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Téli lovas kalandozások

Marokkóban

Arab lovas élet egy német díjlovas szemével
Beszélgetés Nadine Theis-el

• Hogy kerül egy német díjlovas egy marokkói óceánparti
lovardába?
• Női lovasként egy tradicionálisan férfiközpontú társadalomban nem lehet könnyű. Hogyan tudtad magad elfogadtatni kollégáiddal, hogyan vívtad ki a lovardában
egyetlen nőként a tiszteletüket?
• Hogyan látod az ország lovas életét? A lovaglás bárki
számára elérhető, vagy csak a tehetősebbeknek?
• Hogyan élnek azok a lovak, öszvérek és szamarak, akiket
tömegével látok kis szekerek elé befogva?
• Hogyan látod, ebben a tradicionálisan lovas nemzetben kik vannak többségében,
akik sportra, hobbira, vagy munkavégzésre tartanak lovat?

Ezekre és még egy
sor más kérdésre kapunk
választ Kövesi Eszter interjújából, aki az év első napjait
Marokkóban tültötte.
(Cikkünk a Lovas Nemzet
februári számában olvasható)
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In memoriam Dallos Andor

Január 25-én Szilvásváradon gyűlt össze az ország lovas társadalma, hogy lerója kegyeletét Dallos Andor szilvásváradi ménesigazgató búcsúztatóján. A lovasközpont fedeles lovardája
csordultig megtelt tisztelőkkel, munkatársakkal, barátokkal.
Dr. Nagy István agrárminiszter beszédét a lovas szövetség elnöke, Lázár Vilmos megemlékezése követte. Dr. Pataky Balázs
Dallos Andor szakmai érdemeit és eredményeit méltatta, miközben a ménes fedezőménjeit vezették fel. A megható beszédek
sorát Dallos Gyula mesteredző, a család barátja zárta. Minden
felszólalásból kitűnt, hogy egy olyan lovas szakembert veszített
el a hazai lovas élet, aki egész életét a hazai lótenyésztés szolgálatába állította. A búcsúztató záróakkordjaként Sasvári Sándor
Jászai Mari díjas színész dallal búcsúzott barátjától, miközben a
csikósok a lovardába terelték az anyakancákat. Cseri Dávid

Távlovasok
Télből a nyárba
Távlovasaink Dubaiban

Az eddigi évekhez hasonlóan, tavaly ősszel is
megérkezett a szövetséghez, az arabok által
küldött meghívó, az év legnagyobb presztízsű versenysorozatának főversenyszámára, a
160 km-es távra. Minden évben a meghívó
két ló és lovas párost, valamint egy tartalék
páros megjelölését kéri.
A lovasoknak a versenyt megelőző 24 hónapon
belül egy 160 km-es vagy 120 km-es versenyt
kellett teljesíteniük ahhoz, hogy megfeleljenek
a meghívóban írt kritériumoknak, illetve előnyt

Búcsúzóul tekintsék meg az
ANZSUFILM összeállítását
Dallos Andorról.
www.anzsufilm.hu

élveznek azok a lovasok, akik FEI éremmel rendelkeznek, vagy elit távlovasnak számítanak.
(Ahhoz, hogy egy versenyző Elit távlovasnak
minősüljön, sikeresen teljesítenie kell legalább
10 CEI háromcsillagos 160 km-es, vagy ennél
magasabb szintű versenyt.) A lovaknak szintén
teljesíteniük kellett a nevezés lezárásának dátumát megelőző 24 hónapon belül egy 160
km-es vagy 120 km-es versenyt, valamint a
korhatárt is megszabták, így a lovaknak 10 év
alattiaknak kellett lenniük és FEI útlevéllel kellett rendelkezniük, ahhoz hogy megfeleljenek
a meghívóban leírtaknak.
Idén három lovasunk adta le nevezését, de
mindösszesen egyiküket, Wachtler Katalint hívták meg hármójuk közül, így ők utazhattak ki
december végén Dubaiba. Ugyanezen versenysorozat keretein belül, lebonyolításra került a
kancák versenye, a nőknek kiírt *ladies* versenyszám, valamint a privát istállók versenye.
Minden versenyszámot 120 km-esre írtak ki és
a három nap alatt összesen 742 lovas versenyzett rajtuk, köztük dr. Fekete Patrícia a privát
istállók versenyén egy ottani lóval állt a rajthoz.

Beszámolóját a Lovas Nemzet februári számában
olvashatják Marcsó Zsófia tollából.
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Hortobágy

A márkanév tisztelete

Szladek Róbert öt éve lett a Hortobágyi természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit
Kft. keretében működő Mátai Ménes vezetője. A ménes amellett, hogy egyik hagyományos lófajtánk, a Nóniusz hortobágyi típusának fajtafenntartója és eredményes
sportló tenyészettel rendelkezik, évről évre népszerű programoknak, versenyeknek,
lovas rendezvényeknek ad helyet. Az elmúlt öt év eredményeiről és az idei tervekről
kérdeztük a ménesvezetőt.
2014 januárjában kerültem a Hortobágyi Nonprofit
Kft. Mátai Méneséhez ménesvezetőnek. Az állásfelkérés elfogadása előtt sokat gondolkodtam, mert
pályafutásom új állomásának kihívásai, a beosztásommal járó felelősség, az elődeim által teremtett
értékek megőrzése, a Hortobágy, mint „márkanév”
tisztelete óriási kihívás.
A munkám megkezdése természetesen az ismerkedéssel kezdődött. 260 ló és több mint 50 alkalmazottunk volt akkor. Jelenleg a lólétszám változatlan, de cégen belüli átszervezések után kevesebb
kollégával dolgozunk. A Mátai Ménes fő feladatai:
a nóniusz fajta génmegőrzése, turisztikai feladatok
ellátása, a hagyományos legeltetéses állattartással,
természetvédelmi kezelés és lovas rendezvények
szervezése. A fő feladatok mellett szerény létszámmal sportló tenyésztés is folyik Hortobágyon.
A vezetésem alatt történtek kisebb átszervezések
a ménes életében, de az alapstruktúra nem változott. Három ménesben 150 ló legel, míg az állomány
másik része az idegenforgalomban, sportfeladatokban, fogatos munkát végezve vagy kiképzésen található Mátán.
A nóniusz fajta génmegőrzésében, tenyésztésében
Hortobágy több mint 80 kancával, a legnagyobb
állománnyal rendelkező tenyésztő. Jelenleg 200
nóniusz fajtájú lovunk van. A ménesben végzett

