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Juhászné Ihász Magdolna: Lovakról és emberekről
Az első lófélék 60 millió évvel ezelőtt jelentek meg és küllemben alig
hasonlítottak a mai lovakhoz. Régen sokkal inkább egy rókára emlékeztettek és öt ujjuk volt.
Nincs még egy ilyen nemes és magával ragadó állat, akinek a története
ilyen szorosan összekapcsolódna az emberiséggel.
A ló (Equus caballus) az emlősök (Mammalia) osztályának a páratlanujjú
patások (Perissodactyla) rendjéhez, ezen belül a lófélék (Equidae) családjához tartozó faj. Ma már csak háziasított vagy háziasítottból viszszavadult formáiban ismert. Legközelebbi rokona a vadló (Equus ferus).
Egyes nézetek szerint a ló és a vadló egyazon faj, az Equus ferus eltérő
alfajai. Ebben az esetben a ló fogalmát tágabban használhatjuk, amelybe beleértjük a vadlovat is, amelytől a háziasított alfajt a házi ló névvel
különböztethetjük meg (Equus ferus caballus).

Típusok vérmérséklet szerint
A lófajtákat három csoportba soroljuk vérmérséklet szerint, a póniknál
ilyen felosztás nincs.
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LOVAKRÓL 2 …
Hidegvérű lovak
Észak-Európából származnak, ahol bőven találhatók kövér legelők a hűvös, csapadékos időjárás következtében. Nem csoda, hogy ebbe a fajtába tartozó lovak mind nagy testűek, és igen erősek, mint a brabanti
vagy belga lovak.
Melegvérű lovak
Az ázsiai vadlovaktól, a Przsevalszkij-lótól és a tarpántól származnak.
Élénk, finom csontozatú fajta, alkatuk sokoldalú hasznosításra utal.
A lovak „típusát” aszerint határozzák meg, hogy milyen munkára alkalmasak.
Nemesvérű lovak
Az anglo-arab egyesíti magában a nemesvérű lovak minden szépségét,
finomságát és eleganciáját. Eredetileg a Közel-Keletről és ÉszakAfrikából származik, ahol a sovány legelők és a szélsőséges időjárás a
kisebb testű, szívós és gyors lófajta kialakulásának kedvezett.
Pónilovak
Pónilovak: Legfeljebb 148 cm magas és többségükben tiszta vérű őshonos fajta, akárcsak az izlandi póni. A póni lába rövidebb, mint a lóé, de
méretéhez képest erősebb. A pónik szívós, öntörvényű állatok.
Típusok hasznosítás szerint
Fogatlovak: Azoknak a lovaknak, amelyek fogathúzásra alkalmasak, általában meredekebb a lapockájuk, ezáltal jól felfekszik rá a hám, másrészt a csüdjük is meredekebb. Lábukat magasabbra szokták emelni,
ami elegánsan mutat a fogatban, ám a lovaglásnál kifejezetten kényelmetlen.
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Hátaslovak: A lovaglásra használt állatnak erősnek kell lennie, hogy elbírja lovasát, törzsének pedig keményebbnek, hogy a lovasnak jó ülést
nyújtson. Dőlt lapockájának köszönhetően hosszabb és alacsonyabb lépésekkel halad, ami kényelmessé teszi a lovaglást. Ebben szerepe van a
kisebb szöget záró csüdjének is. Az izmos far és hosszú hátsó láb az
ugrásban válik előnyére…
Sportpóni: a hátasló a legjobb tulajdonságaival rendelkezik, szép, arányos testfelépítésű, a vérmérséklete pedig egyenesen tökéletes.
Nehézigás lovak: Masszív testfelépítése, vastag csontozata és erős izmai nehéz terhek vontatására teszik képessé.
Kocsiló: e típusnak is erősnek kell lennie, mégis könnyebb testűek, ezáltal elegánsabbak. Lábukat magasra emelik. Két egymáshoz illő ló párban
igen értékes.
Cob: Nyugodt természetű hátasló, amelynek kissé rövid lába és zömök
teste van. Hagyományosan az idősebb és testes lovasok használják előszeretettel. A cob sörényét gyakran rövidre vágják.
Pólópóni: Kis testű ló. Gyorsan mozog, fordulékony, képes hirtelen felgyorsulni, megállni vagy irányt változtatni. Azonnal végre kell hajtania
lovasa utasításait.
Vadászpóni: Teste erőteljesebb, kevésbé tetszetős, mint klasszikus
hátaspónié. Amellett, hogy jó hátasló, gyors mozgású, és ugornia is tudni kell.
Egyik ikerunokámat, Kittófot (becsületes neve Kristóf persze) kérdeztem a minap, mit eszik a ló.
- „Hémát” (szénát) és „jabot” (zabot)!
Az aprócska legénykét nagyon sok dologgal meg lehetne fogni, de erre a
kérdésre mégis tudja a választ, lévén van egy pónilovacskájuk.
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Hazánkban is kezdi visszaszerezni népszerűségét a lótartás, egyik pozitív következményeként például a magyar nemzeti érzés felerősödésének. Van ugyanakkor egy szomorú oka is, a termelőszövetkezetek, állami
gazdaságok ellehetetlenítését követően nem jöttek létre erős magántulajdonon alapuló gazdaságok, családi gazdaságok, így a mezőgazdasági
gépek, traktorok, kombájnok stb. visszaszorultak, az elszegényedés
egyik jeleként visszatért nagyszámban az állati erő, igásállat alkalmazása.
Kedvcsinálónak íme egy különleges példány, egy gyönyörű csikó:

4

VPM ÁLTAL KIÍRT NYÍLT PÁLYÁZATOS ÍRÁSOKBÓL…
Az ember egyik tulajdonsága a játékosság, ahogy az egykori latin mondás is mondja, a „homo ludens”.
A ló kedvelt játékszer is. Gondoljunk csak a szegény gyermekek faragott lovacskáira, ami egy botból állt faragott vagy stilizált lófejjel a
végén, vagy a hintalovakra, a vidám parkokban a ringlispilek faragott lovaira és lovas hintóira.
A sok rajzfilm közül az utóbbi időkben készült Szilaj animációt említeném meg.
És az elborzasztó, a gyermekek lovak iránti rajongását „meglovagoló”
My little pony rajzfilmsorozatot, az ez alapján készült tiritarka, gyakran neonfényes csilli-villi játéklovacskákat. Ez igazi giccsorgia, a lovacska-figurák mellett unikornisok, pegazusok, és a giccsparádé csúcsa
az egyszarvú szárnyas lovacska. Ráadásul a szülők, nagyszülők tehetetlenek, nem tarthatnak kiselőadást a giccs természetéről, ha a kortársai
rendelkeznek ilyen játékkal, a szülők, nagyszülők szinte kényszerítve
vannak ugyanilyen ajándék megvételére.
A LOVAGLÁS TÖRTÉNETE, A LÓ- ÉS LOVASSPORTOK KIALAKULÁSA
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A lovaglás története:
Ló és ember: több évezredes kapcsolat jóban-rosszban, dicsőségbenvereségben, békében-háborúban, mulatságban-munkában.
A ló történetét és biológiai fejlődését is az ember formálta, de a ló is
beleszólt az ember történetébe.
Az első régészeti leletek, melyek a ló háziasítására utalnak, a mai Ukrajna területéről származnak i. e. kb. 4000-ből. A ló külalakjáról, ember
által történő hasznosításáról kevés nyom maradt fenn. A lovagló ember
legkorábbi ábrázolását barlangrajzokon láthatjuk. A ló és lovas motívuma
később megjelenik a festett edényeken, agyagtáblákon és szobrokon is.
Az első emberek még húsáért, bőréért vadásztak a lóra, ugyanolyan vadászható állatnak tekintették, mint minden más ehető húsú vadat.
A még élve fogságba esett állatokat megpróbálhatta az ősember valahol
a barlang körül elhelyezni, így maradt tartaléka és nem kellett ismét
vadásznia. A vemhes kanca esetében az ott született csikót is a jövőbeli tartaléknak tekinthette, ezáltal a csikó az emberhez hozzászokva
nőtt fel. Rájöhettek arra, hogy ha ez a csikó felnő és megerősödik, akkor az ember saját terhét a ló hátára rakhatja, vagy önmaga is felülhet
rá. Feltevések szerint az ember a lovat előbb mint teherhordó, igavonó
állatot használta, csak később ült fel rá. Harci szekerek húzására már i.
e. 2000-ben használtak lovakat. A hátaslóként való használat első bizonyítékai i. e. 1200-ból származnak. Később, mikor a lótartás, a lovaglás
mindennapivá vált, nem tudták elképzelni. hogy az isteneik lovak nélkül
boldogulhatnának. Az első lovakat ábrázoló barlangrajzok is vallási céllal
készülhettek. Sok országban a hősöket lovukkal együtt temették el, azt
hitték, hogy a túlvilágon is szükségük lesz rájuk.
Az ember rájött arra, hogy a lóval mennyivel gyorsabb és könnyebb a
közlekedés. Rájött arra is, hogy mennyi mindenre tudja lovát használni.
Segítségére volt a ló a háborúban is. Ekkor a ló még csak harci eszköz
volt az ember számára. A ló volt az egyetlen közlekedési eszköz, amelylyel egész népek útra kelhettek, vagy épp más népeket elpusztíthattak.
Lótartással legelőször az eurázsiai sztyeppéken élő nomád népek foglalkoztak. A gyors lovascsapatok váratlanul rajtaüthettek a letelepedett, földművelő népeken, az üldözők elől is gyorsan elmenekülhettek.
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A leghíresebb lovas nép a mongol volt. A ló katonai jelentőségét a nagy
hódító, Nagy Sándor is felismerte. Lovassága olyan átütő erejű volt,
hogy a gyalogságnak szinte semmi szerepe nem maradt. Ezzel vonult be
a történelembe.
A nyereg és a
kengyel elterjedésével a lovas
szabadabban
használhatta kezeit,
könnyebb
lett a fegyverek
használata. Legfőbb fegyver az
íj és a hajítódárda volt. Ezek elleni védekezésül terjedtek el a nehéz páncélok. A nehéz páncélzat miatt került sor a nyergek átalakítására, és a harci lovak jellege is változott. Ekkor elsősorban a nagytestű, robosztus, fegyelmezett lovakat
tenyésztették, melyek elbírták a lovas és a páncélzat súlyát. A nyerget
elől és hátul magas kápával látták el, hogy a lovas biztosabban ellenálljon a lándzsadöféseknek. A lovaglás
művészetének ekkor még nem jutott
szerep. A nehéz súly akadályozta a lovat a szabad mozgásban. Ezért gyorsaságról sem lehetett még szó.
A tűzfegyverek elterjedésével feleslegessé vált a nehéz páncélzat, mivel a
mozgékonyabb lovasnak nagyobb esélye volt az életben maradásra. Ezért a
16. és 17. században megnőtt a lovaglótudás jelentősége. Elkezdték a
gyors, könnyen irányítható, mozgékony
lovak tenyésztését.
Az indiánok csak a 16. századtól - miu-
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tán a spanyol hódítók hajóikkal visszahozták az Amerikából rejtélyesen
eltűnt őslovakat, - kezdtek el a prérin legelő bölénycsordákra vadászni.
Az addig soha nem látott fehér ember és az a valami, aminek hátán ült,
kezdetben nagy riadalmat okozott számukra. Később rájöttek a ló
használatának előnyeire. Az apacsok és a komancsok honosították meg
Észak-Amerikában a lótartást. Felhagytak a földműveléssel, és áttértek a lóról történő vadászatra. Az eddig békében élő törzsek között az
eltérő életmód miatt gyakoriak lettek a nézeteltérések. A törzsek nem
foglakoztak lótenyésztéssel, lovaikat vagy a spanyoloktól vagy más indián törzsektől lopták, vagy a spanyolok által hátrahagyott és elvadult lovak, a musztángok befogásával jutottak lovakhoz. Az indiánok leginkább
a tarka lovakat kedvelték, ezt egyetlen törzs, az idahoi indiánok tenyésztették. A fajtát appaloosának nevezték el. A törzs kihalásával lovaik is szétszóródtak.
A hadseregek legütőképesebb egysége a 19. századig a lovasság volt.
A történelem legnagyobb és legvéresebb lovas ütközetében vesztette
el Napóleon a háborút Waterloonál. A géppuskák elterjedésével megszűnt a lovasság katonai jelentősége. Napjainkban leginkább sport és
hobbi célból tartanak lovat.
Nagy erejű igáslovakra a mezőgazdaság gépesítése miatt egyre kevésbé
van szükség. A szállításban korábban megbecsült kocsihúzó lovakra
sincs ma már szükség.
Az iparosodással kiszorult a ló az ember mindennapi munkájából, de a
lovakat kedvelők tábora ismét növekszik.
A ló-és lovassportok kialakulása:
Lósport és lovassport:
- lósport: a lósportokban az eredményt legnagyobb részt a ló képességei döntik el, a hajtó vagy a zsoké szerepe másodlagos. Lósport a galopp
és ügető versenyek minden formája.
- lovassport: a lovassportban a ló és a lovas közös munkájából, évekig
tartó közös felkészülésükből születik meg az eredmény. