmaradt a tervezett játék.
(Végül már csak két soros volt.)
Egy hónap játék után 1911 május 31-én közlik a lapban, hogy a versenyek végett értek és folytatás majd
ősszel lesznek legközelebb. Ősszel viszont egy cikk sem volt versenyekről. Átnézve a lapokat, a megjelent
hírek alapján máskor is csak májusban, esetleg június elején játszottak itthon, utána külföldi turnékra utaztak.
Ez évben ilyenekről sem tudósítottak. Úgy tűnik az előző évi a nyugati kalandozások után ez évben megpihentek kicsit. Feltehetően ebben szerepet játszhatott az is, hogy egy-egy ilyen út nem kis költség volt.
Elég nagy luxusnak tűnik az, hogy az egész évben tartott lovakat, csak májusban használták. Magyarországon
öntöző rendszer nélkül a füves pálya igen hamar tönkre megy nyáron, főleg száraz időszakban.
A külföldi (több hetes, vonattal bonyodalmasabban szervezhető) utakkal a lovak jobban ki lettek használva,
és ezzel az itthoni pályákat is kímélték. (Így oldották meg, hogy ne kelljen poros pályán játszaniuk.) A felsorolt
külhoni (tőlünk nyugatra eső) helyeken pedig jóval esősebb az időjárás, ez pedig ott biztosította a megfelelő
minőségű pólópályákat. (Nem kell messzire menni, a Bécs melletti Ebreichsdorfi póló klubban nem használják
a locsoló felszerelésüket. Az alpokaljai időjárás kétszer annyi esőt ad.)
Manapság is csak az öntöző rendszernek köszönhetően tudjuk a megfelelő pályaminőséget biztosítani itthon
a 7-8 hónapos szezonban. Igaz nem egész szezonban kell használni, csak, amikor melegebb és szárazabb az
időjárás, de nyáron elengedhetetlen, kivéve a medárdi esőket.
Ennek ellenére, most is divat a külföldi út. A kamionokkal sokkal gyorsabb lószállítást lehet megvalósítani,
és ezáltal több helyre lehet eljutni rövid idő alatt. Akár csak egy hétvégére, vagy csak egy napra is elutazva,
majd rögtön hazajőve. Divatba jött most is az, hogy a játékosok lovaikkal nyaralóhelyekre, Olaszországba,
Spanyolországba utazzanak hosszabb időre, nyaralással egybekötött pólózásra. Újdonságként pedig télen Argentínában, Dubai-ba, Marokkóba utazhatnak pólózni. Ilyenkor már a lovak értelemszerűen nem utaznak, hanem helybeli, bérelt lovakon játszanak. Hasonló módon, jól bevált módszer, hogy a messzebbi klubokba nem
utaztatják a lovakat, hanem oda-vissza alapon „megvendégelik” egymást a póló lovakkal a klubtagok.
Feltehetően az is közrejátszhatott régen a májusi hazai póló szezon kialakulásában, hogy más hónapokban
egyéb fontos elfoglaltságok is lehettek. Például falkavadászatok. (Olvasható volt a híreken, hogy külön „Falkavadászok” póló csapat is volt.)
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Gróf Andrássy Géza és társai falkavadászaton a betléri kastélynál

Budapesti rókavadászat esőben
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1912 BÉCSI POLO CLUBBAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL

2012 05 20 hölgyeknek nevezés

2012 05 10 szitáló eső
2012 05 06 Bécsi csapat & büffé

05 13 Választmány új tagokkal

2012 05 25 szerdán mérkőzések
pénteken utcai zavargások
helyette vasárnap polo mérkőzés
2012 05 08 első mérkőzés

05 17 hölgyek 130cm-es akadálya
2012 áprilisában a Választmányi ülésen új, igen reprezentatív tagokkal bővült a taglista.
2012 05 06 lapszám első alkalommal említik, hogy Bécsből jön csapat, tehát akkor már ott is volt polo.
Nemsokkal hamarabb alakulhatott meg, mert máskülönben ide biztos már hamarabb is elmentek volna.
A következő cikk is erről szól, de végül erről nincs részletes tudósítás, csak arról írnak, hogy szerdán szitáló esőben
játszottak.
Újra programra kerültek a hölgyek is. 130 cm-es díjugratás nem kis feladat dámanyeregben!
Új fejleményként 2012 május 25-én nem eső, hanem utcai zavargás okán maradt el egy versenynap, amit
vasárnap pótoltak be.

145

Ernst József: 100 ÉV A MAGYAR LOVASSORT TÖRTÉNETÉBŐL című könyvében néhány nagyon szép képek
jelentek meg ezen időszakból.
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1913 BUDAPESTI POLO-CLUB ÉVKÖNYVE, TAGLISTÁVAL
Az 1913 Évkönyvben újra fel vannak sorolva a klubtagok, melyet érdemes összehasonlítani az 1903-as listával.
Női:
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Az elnök személye (Andrássy Géza gróf) nem változott, ahogy az alelnök (Károlyi Lajos gróf) és a tiszteletbeli tag (Batthyány Elemér gróf) személye sem.
Ugyanakkor az 1903-as alapításkori Választmányi tagokból 1913-ban csak Nádasdy Tamás gróf és Széchényi László gróf maradt meg. Sigray Antal grófnak új címet elnökhelyettesi tisztségek hoztak létre.
A Habsburg család Magyarországi hölgy tagjai az 1813-as listán „védnökökként” szerepelnek.
Az alapító tagok listája nagyon kibővült.
(Egyszeri 500 korona befizetésével lehetett valaki alapító tag, akinek ezt követően már nem kellett a 100
korona éves tagdíjat fizetnie, ezért, aki hosszabb távon gondolkodott, annak érdemes volt ezt választania, mint
a rendes tagságot, akinek eleve minimum 3 évig évi 100 korona tagdíjat kellett vállalnia, majd minden évben
további 100 koronát. Tehát 5 év után az járt jobban, aki alapítótagi, 500 koronát fizetett.)
A tagok listája is jelentősen bővült.
Míg 1903-ban 8 Alapító,1 tiszteletbeli, 49 rendestag, tehát összesen 58 tagja volt az egyesületnek.
1913-ban 4 védnök, 28 alapító, 1 tiszteletbeli és 61 rendes tag, 26 női tag, tehát összesen 120 tagja volt a
BUDAPESTI POLO CLUB-nak, vagyis megduplázódott a taglétszám.
Jelentős változás volt, hogy míg 1903-ban kizárólag férfitagokkal alakult meg a klub, 1913-ban már női alapító
tagok, (nők esetében csak „alapító” tagság volt teljes mértékben, hiszen rendes tagok, vagyis pólójátékosok nem
lehettek) és külön női választmány (elnökség) is volt.

1913 MÁJUS 25-ÉN ANGOL-MAGYAR MÉRKŐZÉS

2013 05 19 Angolok ellen 25-én
2013 05 19 polo csak fél sor

05 13 hivatásos lovarnők kizárva

A díjugratás, díjlovaglás, jelentős díjak (1000 korona) mellett továbbra is szerepelt a programban. Kizárólag
Úrlovasoknak.
A hölgyek esetében pedig külön ki lett kötve, hogy „hivatásos lovarnők kizárva” és a „Stockholmi díjugratási szabályok a mérvadóak”.
Újítésként ekkor „Gymhana” részekén nők is résztvehettek „Stick and ball race”-n, vagyis már ők is üthették a póló labdát, de csak egyénileg vezethették a labdát, nem állhattak be a pólójátékba.
Van ahol ”Gymhana”-ként is írják, más helyen „Ghymkana”-ként írott szó nem tudott meggyökerezni. Ez
magyarázhatja, hogy miért írták annyiféleképpen, rosszul.
„Gymkhana” a helyes írásmód.
1914 május 25-ére angol csapatot várnak, de sajnos erről nincs tudósítás később.
Helyette Bécs-Budapest mérkőzésről írnak 2013 május 21-én szerdán, valamint 24-én szombaton.
2013 05 19-i Polo Open Cup elnevezés azt igazolja, hogy már ekkor is játszottak már handicap és „OPEN”
mérkőzéseket is.

148

1914 UTOLSÓ MÉRKŐZÉSEK TAVASSZAL

2014 05 25 zárul a tavaszi szezon

2014 05 27 „ghymkana”

2014 05 15 (ifj.) gr. Andrássy Manó
A Vadász- és Verseny-Lapban 2014-ben május 27-én jelent meg az utolsó pólós hír, (ez idáig igen sok a
magyar pólós életről szóló fontos hírről értesülhettünk e lapból) bár az impresszumban ott szerepelt még
1919-ig a BUDAPESTI POLO-CLUB neve egészen a lap megszűntéig.
Érdemes megemlíteni, hogy az utolsó megjelent hír 1914 május 27-én volt, míg a szarajevói merénylet 1914
június 28-án és rá egy hónapra 2014 július 28-án üzen hadat az Osztrák Monarchia Szerbiának, miután az nem
volt hajlandó megfelelően együttműködni a merénylő elfogása érdekében.
Nyilvánvalóan csak ezt megelőzően élhettek, pólózhattak csak még békében, a szarajevói merénylet után az általános mozgósítás azonnal megindult.
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Az utolsó mérkőzések egyikéről készült fotó, mely megjelent a VASÁRNAPI ÚJSÁG-ban

Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből 1872-1914; 212.o
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AZ I. VILÁGHÁBORÚ KÖVETKEZMÉNYEI
Az I. világháború okozta óriási sokk miatt megszűnt a póló sport.
Sokáig nem lehetett tudni pontosan, hogy a BUDAPESTI POLO-CLUB pontosan mikor szűnt meg.
Valójában a póló sport már az I. Világháború kitörésekor, mivel lovakra és az emberekre a frontokon volt szükség
és az ország minden erejét a háború felemésztette.
Azonban, mint a kutattások során fellelt újságokból kiderült, jogilag csak a BUDAPESTI POLO CLUB 1928 06 22-i
közgyűlés felhatalmaztásával MAGYAR POLO CLUB-bal való összeolvadás következtében 1928 június 28-án.
(Részleteket lásd a következő korszakról szóló „MAGYAR PÓLÓ 1917-1945” című könyvben.)
Az I. Világháború óriási emberveszteséget, és nélkülözést okozott.
A végjátékban zajló proletárdiktatúra pusztítása, majd még inkább a Kis-Antant hadseregeinek megszállása és a velejáró
rablás ezt még tovább fokozta.
A megszállók Magyarországot megcsonkították, a területének 2/3-át vették el, vele együtt a lakosság jelentős részét, de értelemszerűen a termőterületeket is, ahogy az ipari létesítményeket, bányákat, gyárakat is.
Így a korábban felsorolt ménesek legtöbbje az új, mesterségesen meghúzott határokon túlra kerültek.
A megmaradt 1/3-nyi területet pedig kirabolták. Vittek minden mozdítható értéket, így a méneseket, lovakat is.
A póló sportban addig résztvevő személyek birtokaikat, lovaikkal, méneseikkel együttés megélhetésüket jelentő
bevételeiket is elvesztették.
A megmaradt területekre pedig, a megszállt területekről özönlöttek az onnan elüldözött, menekülő magyarok, akiknek az ellátása óriási nehézségeket okozott.
Mind emellett a Trianoni feltételek még külön, hatalmas kártérítési összeg megfizetését is előírták Magyarországnak. Nyilvánvalóan az ország minden erejét e problémák megoldására kellett fordítania.
Ezért nem meglepő módon igen sok időt, egészen 1927-ig kellett várni arra, hogy végül Heinrich Borwin
mecklenburg hercege újra indítsa a póló sportot Magyarországon, de ez már egy másik dicsőséges történet része,
melyről a „MAGYAR PÓLÓ 1917-1945” című könyv szól.
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127, 128, 129, 137, 139, 143, 145, 148, 149
***pj. .Pallavicini őrgróf, 131, 141
***pj. .Sennyey Géza báró, 113
***pj. .Vécsey László báró, 135
***pj. .Windischgraetz herczeg, 37, 143
***pj. .Windischgraetz Lajos herczeg, 135, 139, 141,
149
***pj. .Windischgraetz Ottó herczeg, 145
***pj. Captain Cannon, 149
***pj. Captain Herbert, 90
***pj. Degenfeld E. fhdgy, 113
***pj. Dessewffy Emil, 114
***pj. Freiensen, 141
***pj. Freville H., 148
***pj. gróf Andrássy Géza, 37, 41, 44, 50, 66, 99, 113,
114, 117, 119, 123, 125, 126, 128, 129, 131, 135,
137, 139, 140, 141, 143, 145, 149
***pj. gróf Andrássy Gyula, 29, 113, 114
***pj. gróf Andrássy Gyula ifj., 29, 57, 125
***pj. gróf Andrássy Gyula ifj. BPC választmányi
tagja, 29
***pj. gróf Andrássy Károly, 30, 32, 66, 123, 126,
127, 128, 129, 131, 135, 137
***pj. gróf Andrássy Manó, 29
***pj. gróf Andrássy Manó ifj., 135, 139, 149
***pj. gróf Andrássy Sándor, 30, 50, 66, 114, 126
***pj. gróf Andrássy Sándor BPC választmányi tag,
30
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***pj. gróf Andrássy Tivadar, 66, 113, 114, 123, 126
***pj. gróf Apponyi Antal, 44, 123, 126, 127, 141
***pj. gróf Apponyi Antal ifj., 117
***pj. gróf Apponyi Gyula, 120, 122
***pj. gróf Bánffy Miklós, 37, 41, 126, 129, 131, 135,
137, 139
***pj. gróf Batthyány Elemér, 34, 90
***pj. gróf Bethlen István, 46, 114, 127
***pj. gróf Festetics György, 126
***pj. gróf Hadik-Barkóczy Endre, 57
***pj. gróf Hoyos Rudolf, 149
***pj. gróf Hunyady József, 114
***pj. gróf Kálnoky Sándor, 149
***pj. gróf Károlyi Alajos, 44, 50
***pj. gróf Károlyi József, 50, 57
***pj. gróf Károlyi Lajos, 37, 41, 44, 113, 117, 119,
120, 126, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143,
145, 148, 149
***pj. gróf Károlyi Mihály, 50, 66, 120, 126
***pj. gróf Pejacsevich Albert, 55, 125
***pj. gróf Rohonczy Lőrincz, 66
***pj. gróf Sigray, 44, 119
***pj. gróf Sigray Antal, 37, 41, 50, 66, 114, 117, 120,
126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 139, 145, 148,
149
***pj. gróf Széchényi Géza, 114
***pj. gróf Széchényi Gyula, 47
***pj. gróf Széchényi László, 37, 41, 44, 66, 117, 120,
123, 128, 135, 137, 139, 140, 141, 145, 149
***pj. gróf Teleki Géza, 57, 135, 139
***pj. gróf Teleki Pál, 123, 126
***pj. gróf Vay Gábor, 113
***pj. gróf Weinckheim Béla, 139
***pj. gróf Wenckheim István, 37
***pj. gróf Wenckheim József, 32, 37, 41, 131, 135,
137, 139, 141, 145, 149
***pj. gróf Wenckheim Lajos, 141
***pj. gróf Wenckheim László, 143
***pj. gróf Wenckheim Pál, 141
***pj. Jankovich M. százados, 113
***pj. Loden N. úr, 141
***pj. Miklós százados, 120
***pj. Miss Road, 141
***pj. Mr. Adams, 37, 143
***pj. Mr. Harisson, 143
***pj. Mr. Herbert Ricth, 129
***pj. Mr. Parker, 129
***pj. Mr. Rich, 44, 117, 119, 120
***pj. Mr. Ritch, 131, 133, 135, 141
***pj. Mr. Ritch Herbert, 143
***pj. Mr. Rumbold, 114
***pj. Mr. Scheidden, 149
***pj. Pallavicini György őrgróf, 135
***pj. Ritch Herbert, 37, 82, 128, 145, 148
***pj. Ritch Róbert, 149
***pj. Róbert Adams, 145
***pj. Rohonczy gedeon, 120
***pj. Rohonczy Gedeon, 57, 117

***pj. Rohonczy Lőrincz, 37, 41, 57, 113, 114, 122,
123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 137, 143, 148,
149
***pj. Sigray Antal, 143
***pj. Willy Marshal trainer, 139
***pj.GB Edward Hartopp, 10
***pj.GB Harrington Lord, 131
***pj.GB Mr. L.E. Stoddard, 139
***pj.GB Sherar vezérőrnagy, 9
***pj.porosz Heintze báró, 131
***pj.spanyol Alba Herceg, 131
***pj.spanyol D’Escaudon, 131
***pj.spanyol Pennaranda gróf, 131
***pj.spanyol Villavieja marquis, 131
***pt. .Auersberg Vincze herceg, 145
***pt. .Auersperg Ferdinánd herceg, 145
***pt. Almássy Dénes rendes tag, 41
***pt. gróf Andrássy Tivadar választmányi tag, 29
***pt. gróf Batthyány Elemér tiszteletbeli tag, 34
***pt. gróf Batthyány Gábor rendes tag, 36
***pt. gróf Buquoy Károly, 145
***pt. gróf Festetics Pál rendes tag, 62
***pt. gróf Hoyos Rudolf, 145
***pt. gróf Károlyi József rendes tag, 50
***pt. gróf Károlyi Mihály rendes tag, 50
***pt. gróf Széchényi Andor Pál rendes tag, 46
***pt. gróf Széchényi Bertalan rendes tag, 46
***pt. gróf Széchényi Imre rendes tag, 46
***pt. gróf Széchényi Imre választmány tag, 46
***pt. gróf Széchényi István rendes tag, 45
***pt. gróf Széchényi István választmány tag, 45
***pt. gróf Széchényi László választmányi tag, 44
***pt. gróf Széchényi Péter rendes tag, 47
***pt. gróf Széchényi Viktor rendes tag, 48
***pt. gróf Wenckheim Dénes rendes tag, 38
***pt. gróf Wenckheim József rendes tag, 38
***pt. Ritch Herbert rendes tag, 82
*1pj. Almásy Antal, 40, 42
*1pj. Dr. Ivanics György, 35, 40, 42, 54
*1pj. Dvoracsek György, 40
*1pj. Mészáros Péter, 40, 42
*1pj. Rónai Gábor, 40, 42
*1pj. Türk Attila, 40, 42
*1pj. Wenckheim István, 40, 42
*pj. Sikos Géza Dr., 42
*pj.Arg Adolfo Cambiaso, 10
*pj.Arg David Stirling, 10
*pj.Arg Juan Martin Nero, 10
*pj.Arg Pablo Mac Donought, 10
*pj.GB Charles herceg, 10
*pj.GB Harry herceg, 10
*pj.GB William herceg, 10
, régi lóversenytér, 21
,. Blaskovics tápiószentmártoni ménes, 72
,..Benazep, lipizzai Sisi ajándéka, 113
,..Buccaneer, 37
,..Cambuscan, 37, 73
,..Gaga, 34
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,..Imperiál, 37
,..Kincsem, 37
,..Kincsem a, 72
,..Tristan Pallavicini Polo Pony, 33
,..Waternumph, 73
,.Andrássy Géza betléri tenyészete, 113
,.Bábolnai ménes, 69
,.báró Kemény alsózsuki polo pony ménese, 30
,.báró Wesselényiek ménese, 30
,.Batthyány Elemér dákai ménese, 34
,.Cserkonics zsombolyai ménese, 68, 75
,.Dréher Antal erdőmajori ménese, 68
,.Esterházy azorai ménes, 73
,.Esterházy Ferencz Tatai ménese, 61
,.Fáy Béla & Lossonczy Gyula monostori ménese, 68
,.Festetics grófok fenéki ménese, 68
,.gróf Andrássy Géza parnói ménese, 28, 29, 100
,.gróf Andrássy Manó ifj. Cinderi argentin és skót
pony ménese, 30
,.gróf Andrássy Manó ifj. cinderi pony ménese, 136
,.gróf Andrássy Sándor velejtei ménese, 68
,.gróf Batthyány Elemér dákai ménese, 90
,.gróf Esterházy Miklós pusztamajki ménese, 68
,.gróf Esterházyak mátyásházi ménese, 68
,.gróf Telekiek zsibói polo pony ménese, 30
,.gróf Zichy Béla lengyeltóti ménese, 86
,.gróf Zichy János nagylángi ménese, 87
,.herceg Esterházyak ozorai ménese, 68
,.Hunyady grófok ürményi ménese, 68
,.Illésházyak sárvári ménese, 68
,.Jonkovics-Basán Gyula öreglaki ménese, 68
,.Kisbéri ménes, 37, 73
,.Lossonczy Gyula monostori ménese, 68
,.Luczenbacher Miklós pettendi ménese, 68, 69
,.Mezőhegyesi ménes, 74
,.Mikes gróf zabolai ménese, 79
,.Sigray ivánci angol telivér ménese, 84
,.Springer Gusztáv báró Lesvári ménese, 71
,.Vitzayak tolnai ménese, 68
,.Wesselényi-féle zsibói ménes, 68
,1. Life Guards, 10
,1875 08 18 az első Magyar Póló bemutató, 20
,1908-as Londoni Olimpia Polo, 133
,4x10 perces mérkőzések, 139
,9. Lancier tisztek pólócsapata, 91
,Adelshot, 10
,Andrássy pólócsapat, 66
,Argentína, 10
,Argentínából ponyk, 117
,Bécs-Budapest mérkőzés, 148
,Bécsi csapat, 145
,Bécsi Magyar (Szent István) Bál, 35
,Bercsényi Lovasszakosztály, 54
,Berlini Olimpia 1936, 12
,BPC Női választmánya, 130
,Brigade of Guard, 133
,Brightoni Polo Ball, 97
,Budapest-Erdély mérkőzés, 127

,Budapesti <Polo-Club> Alapszabályai, 26
,BUDAPESTI POLO CLUB, 11, 12
,budapesti polo társaság, 119
,Budapesti Polo Társaság, 22, 99, 116
,BUDAPESTI POLO-CLUB, 23
,BUDAPESTI POLO-CLUB, 21, 25, 28, 50, 99, 122,
132
,Burgonya verseny, 122
,Calcutta Polo Club, 9, 107
,Cambridge Club, 98
,Cathedral of Polo, 10
,Chitral, 9
,COUNT ANDRÁSSY CHALLENGE CUP, 31, 33, 88
,Csömöriúti Lóversenytér, 15
,Csömöriúti Lóversenytéri pálya, 142
,Ebreichsdorfi EB 2010, 12
,Egy magyar nábob, 38
,Epson derby, 37
,FEDERATION INTERNATIONAL OF POLO, 10
,Ferenc J. Laktanya mögötti réten pálya, 117
,Fóti Károlyi Kastély, 50
,Frankfurt, 127, 131
,Fregoli verseny, 121
,Gilgit, 9
,gróf Andrássy Géza betléri kastélya, 144
,gróf Andrássy Géza parnoi erdélyi pólópályája, 66
,Gymkhama, 121
,Hamburg, 120, 127, 130
,Hamburgi EB 1939, 12
,Hamburgi Polo Club, 22, 50, 127
,Handicap Szabály 1808, 136
,HAZAI LOVASPÓLÓ SZÖVETSÉG, 10, 23
,Házas csapat, 139
,Házas-Legény Cup, 136
,Hölgyeknek 130 cm-es akadályok, 145
,Hurlingham, 10
,HURLINGHAM CLUB, 90, 98, 108
,HURLINGHAM POLO CLUB, 10, 127
,Hurlingham team, 133
,Hurlingham-Club, 132
,International Gun & Polo Club Brington, 108
,International Gun and Polo Club, 90, 97
,Ireland team, 133
,Isfahan, 9
,Kártyán nyert Küküllővár, 77
,Kasmír, 9
,Kincsem Park, 73
,Kisbér, 34
,Kisbéri díjszabás, 87
,Kisbéri lófajta, 35
,Kontinentális Kupa, 130
,labdaütés lóhátról, 113
,Labdázás lovon, 90
,Labdázás-lovon, 11
,Ladies Nomination Cup, 136
,Léghajóverseny, 121
,les szabály, 92
,Ligeti Lóversenypálya melletti póló pálya, 16
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,Londoni Olimpia 1908, 12
,Lovas-labdajáték, 34
,Lóverseny tér közepi pálya, 117
,lóversenytér, 50
,Lóversenytér belsejében lévő polo pálya, 114
,Ludovika, 20, 23
,Ludovika Akadémia kertje, 20
,Ludovika kertje, 16
,Magyar lovaregylet, 21, 22, 25, 33, 50, 116
,MAGYAR POLO CLUB, 12, 24
,Malta Polo Club, 9
,Manhattan Polo Ground, 95
,Manipur, 9, 107
,Margitszigeti póló pálya, 19
,Munoutshire Club, 108
,Nemzeti Lovarda (Tattersall), 127
,Nőtlen csapat, 139
,Nyeregnélküli verseny, 122
,Open’ mérkőzés, 148
,Ostende, 120, 130, 131
,Ovális, 1,6m karókkal szegélyezett pólópálya, 91
,Oxford-Cambridge mérkőzés, 94
,Pancsova, 53
,Páris, 120
,Párisi Polo Club, 66
,Parlament Cup, 136
,parnói polo pálya 1898, 112
,Perzsia, 9
,Pesti Gyep, 11
,Pesti Gyep melletti póló pálya, 13
,Polo-Club alapítása, 99
,pónilovak méretei max. 148cm, 135
,Pony gát verseny, 122
,Pony sík verseny, 122
,Rákóczi Szabadságharc, 52
,Rákosi gyakorlórét, 23
,Rákosi Gyakorlótér, 18, 20, 105
,Ranelagh Club, 105
,Ranelagh Polo-Club, 139
,Ranelagh-Club, 132
,régi lóversenypálya, 119
,Richmond park, 10
,Rigó gróf Andrássy Gyula lova, 89
,Roehampton team, 133
,Rókavadász csapat, 130
,Round robin játékmód 1808, 136
,Royal Horse Guards, 10
,Scott Grey tisztek pólócsapata, 90
,Shandur pass, 9
,Sherer Kapitány, 107
,Solymászat, 80
,Spleni lovas ezrede, 52, 53
,Steward R., 107
,Szabadkígyósi kastély, 38
,Szamár ruhaverseny, 131
,Szendrő, 52
,Tápiószentmártoni aranyszarvas, 72
,Tápiószentmártoni Kincsem Múzeum, 73

,Tattersall, 16
,Tudományos Akadémia, 28
,Vadász- és Verseny-Lap, 33, 122
,Városligeti Lóversenytér, 20
,Virág verseny, 121
,West Brompton Lillie Bridge, 107
,Wimbledon park, 133
,Zentani csata, 53
. Esterházy Lajos herczeg, 97
.Aczél Elemérné báró, 42, 138
.Albert Edward angol király, 22
.Albert Monaco hercege, 54
.Albert Thurn-Taxis herczeg, 123, 124
.Auguszta főherczeg asszony, 137
.Auguszta főherczegnő, 123, 124
.Baich Milán báró, 137
.Batthyány Fülöp herceg, 28
.Batthyány-Strattmann Gusztáv herceg, 34
.Bernhard szász-meiningeni nagyherczeg, 129
.Dániel Ernőné báró, 137
.Diana, 10
.dom Miguel Bragança herczeg, 124
.Erzsébet herczegnő, 124
.Erzsébet királynő, 10
.Esterházy Miklós herczeg, 105, 123
.Ferenc József császár & király, 11, 123
.Ferenc József császár és király, 53
.Festetics György herczeg, 40, 62
.Heinrich Borwin Mecklenburg herceg, 12
.II Vilmos német császár, 92
.II. Musztafa szultán, 53
.III. Károly magyar király, 52
.IV. Aga Khan, 71
.József Ágost főherczeg, 123, 124
.József Ferencz főherczeg, 123, 124
.József főherczeg, 123, 124
.József nádor, 43, 124
.Klotild főherczegnő, 123, 124
.Kóburg Fülöp főherczeg, 123
.Lipót belga király, 121, 122
.Ludwig von Schwarczenberg herczeg, 105
.Margit főherczegnő, 123, 124
.Mária Terézia királynő, 124
.Medici Katalin, 115
.Mindszenti József hercegprímást, 32
.Nádasdy Tamás báró, 70
.Odescalchi Benedek herczeg XI. Ince pápa, 80
.Odescalchi Gézáné herczegné, 137
.Odescalchi Lily herczegnő, 42, 138
.Odescalchi Miklós herczeg, 80
.Pallavicini /Pálinkás/ Antal őrgróf, 32
.Pallavicini Ede őrgróf, 137
.Pallavicini Zita, 33
.Péter orleansi herczeg, 123
.Sarolta nagyherczegnő, 129
.Savoyai Jenő herczeg, 53
.Sheikh Mohammed bin Al Rashid Al Maktoum, 71
.Sissi Királyné, 115
158

.Szegedi Ensh Mária (Minci) bárónő, 46
.Thurn-Taxis Matild herczegnő, 125
.VI. Károly német-római császár, 52
.Viktória királynő, 22
.Wencheim Béla báró Lovaregylet elnöke, 37
.Windischgraetz Lajosné herczegné, 137
.Windischgreatz herczeg, 124
„Sissi” Erzsébet Királyné, 28
Aich Hubert, 21
Alan Johnstone, 123
Almásy László, 48
Almásy László ’angol beteg’, 41
Auguszta kir. herczegnő kamarása, 137
Bajcsy-Zsilinszky Endre, 32
Balassa István, 137
Bánffy Györgyné, 137
Bezerédi Andorné, 137
Bezerédi Viktorné, 137
Blaskovich Elemérné, 123
Blaskovics Ernő, 72
Darányi Gyuláné, 137
Drasche Lázárné, 137
Dréher Antal, 76
Ebner Józsefné, 137
Elek Gusztáv, 137
Ernst József, 21
Farkas Kálmán, 137
Forster László, 137
Földváry József, 137
gróf Almássy Denis, 41
gróf Almássy Emma, 41
gróf Almássy Györgyné, 137
gróf Almásy Béla, 41
gróf Almásy Denisz, 32, 42, 138
gróf Almásy György Lovaregylet intézője, 41
gróf Almásy Ignácz, 41
gróf Almásy János, 41
gróf Almásy Kálmán, 41
gróf Almásy Pál, 41
gróf Andrássy Aladárné, 137
gróf Andrássy Boby, 42, 138
gróf Andrássy Borbála, 32
gróf Andrássy György, 28
gróf Andrássy Gyula, 28, 53, 89
gróf Andrássy Gyula ifj. belügyminiszter, 137
gróf Andrássy Imréné, 24
gróf Andrássy Manó, 30
gróf Andrássy Manó, 28
gróf Andrássy Manó ifj., 138
gróf Andrássy Sándor, 137
gróf Andrássy Tivadar özvegye, 129
gróf Andrássy Tivadarné, 137
gróf Batthyány Ádám, 35
gróf Batthyány Elemér, 116, 137
gróf Batthyány Gyula, 36
gróf Batthyány Kázmér, 34
gróf Bercsényi Miklós, 52
gróf Bethlen Andrásné, 123, 137

gróf Bethlen István, 137, 140
gróf Biscingen Nándor, 137
gróf Csekonics Endre, 137
gróf Csekonics Pál, 137
gróf Degenfeld Paula, 137
gróf Dessewffy Miklósné, 137
gróf Edelsheim-Gyulay Lipót, 137
gróf Esterházy Ferencz, 123
gróf Festetics Júlia, 43
gróf Hadik-Barkóczy Endre, 36, 123, 137
gróf Hadik-Barkóczy Endréné, 137
gróf Hunyady Teréz, 32, 42, 138
gróf Karátsonyi Aladár, 123, 137
gróf Karátsonyi Mamy, 42, 138
gróf Károlyi Alajos, 97
gróf Károlyi Alajosné, 97, 137
gróf Károlyi Lajosné, 137
gróf Károlyi László, 50
gróf Károlyi Lászlóné, 137
gróf Keglevich Béla, 123
gróf Keglevich Béláné, 137
gróf Mercy generális, 53
gróf Pálffy-Daun Vilmosné, 137
gróf Schönborn Károly, 123
gróf Seilern-Aspang Crescence, 44
gróf Somssich Miklósné, 137
gróf Szapáry Iván, 123
gróf Széchényi Béla, 137
gróf Széchényi Bertalan, 44
gróf Széchényi Dénes, 46
gróf Széchényi Erzsébet, 42, 138
gróf Széchényi Ferenc, 43
gróf Széchényi Géza, 44, 123
gróf Széchényi Gyula, 137
gróf Széchényi Imre, 36, 44
gróf Széchényi Imréné, 137
gróf Széchényi István, 11, 43, 62, 99
gróf Széchényi István (későbbi leszármazott), 44
gróf Széchényi László, 44
gróf Széchényi Pál, 44
gróf Széchényi Péter, 44
gróf Széchényi Viktor, 44
gróf Széchényi Zsigmond, 48
gróf Teleki Géza, 138
gróf Teleki Tibor, 137
gróf Teleki Tiborné, 137
gróf Wenckheim Dénesné, 137
gróf Wenckheim Frigyes, 38
gróf Wenckheim Frigyesné, 137
gróf Wenckheim József Antal, 38
gróf Wenckheim Krisztina, 38
gróf Wenckheim Mária, 70
gróf Zichy Antal, 137
gróf Zichy Béla, 123
gróf Zichy Béla Rezső, 137
Inkey Antal, 123
Inkey László, 137
Inkey Laya, 32, 42, 138
159

Jankovich-Bésán Gyula, 137
Jekelfalussy Zoltán, 137
Jókai Mór, 38
Kállay Benjaminné, 137
Kégl miniszteri o. tanácsos, 21
Kinsky Zdenkó, 97
Kosztka Emil, 137
Krúdy Gyula, 80
Luczenbacher Pál, 137
Magyar László, 123, 137
Magyar László dr. BPC titkára, 21, 115
Magyar Lászlóné, 137
Manuel d’Escandon marquis de Villavieva Párisi Polo
Club elnöke, 66
Münster grófné, 97
Nagy Gábor, 123, 137
ns. Ivanics György, 54

ns. Ivanics György lovaskapitány, 52
Péchy Andor, 123
Pucher Istvánné, 137
Pucher Zsigmondné, 137
Püspöky Emil, 137
Rákóczi Zsigmond, 52
Reisz Henrik, 137
Roskoványi Dezső kapitány, 137
Rudnay Béla, 123
Rudnyánszky György, 137
Salamon Géza, 137
Szabó Nándor, 137
Szemere Attiláné, 137
Szentiványi Józsefné, 137
Thaly Zsigmondné, 137
Vojnich Sándorné, 137
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