tenyésztői munka, a felnevelés és a felkészítés eredményességét mutatja, hogy 2016-ban lótenyésztési nagydíjat tudtunk nyerni. Az utóbbi öt évben
három alkalommal is hortobágyi mén nyerte a ménvizsgát. Több állattenyésztési kiállításon az általunk
tenyésztett, felnevelt és kiállított noniusz dobogós
helyen tudott végezni. Büszkén mondhatom, hogy
a nóniusz állományunk a fajta elitjébe tartozik.
Sportló állományunk holsteini genetikai alapokkal,
30-40 egyedszámmal, kiváló egyedekkel található
Mátán. Sport kipróbálásuk folyamatos, a díjugrató
korosztályos versenyekben mindig az élvonalban
tudnak szerepelni.
Azt gondolom, hogy a lótenyésztés egyik fontos
értékmérője a versenyzés. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert lehetőségünk nyílik arra,
hogy sportlovainkat díjugratásban, a nóniusz lovainkat a fogatsportban kipróbáljuk. A versenyeken
elért eredményeink a tenyésztésről, a felnevelésről
és a kiképzésről adnak visszajelzéseket.
A lótenyésztés mellett a turisztikai feladataink is
jelentősek. Az ide ellátogató turisták jellemzően a
ménesben szerzett benyomásaikból ítélik meg
Hortobágyot. A közkedvelt puszta programunk
évről-évre magasabb látogatói létszámmal büszkélkedhet. A kollégáink igyekeznek a semmihez
▶
sem hasonlítható hangulatú mátai pusztán
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tett kirándulás során felejthetetlen élményeket
nyújtani a vendégeinknek.
A lovas rendezvények szervezése is rendszeres feladatunk. Azt hiszem szinte mindenki hallott már a
Hortobágyi Lovasnapokról. Ez a verseny az év fő
eseménye, amely 2019-ben már 53. alkalommal
kerül majd megrendezésre. Elmondhatjuk, hogy
némi hullámvölgy után emelkedő pályára került a
lovasnapok eseménysora. A mai kor követelményeinek megfelelve, a múlt hagyományainak tiszteletben tartásával kell sikeresnek lennünk. A Nemzeti
Vágta megrendezése, a bemutatók, a kulturális
programok, a gyermek-lovasfalu kialakítása mind
ezt a célt szolgálják. Évente 14-16 lovasversenynek
vagy lovas szakmai rendezvénynek vagyunk házigazdái. Az utóbbi években a régió meghatározó
lovas létesítményévé tudtunk előlépni. Kiemelhetjük és büszkék vagyunk a 2017-es fedettpályás díjugrató döntő nagysikerű megrendezésére.
A versenyek mellett számtalan bemutatót tartunk
hazánk különböző pontjain, de a határainkon túl is.
A csikósaink, a pusztaötösünk, valamint különleges
fogataink mindig népszerű látványosságok.

Évről-évre nagy örömmel veszünk részt ménesünk
egy részével a Hősök terén, a Nemzeti Vágta eseményein, méneshajtásunkkal.
2019-ben tervezünk néhány infrastrukturális beruházást. A nemrégen átadott új látogatóközpont és
irodaház mellett parkolókat építünk, útjaink újulnak
meg, lovas bemutatóteret alakítunk ki. Idei rendezvénynaptárunkba 14 hortobágyi lovasrendezvény
került bejegyzésre, amelyek közül a Nóniusz Kupa
a tavaszi szezon legfontosabb eseménye. Természetesen a már említett lovasnapi események szervezése is zajlik, ahol az idei esztendőben nemzetközi díjugrató versenyszámokat is láthat majd a
nézőközönség.
Rövidesen kezdődik az ellési szezon. Bízunk abban,
hogy sok egészséges és szép csikónk születik. Bízunk abban, hogy jó legelőkön nőhetnek lovaink.
Azon dolgozunk, hogy lovainkból a legjobb eredményeket hozzuk ki a versenyeken, hogy eredményesen szerepeljenek a tenyészrendezvényeken,
hogy a bemutatókon maradandó élményeket nyújtsanak a nézőknek. 2019-ben is arra törekszünk,
hogy a Hortobágy név mellé a magas szintű lovas
szakmai érték társuljon. LN
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Kicsoda Esti Fény?
Titkok és érdekességek az Év Lováról

Derby, Kincsem Díj, St. Leger, Nemzeti Galopp Liga, Év lova. Ezek közül
egyet is megszerezni nagy dicsőség a galoppon, Esti Fény azonban
2018-ban mindet elhódította. Egy kétévesen még átlagosan fejlődő,
az évet halványabban kezdő ménből vált kivételes klasszissá és a tavalyi év királyává. A Dióspusztai Istálló a legjobb szezonját zárta, Zala
Csaba idomár és Nagy Tamás zsoké pedig bevésték nevüket a pesti turf
halhatatlanjai közé. De vajon hogyan csinálták? Hogyan viselkedik Esti
Fény tréningben és verseny közben? Milyen a származása? Mivel tudott
évjárattársai fölé nőni? Ezekre a kérdésekre következnek most a válaszok, avagy Esti Fény, ahogy eddig még nem láthattuk.

Esti Fény rövid adatlap
ja:
Pályafutása:
13 start, 6 győzelem, 4
helyezés
Pénznyereménye: 18.5
59.000 Ft
Tenyésztő:
Bábolna Nemzeti Mén
esbirtok Kft.,
Dióspuszta
Tulajdonosa: Dióspusz
tai II. istálló
Trénere: Zala Csaba
Lovasa: Nagy Tamás
Kiemelkedő győzelmei
:
Kerekes Gábor Emlékv
erseny – Magyar
Kétévesek Nagydíja, 96
. Magyar Derby,
Kincsem Díj, Magyar St
. Leger, Nemzeti
Galopp Liga, Év Lova 20
18

Bővebben
a Lovas Nemzet
februári számában
olvashatnak
a lókiválóságról
Kószó Dániel tollá
ból.
(Fotó: Kovács Gáb
or)
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Lóversenykrónika
Ügetőszilveszter 2018
2018 utolsó napján immáron 19. alkalommal rendezték meg
a szezont záró, nagy népszerűségnek örvendő versenynapot. Tíz ügetőfutam szerepelt a programon, amelyek közül
a két„celeb futam” és a Lovaregyleti Díj igazi csemegét ígért.

A hagyományokhoz híven a szilveszteri futamok
között köszöntötték a szezon legeredményesebb
sportolóit. Az ügetőn a versenynap előtt már
biztos volt, hogy a hajtók közül a 2018-ban sikert
sikerre halmozó Veljko Mazsityot senki nem szorítja le a trónról. Az amatőröknél Tänczer Tamás,
míg a segédhajtóknál Nyilasi Bálint örülhetett a
kitüntető bajnoki címnek. A Kupagyőzteseket
tekintve Kolozsi József érdemelte ki a Segédhajtó Kupát, míg a vele egy istállóban dolgozó Ifj.
Veres László kapta a Kincsem Park Kupát. Tänczer
Tamást az amatőrbajnoksághoz hasonlóan az
Amatőr Kupában sem tudták megelőzni. Az év
lova a nagydíjakban remeklő, Derby-győztes,
Ügető Liga nyerő kanca, Veronica Fling lett, az év
tenyésztője pedig a többek között őt is tenyésztő, több éve egyeduralkodó Kabala Ménes Kft,
Rádiháza. A Magyar Ügető Kupát a Zsálek Zsolt
somogyaracsi ménesében nevelkedett, hároméves Zenit Charme nyerte. A futtatók között a
Veronica Flinget is tulajdonló Hico Versenyistálló
Bt. bizonyult a legjobbnak. Egyedül az idomároknál nem született döntés a szilveszteri verseny-

napot megelőzően, hiszen a ranglistát nem vezette számottevő különbséggel Veljko Mazsity,
– aki a téli idényben már nem indult lovaival a
versenyekben –, így a tőle kevéssel lemaradó
Fazekas Imrének az év utolsó versenynapján még
esélye nyílt, hogy megszerezze a 22. idomárchampionátusát. Erre a sikerre a második futamig
kellett várnia a népszerű Pimri mesternek, hiszen
Salt Lake City Nagyváry Andreával fölényes győzelmet aratott a Bet.lovi.hu – Amatőrverseny
Hendikepben, míg ugyanitt a mester másik idomítottja, Utrillo d’Amour Fazekas Andreával behúzta a második díjat.
Az Ügetőszilveszter eseményeit
Péter Réka foglalta össze.
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Videó
sarok

Kattints a lejátszás gombra a videó megtekintéséhez.

Fordított fonás

Pataápolás

Sörény - Kockafonás

Sörényélen fonás
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Régi idők lovas szánkói

Ember és ló a havas éjszakában

Januári számunkban sajnálkozva merengtem a lovas szánkózás szép és környezetkímélő hagyományának
háttérbe szorulásán. A tájat beburkoló puha hólepel gyermekkori emlékeket ébresztett bennem – eszembe
jutott a telelés nagyszüleimnél, a fenyvesek zúgása, a jeges szél süvítése és a csacsi-szán csilingelő vidámsága, mely a zord hidegből a fahéjas almás pitéig repített. Nagyapámnak nem volt lova, de Sári, az öreg
szamár telente biztonságos fuvarosa volt a családnak a könnyű szán elé fogva.
A rendszerváltás óta folyamatosan növekszik a hobbiló tartók tábora, a lovas szánkázás örömeit – úgy
tűnik – mégis egyre kevesebben használják ki.
Azok számára, akik kedvet éreznek e szép hagyomány felelevenítésére ajánljuk figyelmébe Ornyik Sándor
írását, aki nem csak tudását és tapasztalatait, hanem személyes élményeit is megosztja az olvasóval. (szerk.)

A fogatos ló viselkedése
A jól betanított fogatló természetes mozgást és viselkedést tanúsít száraz útviszonyok közepette. E jó
tulajdonság már megváltozik vízben, hóban vagy
jeges úton. Ilyen helyzetben a lovak többsége kapkod, idegeskedik és félve nyugtalankodik.
Előfordul, hogy a fogat bármelyik lova elcsúszik és
földre kerül. A fogatos első teendője, hogy pokrócot
vegyen kezébe, a ló feje alá tegye, féltve a ló szeme
épségét. Kezével vagy térdével szorítsa le a ló nyakát
a tarkó mögött. Az oldalán fekvő ló ilyen helyzetben

elveszti egyensúlyérzékét és csupán lábaival hadonászik. A balesetek elkerülése végett a fekvő lovat
mindig a háta felől közelítsük. A másik személy vágja le az istrángokat, kapcsolja ki a keresztágat és a
rúdtartó szíjat. Mindezt az ember belső feszültsége
ellenére is tegye hangtalanul. Miután a szerszámtól
megszabadult a ló, az addig fej alatti pokrócot első
lábai elé kell a csúszós talajra teríteni. El kell engedni
fejét és határozottan rá kell szólni. Az esetek többségében a ló felugrik és kisebb horzsolástól eltekintve
▶
nagyobb baj az ijedségen kívül nem történik.
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A lovas hajtójának tudni kell, hogy a ló térdig érő
hóban, járatlan csapáson még határozottan dolgozik.
Hasig érő hóban már gyorsan fárad, előfordul, hogy
a jó szándékú ló le is áll. Még nagyobb veszélyt jelent
a hófúvás által betemetett gödör vagy útszéli árok.
A mély hóba esett ló elbizonytalanodik, néhány eredménytelen vágtaugrással próbál menekülni, majd a
sikertelenség miatt teljesen leáll. Ilyenkor fontos,
hogy a szánon levő hólapát segítségével ássuk ki a
lovat, majd szabadítsuk meg a szerszámtól, ezután
általában maga is igyekszik felállni.
Az említett két esetben fontos az éles bicska, mert
az esetek többségében a feszes istrángot a hámfáról
levetni képtelenség.
A szánfogatolás során legtöbbször napközben is előfordul, hogy a fagyos és latyakos utak váltakoznak.
Gyakori, hogy a vaspatkó közé szorult kemény
hó miatt a téli hegyes vagy H sarkok is
elvesztik jelentőségüket. Meredek,
kemény és havas, kitaposott utakon, lejtőkön indokolt a paták
kitakarítása a beszorult hótól.
Fontos, hogy a szán ülése alá
a fogatos tartalékként tegyen
1 db hámfát, 2 db istrángot és
1 db keresztágat. Hosszú távolságokon bármikor szükség lehet
a tartalék alkatrésze.
A szánok alkalmazása
A városi használatú személyszállító szánok
csúszótalpa zömmel fémből készült. A talp középső
részének kissé domború hajlítása a könnyebb vontatást tette lehetővé.
Gyakorlati tapasztalatokkal nem rendelkező személyek legtöbbször úgy ítélik meg a lovas szánt, hogy
az egy könnyű vontatású téli közlekedési eszköz. Ez
a nézet csak részben igaz. Könnyű vontatású a szán
akkor, ha már erősen letaposott a hófedte út, napközben olvad, majd az út éjszaka jegessé válik. Ilyenkor mondja a hajtó, hogy siklik, sőt farol a szán és a
jó ló akár hajtószáron is elhúzná az istráng helyett.
Az esetek többségére nem a leírt útviszony a jellemző. A frissen leesett hó akár 40-50 cm mélységű is
lehet. E mély hóban a szánnak nyomot, azaz csapást
kell vágni, mely erősen igényli a ló vonóerejét. A síkvidéken ezért fogtak gyakran 4 lovat is a szán elé,

különösen nagy távolságok esetén. A közlekedés
részére télen az erős szél okozta hófúvás a legnagyobb veszély. Ezeken áthaladni embert és lovat
próbáló feladat. Fontos tudni, hogy ismeretlen tájon
lovas szánkóval egy fő soha ne induljon el!
A Tisza-Körös zug tanyavilágában gyakran előfordult,
hogy a naplemente tájékán elindult szán még jó látási viszonyok között közlekedett. Dolga végeztével
estére visszainduló szán hajtóját nem egy esetben
hirtelen leereszkedő, sűrű köd fogadta. A másik veszély, hogy az orkán jellegű szél időközben behordja és eltünteti a szán korábban kitaposott nyomait.
A fogathajtó, miután elveszti a nyomot, kétségbe
esve keresi a helyes útirányt, miközben már rossz
irányba téved. Tájékozódási pontok – épületek, fasor,
villanyvezeték, stb. – hiányában ez a téli szánközlekedés legkritikusabb helyzete, mely egykor tragédiákhoz is vezetett.
Szakmailag indokoltnak tartom
a szánkózás néhány teendőét
megosztani a Tisztelt Olvasóval!
Első tudnivaló, hogy a lovas
szánt sosem előre indítjuk, hanem oldalirányban. Várakozás
közben főleg terhet szállító igás
szánoknál gyakran előfordul,
hogy a szán talpa odafagy a havas
talajhoz. Indításnál sohasem az egyik ló
szügyével tolassuk a rudat oldalirányba, mert
ez biztos rúdtöréshez vezet. Az élénkebb vérmérsékletű lovat kell szólítani, mely húzással mozdítja a
szánt oldalirányba. Hosszabb várakozás esetén a
megállás után emeljük meg a szán egyik oldalát és
alá keresztbe fát, vagy a tartalék hámfát tegyük. Ezzel
kerüljük az odafagyást.
Személyszállító szánoknál indulás előtt mindig száraz
szalmát vagy szénát tegyünk az aljsövényre. A hólétől átázott csizmába sose üljünk a szánra, mert ez
goromba hideg időben lábfagyást eredményez.
Az alföldi parasztok többsége reggel birkafaggyúval kente be a csizma lábfejét, megakadályozván
ezzel a bőr átázását.
Amikor a tanyai emberek hosszabb szánútra indultak, a reggeli kemencefűtés után téglákat raktak a
meleg légtérbe. Amikor a lovakat már befogták ▶
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a szán elé, ezután tették talpuk alá a felhevült téglákat. Ma mosolygunk ezen, pedig az élet nagy tanítómester.
A téli időszak az időjárás függvényében rendkívül
sokarcú, változatos, esetenként kiszámíthatatlan.
A fiatal és tehetséges hajtóink e témakörben kevés
tapasztalattal rendelkeznek, így számukra az általam
leírtak tanúságként is szolgálhatnak.
Ember és ló a havas éjszakában
Gazdász koromban egyik téli estén felnyergeltem a
Kati nevű, arab félvér kancámat és a Tisza parti tanyánkról elindultam a mintegy 4 km-re lakó Feri barátomhoz. A kanca kényelmesen ügetett, mindketten
élveztük a téli táj csöndjét. A bujkáló holdvilágnál
még a szánok csapását is látni lehetett a dűlőúton.
Éjfélig kártyáztunk, beszélgettünk ennek befejeztével

az istállóhoz menet meglepve észleltem, hogy sűrű
tejfelszerű köd borítja a tájat. Elindulva még követtem az út menti akácfasort, majd annak megszűntével elvesztettem az útirányt. Hihetetlen rossz érzés
fogott el, semmit nem láttam, csak a ló melegét éreztem. Nem tudtam, hogy milyen irányba visz a ló.
A félelem váltotta ki bennem az emlékezést, hogy
tavaly télen a tiszai kompra várakozva mit is mondott
a nagy bajuszú Máté Pista bácsi: “Ha eltévedsz a sűrű,
téli ködben, bízd a lovadra magad!” Ennek tudatában
a ló nyakára tettem a kantárszárat és az útirányt a
lóra bíztam. Mintegy félóra elteltével hallottam a tanyai kutyáink ugatását. Éreztem, hogy a ló határozottan lépked, nem tér ki oldalirányba. Rövid idő
elteltével megkönnyebbülve szálltam le az istállóajtó előtt megálló kanca nyergéből. Hálás voltam a
kancának, mert ősi ösztöne alapján hazahozott.
Másik téli élményemet is szeretném megosztani a
Tisztelt Olvasóval.

Az ötvenes években karácsonyi szabadságomat
töltöttem szüleim nagyréti tanyáján. Kemény, havas,
hideg tél uralta a tájat. A fákat több mint egy hete
mély zúzmara borította, melynek vastagsága minden
nap nőtt. Az éjszaka fehér csendjét csak a Holt-Tisza
jegének hangos rianása törte meg. Esteledvén elkészítettem a lovas szánt, majd rokoni látogatásra indultam a Rémes nevű sárga kancával. A táj gyönyörűségét a telihold fénye adta, mely több mint 1 km
látási távolságot eredményezett. A tél csöndjét csak
a szán csengője verte fel és egyedüli látványnak tűnt,
ahogy az ügető ló orrlyukaiból kiáramlott fehér pára.
A Tiszazug sűrűn telepített tanyái a dűlőút mellé
épültek egykor. A csengettyű hangjára a tanyákból
borjú nagyságú kuvaszok rohantak ki és vadul támadták a lovat elölről. A ló természetes vágtára váltott és első lábaival próbálta lecsapni a szelindekeket.

Ez annyiszor ismétlődött meg, ahány tanya előtt elhaladtam. Majd ismét békés ügetés következett.
Nekem, a nagy subában ülő hajtónak máig felejthetetlen volt az a téli havas, zúzmarás, holdfényes alföldi táj szépsége, melyhez hasonló élmény ma kevés
embernek adatik meg. Őszintén kívánom, hogy kihasználva a téli táj hófödte szépségét hasonló élményben legyen része fiatal hajtóinknak is.
Ornyik Sándor
a PRO-URBE CSONGRÁDÉRT kitüntetés birtokosa,
a CSONGRÁDI GAZDAKÖR örökös tiszteletbeli elnöke, a MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG nemzetközi fogatbírója, a MAGYAR LOVAS KÖR örökös tagja
A cikk a Lovas Nemzet 2010 februári számában jelent
meg az akkor még aktív lovas szakember tollából.
Ornyik Sándor sajnos 2012 januárjában távozott közülünk, írásunkkal neki szeretnénk emléket állítani.
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A lóembrió

átültetés

napjainkban
Értékes kancánktól a legjobb esetben is évente
csak egy csikót várhatunk. Ha versenyez, képzés
alatt áll, vagy még nem vehető tenyésztésbe, kora
vagy valamilyen betegsége miatt nem képes kihordani és/vagy megelleni, felnevelni a csikót,
akkor embrió-átültetéssel (ET) mégis nyerhető
tőle utód. A módszerrel évente ugyanattól a kancától több csikót nyerhetünk – szerencsés esetben
ciklusonként egyet is -, akár különböző ménektől
is. Ezzel egyúttal állományunk gyengébb genetikai képességekkel rendelkező, viszont jó csikónevelő kancáit hasznosíthatjuk „béranyaként”,
azaz recipiensként.

Az embriók feldolgozásához laboratóriumi körülmények kellenek
(Fotó: Andrássy Zoltán)

Az embrió lefagyasztásával az embrió előállítás
és ültetés térben és időben teljesen különválasztható, hiszen az mélyhűtött állapotban (folyékony
nitrogénben) sterilen szállítható, exportálható, és
korlátlan ideig tárolható.
A lóembrió transzferről
A biotechnológiai módszerek egy része a lótenyésztésben mára világszinten eléretővé vált, fajtától és
országtól függően sok helyütt alkalmazzák őket.
Ezek közül a legszélesebb körben használt a friss
vagy fagyasztott spermával történő mesterséges
termékenyítés, melyet vitathatatlan előnyei miatt
már jól ismernek hazai körökben is.
A szarvasmarhatenyésztésben már szinte rutineljárásnak számító embrió-átültetés évtizedek óta a
nemesítés egyik fontos eszköze, jelenleg világszerte éves szinten közel egymillió embriót mosnak
(2016-ban 935457 db), az in vitro úton („élő szervezeten kívüli”, azaz a köznyelvben„lombik”) előállított
embriók száma pedig közel 670 ezer volt. Az embriótermelés a technológiák fejlődésével és az újabb
módszerek rutinná válásával párhuzamosan évrőlévre növekvő tendenciát mutat.
Az első sikeres lóembrió transzfert már több, mint
45 éve végezték Japánban, ugyanitt sikerült 8 évvel
később vemhességet elérni fagyasztott és felolvasztott embrióval. In vitro úton előállított embrióból
először 1991-ben született csikó Franciaországban.
A rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján
2017-ben Európában összesen 1211 embriót mostak, túlnyomó részét (776 db) Franciaországban.
Jelentősebb számú in vivo („élő szervezeten belüli”,
jelen esetben embriómosással) előállítás még Olaszországban történt, kis számú pedig Svájcban, ▶
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Svédországban, Spanyolországban, Lengyelország- Mindezekhez a donor kanca ciklusának, ivarzásának
ban, Finnországban és Oroszországban.
pontos és alapos megfigyelése nélkülözhetetlen.
Hasonló számú embriót nyertek in vitro úton – ös�- Kulcsfontosságú az ovuláció pontos időpontjának
szesen 1142 db-ot, a nagyobb részét Olaszország- ultrahanggal történő megállapítása, ugyanis a
ban (885 db), Hollandiában 241 db-ot és a maradék lóembrió ideális fagyaszthatósága csupán pár órá16 db-ot pedig Svájcban. 2014 óta Európában fo- ra korlátozott.
lyamatosan növekszik az in vitro úton előállított Ha az embriót frissen szeretnénk átültetni, akkor a
lóembriók száma és aránya, mára már szinte elérte donor kanca ivarzásához szinkronizált recipienseka hagyományos úton előállítottakét.
re is szükség van, ideális esetben 2-3 egyedre egyBár nincsenek Európán kívüli összesített adatok, egy embrióprogramhoz. A két állat ciklusában az
köztudott például, hogy az argentín pólópóni te- eltérés max. 2 nap lehet.
nyésztésben a módszer alkalmazása mindennapos. Ezért mindenképpen alapfeltétel az embrióprogJól mutatja a jelentőségét, hogy egy 2016-ban meg- ramokhoz olyan tapasztalt állatorvos, aki 4-6 óránjelent publikáció szerint az előző 3 évben az ként kontrollálja az állatokat.
Argentín Póló Kupán részt vett pólópónik 71%-a Maga az embriómosás a vizsgálatokhoz szokott
ET-ből származik.
kancának nem fájdalmas, nem kellemetlen és –
Hazánkban is már több, mint 30 éve született meg amennyiben a műveletet kellően rutinos szakember
Üllőn az első embrió-átültetésből származó
végzi - teljesen veszélytelen számára. A mosás
csikó, s azóta jópár sikeres embrióprog(és az ültetés) nem igényel speciális köram is lezajlott, igaz nem folyamatorülményeket, legjobb az állat meg7,5
napos
ló
embrió
(hólyagcsíra)
san. Az ezredforduló környékén
szokott, saját helyén végezni.
Fotó: Zubor Tibor
jelentősebb munkát az Embrió
Kft. végzett a Rainbow Sun
Bőszénfai példa
Walley Ranch-en Lapapusztán.
2017-ben és 2018-ban több siNagyjából 30 transzfert végeztek
keres embrióprogram zajlott le a
el 60-70%-os vemhességi eredKaposvári Egyetemen annak két
ménnyel, az embriók közel fele
egysége, az Embrió-átültető Közfagyasztott állapotban került beülpont és a Vadgazdálkodási Tájköztetésre. Az első három csikó ugyanattól
pont együttműködésének eredményea kancától 1 éven belül Fekete Balázs székképpen a bőszénfai hidegvérű ménesben.
kutasi tenyészetében született.
2017 májusában egy idősebb, nagyon jó szárma2005-től ez a tevékenység szünetel az ET jelenté- zású, patarákos donortól nyert embriót egy recipisek szerint. A programot a Kaposvári Egyetemen ens kancába ültettük, s tőle 2018. április 15-én szüélesztettük ujjá.
letett meg a Varázs nevű csődörcsikó.
Az embriótranszferrel egy fiatal vagy középkorú, 2018 tavaszán újabb három embriót nyertünk, ketegészséges kancától a mosások 60-70%-ban nyer- tőt egyazon egyedtől, a Debreceni Egyetem tulajdohető embrió, nagyon sok múlik a termékenyítés nát képező, kiváló pedigrével rendelkező kancától.
eredményességén. Az embrió beültetésből szárma- Az embriók ettől az állattól két ciklusban, áprilisban
zó vemhességi arány lónál kb. 70-75%.
és májusban, a mosást követően frissen beültetésre kerültek a bőszénfai recipiens kancákba. Mindkét
Hogyan történik?
ültetés vemhességet eredményezett, így jövő taA módszer lényege, hogy a donor (biológia anya, vasszal ennek a kancának két csikója is a világra jön,
„adományozó”) kancából a termékenyítés vagy három hét különbséggel, két különböző méntől.
fedeztetés után 6-8 nappal kimossuk az embriót A fiatal kancát korára való tekintettel (2 éves) még
(mielőtt még beágyazódna a méhbe), és azt egy nem vemhesítették.
recipiens kancába ültetjük be frissen, vagy pedig A másik donor kanca Nyírcsahonyból érkezett, az
lefagyasztjuk.
ő embrióját frissen átültettük a „béranyába”, ▶
Lovas Nemzet plusz ▶ www.lovasnemzet.hu ▶ www.facebook.com/lovasnemzet

12

A “béranya”befolyása az embrióátületésnél

Varázs ET csikó (Fotó: Lang Róbert)

amely az embrióprogram után termékenyítve is lett,
maga is vemhes, így szintén 2 csikója lesz idén tavasszal.
A kancák vizsgálatát, termékenyítését és a recipiensek szinkronizálását dr. Veress Sándor végezte,
az embriók mosását és átültetését pedig Zubor
Tibor, a Kaposvári Egyetem Embrió-átültető
Központjának igazgatója.
Kaposvári Egyetem Embrió-átültető Központ
2016-ban a Kaposvári Egyetemen elsősorban oktatási és kutatási célokra létrehoztak egy Embrióátültető Központot, ahol természetesen gyakorlati
munka is folyik. Főképpen szarvasmarha állatfajjal
dolgozunk, de a központ már több sikeres lóembrió-átültetést is végzett.
A közeljövőben egy pályázati fejlesztésnek köszönhetően megkezdjük az in vitro embrió-előállítást is.
A módszer lényege, hogy a kanca petesejtjeit leszívva (OPU), avagy például kényszervágás esetén
„utolsó esélyként” a vágóhídon begyűjtve, azokat
egy érlelési folyamat után megtermékenyítjük,
majd embrióvá tenyésztjük. Az így előállított embriókat célszerű frissen beültetni, de a mai technikai
tudásunk szerint fagyaszthatóak is.
Az ebben rejlő lehetőségek nagyon kecsegtetőek,
ugyanis petesejtet leszívni már az ivarérettség elérése előtt lehet – 1-2 éves kortól -, az idős, nem
vemhesülő kancák petesejtjei számos esetben még
termékenyíthetőek. Jelenleg ezt az eljárást szolgáltatásként egy olaszországi labor kínálja Európában,
ebben szeretnénk itthon az elsők lenni 2019 tavaszától a GINOP-2.3.4-15 programnak köszönhetően.
Mindemellett a hagyományos embrióprogramok
szolgáltatásként továbbra is elérhetőek maradnak.
Dr. Vigh Zsófia
Kaposvári Egyetem Embrió-átültető Központ

Ma már nem is szenzáció, ha egy csikó
embrióátültetésből születik, hiszen az eljárás
több évtizedes, sikeres múltra tekint vissza.
Az EQUUS ARABIAN MAGAZIN már öt évvel
ezelőtt megjelent cikkében foglalkozott a
béranya születendő csikóra gyakorolt jelentős befolyásával. A szerző szerint ha egy a
sportban, vagy egyéb téren értékes kanca
„elfoglaltsága okán” vagy egészségügyi
okokból nem képes arra, hogy saját maga
hozzon világra egy csikót, az E.T. ( embrió
transzfer) a megoldás. Ilyenkor a termékenyülést követően az embriót „kimossák”,
mielőtt az anyaméh falán megtapadna és
beültetik egy „béranyának” nevezett kancába. Arra, hogy a születendő csikó fejlődésében milyen fontos szerepet játszik a megfelelő béranya, egy francia kutatócsoport
hívta fel a figyelmet.
Mint kutatásaik igazolták, a befogadó kanca
kiválasztásánál figyelemmel kell lennünk arra
tényre, hogy az jelentős befolyással bír a születendő csikó súlyára, méreteire, sőt szerepet
játszik bizonyos metabolikus tényezőkkel
kapcsolatban is, mint az inzulinrezisztancia,
vagy az osteochondrózis, függetlenül a donor, tehát a genetikai édesanya befolyásától.
Példaként olyan pónicsikók esetét mutatják
be, akiket hidegvérű béranyák hordtak ki.
Ezek a csikók, ellentétben a póni béranyákból született társaikkal, egy héttel korábban
és 57 %-al nagyobb testsúllyal születtek. Egy
éves korukban a testsúlykülönbség még
mindig 37 %-os volt.
Ezzel a kutatócsoport bizonyítottnak tekinti
a teóriát. Vélekedésük szerint tehát érdemes
hangsúlyt fektetni az E.T során a befogadó
anya kiválasztására, hiszen nem csak a születendő csikó küllemének alakulására, hanem az anyagcserére is jelentős befolyást
gyakorol, ugyanis minden fajtának megvannak a morfológiai és fiziológiai sajátosságai.

Lovas Nemzet plusz ▶ www.lovasnemzet.hu ▶ www.facebook.com/lovasnemzet

LN
13

Határmenti barangoló

Romániai téli huszárportya
Embert próbáló téli huszárportya volt ismét 2019.
január 5-én a romániai Bihar megyében, Szentjobb
környékén, ahol Hajdú-Biharból, Biharból és Erdélyből is voltak résztvevők, lovasbarátok, huszárhagyomány-ápolók.
A magyar-magyar határ menti kapcsolatok építése reményében, sok évvel ezelőtt huszár-hagyományápolókként úttörő munkát végeztünk, mink,
a Hajdú-Bihar megyei huszárbandérium tagjai.
Amikor elindult ez a program, még fogalmunk sem
volt arról, hogy mit is teszünk, de ma már tudjuk,
hogy„történelmet csináltunk”, csak akkor nem vettük
észre ezt, mert benne voltunk a történésekben.
A szentjobbi (Románia, Bihar megye) és kisebb részben a Hajdú-Bihar megyei huszárhagyomány-őrzők,
2009 január elején elhatározták, hogy egy téli huszártúrát szerveznek, bármilyen időjárási körülmények adódnának. Az ötlet leginkább a szentjobbi Zatykó István nevéhez fűződik, aki 2009-ben
polgármester volt, és egyben hagyományőrző huszár.
Egy kis visszatekintés tíz évvel korábra
A 2009-ben már nagyon profi bandériumnak számító hajdú-bihari csapatunk (a mi csapatunk 1988-ban
alakult) segítette ugyan a téli túra elindítását, de nem
mink voltunk az ötletadók. Mi csak„belekeveredtünk
a „fősodorba”, ahonnan nem volt illendő „kifarolni”.

Szabó Ödön kürtjellel indítja a túrát

A 2009. évi egy történelmi kép: az akkori menet legfiatalabb tagja az akkor 17éves Szoboszlai Soma
volt... Ez volt élete legelső huszárruhás szereplése. Érköbölkútra vonultak be az akkori huszárok,
ahol Rákóczi Lajos barátunk, tanár, lovas gazda, korábbi bukaresti parlamenti képviselő, vendéglátását élvezhették az átfagyott huszárok. (A képet Szőke Ferenc margittai sajtós barátunk küldte.)

Menni kellett, akármilyen kegytelen tél is volt akkor
és bizony estére, a túra végére, már összefagyva érkeztek vissza a lovas huszárok a kiinduló faluba!
Az első túrán résztvevők Szentjobbról indultak, majd
Érköbölkúton ebédeltek, estére pedig visszaértek
Szentjobbra… Nem csak a hideg, de a sötétség és
csúszós téli túraút is megviselte a lovas katonákat. Ez
volt a kezdet, tíz évvel ez előtt, 2009 január legelején.
A szentjobbiak elhatározásának – 2009 január legelején – az volt az alapmotívuma és az üzenete, hogy
ha hajdan, a háborúkban, az egykori igazi huszárok
kibírták a zord és viszontagságos téli viszonyokat,
akkor a mai, a kényelmes élethez szokott katonai
hagyományőrzőknek is illik kibírni a megpróbáltatásokat… Ez volt a szellemisége a legelső túrának!
Ezen vezérfonál mentén indult el tehát 2009 január
elején a téli huszárportyák sokasága, mely azóta is
töretlenül fejlődik, és mára már odáig jutottak a romániai magyar bajtársaink, hogy több mint száz
vendéggel teszik meg a téli túrákat, és ma már nem
csak Bihar megyéből és Hajdú-Bihar megyéből érkeznek Szentjobbra a túrázók, hanem Erdély belsejéből is jönnek huszárok. Így volt ez 2019. január
5-én is, amikor ismét sokan vettek részt az idei huszárportyán. A közel tízfős hajdú-bihari küldöttséget Juhász Imre, a Hajdú-Bihar megyei Lovas és
Huszárhagyomány-őrző Sport és Kulturális egyesü▶
let elnöke vezette.
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Koszorúzás Simonyi óbester emléktáblájánál

A több mint száz résztvevő január 5-én indult útnak
Szentjobbról lóháton, szekereken, hogy próbára tegye strapabírását a kemény hidegben. Több mint tíz
szekér, több lóhátas ló vitte a huszárokat, és emlékápolókat a környékre. Szentjobbon finom reggeli
után a római katolikus templomban kaptak áldást a
résztvevők arra, hogy balesetmentesen teljesíthessék
küldetésüket, és épségben visszaérjenek majd estefelé, Szentjobbra.
Ezt követően megkoszorúztuk Szentjobbon Simonyi
Óbester – a legvitézebb huszár emlékére állított –
emléktáblát, majd elindult a menet. Szabó Ödön politikus, bukaresti parlamenti képviselő, és egyben
lelkes huszárhagyomány-ápoló, kürtjellel jelezte az
indulást.
Több mint száz fő indult útnak, vagy nyolc térség
képviseletében a túrára. Körülbelül jó negyven kilométert tettek meg a nap végére a túrázók, mire vis�szaértek a kiinduló településre.
Több helyen volt„életmentő” vendéglátás, meleg étel
és ital, borospince-látogatás (ne feledjük: a híres Érmelléki borvidék ez, mely az egykori Magyar Királyság híres borvidéke volt! Ezúton is köszönet és elismerés a kifogástalan szervezői munkának!
A dermesztő hidegben, szélben, hószállingózásban,
bizony jól esett minden emberi „valami”, ami enyhítette a hideg okozta gyötrelmeket.
A túra érintette Hegyközszentmiklóst, Nagykágyát
(ott az egykori ismert Pongrácz-grófi család kastélyát)
és Csokalyt is. Csokalyon Fényes Elek emléke előtt is
tisztelegtek a túrázók…
Mindig van vidámabb esemény is
E sorok írójának el kell ismernie, hogy a mi küldöttségünkből, a három legöregebb, csak az induláskor

nyüzsgött. Aztán az az igazság, hogy mi hárman bizony a régi szóhasználattal „dezertáltunk”... Ugyanis
egyikünknek többed magával készülődnie kellett
Nagyváradra, mert színházba mentek egy csoporttal!
Bérletük van, rendszeresen átjárnak. Mi ketten pedig
nem kockáztattuk meg, hogy betegen jöjjünk vissza
este öt óra felé. És mivel éppen egy csizma miatt be
kellett menni a közeli nagyobb városkába, Székelyhídra, hát elinaltunk…
Elintézve a csizma ügyet, mivel már úgyis mindegy
volt, „dezertőrökké” váltunk, „beemigráltunk” egy jó
kis kocsmába... Onnan visszatértünk a szálláshelyűl
szolgáló hegyközszentmiklósi termalstrandra, ahol
bizony locsiztunk egy jót – és a medence szélen volt
még hideg pezsgő is…
Egyik tagunk születésnapja volt
A túra másik sztorija volt, hogy én mindig részletes
információs tudnivalókat küldök a tagoknak. Sokszor
ki is nevetnek e miatt, mert olyan szájbarágósan leírok minden tudnivalót. De ez kell is, mert még így
is mindig van valami kabaré a menetek során. Erdélyben, Mezőpaniton lakik Bartha Misi bátyánk, aki a mi
egyesületünknek a tagja. Még a részletes leírás ellenére is eltévedt, ugyanis sokáig kereste Hegyközszentmiklóst, mivel a GPS-be Hegyközszentimrét
pötyögte be, és ott aztán persze nem találta a
szentmiklósi termalfürdőt...
Másik jópofa eset a túra utáni napon történt, már
Debrecenben, amikor ott is szolgáltunk! Az a tagunk,
aki 24. születésnapját éppen a túra napján ünnepelte, aki egyben egyik alelnöke is az egyesületünknek,
Horváth Csabi, Álmosdról, azt követően, hogy
sokadjára akartuk ismételten pálinkával kínálni a
hideg miatt, meg ünnepeltként is, emígyen vágta ki
▶

Indulás a túrára - kivonulnak a lovasok
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magát a „szorításból”: „– Endre bátyám, én a romániai menet után, az elkövetkező fél évben, semmiféle
alkohol tartalmú elegyet nem szeretnék már látni...!”
Visszatérve a túrára, délutánra, a visszatérő szakasz
idejére, már rálopakodott a környékre a közelgő sötétség, így a hegyközszentmiklósi termálfürdő étkezdéjének ellátása után sokan gépjárműveken tehették
– annak köszönhetően, hogy mindig megfelelő biztonsági kísérők is voltak a túra holtterében – meg a
Szentjobbra visszavezető utat. Ezt nem is nagyon
bánhatták a túrázók, és a lovas fogatok tulajdonosai
sem, a lovakról nem is beszélve, mert akkorra már
brutálisan átfagytak, ami már felveti annak felelősségét, hogy van-e értelme veszélyeztetni bárkinek
is az egészségét? E sorok írójának véleménye szerint:
biztosan nincs! A hajdú-bihari küldöttség között a
legidősebb résztvevő már közelebb volt a hetvenedik (!) életévéhez, mint hatvanadikhoz, a legfiatalabb
pedig éppen akkor ünnepelte 24. életévét. Bizony
neki is maradandó élmény lesz ez a születésnap…
A túra tehát, bár az emberi és a katonai keménységnek állít példaképet, azonban – véleményem szerint
– lehetne rövidebb, hogy senkit se tegyünk ki annak,
hogy esetleg súlyos betegséget kapjon a túra során… Egy reggeli indulásos túra, mely a déli ebédre
visszatérne a kiinduló ponthoz, véleményem szerint
elegendő lehetne a jövőben… Részemről – és ez
persze magánvélemény – ezt javaslom, vagy legközelebb már nem ösztönzöm a részvételünket olyan
eseményen, ahol kockáztatnánk embereink egészségét…
Emberi kapcsolatok épülnek
Ami azonban feltétlen pozitívum, az az, hogy a teljes
résztvevői létszám közel kétszáz fő lehetett! Ugyanis a civilek és katonai hagyományőrzők együttes közönsége a záróesti ünnepi programon az utóbbi
években már körülbelül ilyen létszámot mutatott és
mutat! Ez bizony olyan emberi kapcsolatépítési lehetőség, ami példa nélküli és hatalmas kincs! Jómagam magyarországi közéleti emberként kimerem
jelenteni, hogy nem látok hasonló összetartozást
Magyarországon. Itt már nem igazán vannak ilyen
nótás, emberi kapcsolatokat mélyítő események,
közösségek. Nekünk sokszor kell a mai Románia területére, a Partiumba, vagy Erdélybe, elmennünk

A sok résztvevő között ismét ott voltak a hajdú-biha

riak is

ahhoz, hogy a magyarságot megtapasztalhassuk,
megélhessük. És ez bizony szomorú – ránk nézve…
De elismerést érdemel a romániai magyarság felé…
Termálfürdőzés a hideg túra után
A január 5-ei szombat esti vigadalom után a hajdúbihariak a szálláshelyre vonultak, ami a
Hegyközszentmiklóson lévő termálfürdőben (mely
a romániai magyar Református Egyház tulajdona)
lévő szálláshely volt, ahol a meleg vizes fürdőzés jót
tett az elgémberedett túrázóknak… Éjjel jót tett a
pihenés, majd másnap korán – véletlen egybeesés
révén – Debrecenbe kellett „bevonulniuk” Romániából a hajdú-bihari huszároknak, mivel 11 órakor
kezdődött a cívis városban az a nagyszabású emlékünnepség, mely azt mutatta be, hogy 170 évvel ez
előtt, 1849 január elején, minként érkezett meg
Kossuth Lajos és a kormány Debrecenbe, hogy menekítették a magyar Szent Koronát. Mint tudjuk a
történelemből, ez után vált a hajdúsági megyeszékhely az ország ideiglenes fővárosává fél évre. Ezen
ünnepségen kilenc huszárunk közreműködött, akik
meglehetősen elcsigázva, szinte dermedten is vállalták az újabb szolgálatot Debrecenben is. Előző
este, a már említett 24. életévét ünneplő huszártagunk – Horváth Csaba – SMS-be jelentette, hogy
–„Megfagyva, bár, de törve nem, megvagyunk! Reggel indulunk Debrecenbe!”
A kilenc Debrecenben is szolgált huszár közül két fő
erdélyi lakos, ezt azért említem még, hogy mindenek
után nekik még haza is kellett utazniuk…
Tudósított: Szoboszlai Endre – Debrecenből
Fotók: Rencz Csaba – Bihari Napló – és magánarchívum
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Életre keltett

álmok

A Lovas Nemzet pluszban folyamatosan
tallózunk az elmúlt 25 év cikkeiből.
Most a Művészeti rovatunk egyik
érdekes történetét olvashatják.

Egy művészi útkeresés története
Több éves küzdelmes művészi útkeresés után találta meg Heather Jansch azt a kifejezésmódot, mely
a lovakkal kapcsolatos érzelmeit és a saját személyiségét egyaránt kifejezi.
A művész 1948-ban született Essexben. Élete kora
gyermekkora óta összekapcsolódott a lovakkal. Sikeres festőművészként saját lovait ábrázolta, de az
eredménnyel nem volt elégedett, folyamatosan
kereste az eszközt, ami a legtökéletesebben fejezi
ki az erőt és eleganciát, ami a lovakból árad.
Az útkeresés éveiről és a katartikus felismerésről a
művész így vall a Lovas Nemzet olvasóinak:

núskodtak is azokról az évekről, amikor közelről
tanulmányoztam és lerajzoltam őket a mezőn, mégsem voltam elégedett magammal. Égtem a vágytól,
hogy rátaláljak egy sajátos művészi kifejezésmódra.
Kipróbáltam számtalan megközelítést, eszközt és
témát, de egyik se működött igazán.Többet akartam. Kísérleteztem a szobrászattal is, de ugyanaz
történt – bármibe kezdtem, az alkotásom csupán
sápadt utánzása volt más művészekének. Akkoriban
rézdróttal dolgoztam, mely felhevítve Leonardo da
Vinci rajzaira hasonlított, de az alkotásból még mindig hiányzott a hitelesség ereje. Gyakran feladtam,
mert a végkifejlet gyenge és ötlettelen volt.

Mikor már minden kudarcba fulladt
Úgy tűnhet, hogy a depressziónak nincs ellenszere.
Évekig küzdöttem vele, noha a festményeimmel jól
kerestem és egy kívülálló szemében az életem a
kreatív álmot testesítette meg. Mindig is szenvedélyesen szerettem a lovakat, és pontos portréim ta-

Egy borús napon műtermemben ültem teljes ötlettelenségben. Mélypontra kerültem, közel voltam
ahhoz, hogy feladjam, amikor eszembe jutott az,
amit egyszer régebben olvastam: bármelyik pillanatban megkaphatod problémádra a választ, ha
▶
képes vagy rá, hogy szembenézz magaddal.
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Minden más kudarcot vallott, és eldöntöttem, hogy
letesztelem ezt az elméletet. Nem volt vesztenivalóm. Ha igaz volt az, amit olvastam, akkor a válasznak valahol ebben a szobában, ebben a pillanatban
kell felbukkannia. Valahol lelkem sivár és koszos,
kudarcba fulladt kísérleteitől szennyezett belsejéből és roncsából kellett, hogy valami hiányozzon.
Levegőt vettem és ültem. Lassan körbenéztem a
szobában, nem volt semmi figyelemreméltó, semmi
olyan, amit ne láttam volna ezerszer. Tekintetem
megakadt a tűzhelyhez közel fekvő pár darab félretett ágon, amelyet a kertészek a borsó megtámasztására használnak. Ez volt az. Nem több. Órákig
szemléltem. Kezdett besötétedni, elkezdtem fázni,
éhes voltam.
Csüggedten mentem el bevásárolni, mégis olyan
volt, mintha egy kép a szemembe égett volna, még
mindig láttam az ágak utóképét és ritmusát. Haza-

érve meleg lakás fogadott, a fiam meggyújtotta a
tüzelőt a borsóágakkal. Felvágott még egy hosszú
darab borostyánt is, mely rácsavarodott egy régóta
elkorhadt kerítésoszlopra, amely ott állt elfeledve
műtermem egyik sarkában. Már csak egy rövid rész
maradt belőle, én ellenben egy ló nyereggel kiegészített törzsét fedeztem fel benne. Mély megrendültségemben felemeltem, és belehelyeztem abba
a rézdrót formába, amelyen dolgoztam. Megdöbbentő átalakulás történt, ahogyan a ló nagy erővel
életre kelt. Soha nem láttam ahhoz hasonlót. Ez az
alkotás tökéletesen kifejezte azt, amit kerestem, és
biztos voltam abban, hogy kezemben fogom a kulcsot egy olyan stílusú alkotáshoz, amelyet teljesen
magaménak éreztem.
A művészi út hátralévő része azóta is kibontakozóban van, immáron 30 éve.
Heather Jansch vallomását Egyed Csilla fordította. (Megjelent 2009.)

A HÓNAP FOTÓJA

Képünkön
Lovász Krisztina (Albertirsa),
aki 12 éves kora óta
a lovak bűvöletében él.
(A fotót édesanyja,
Lovász Jánosné
küldte be)
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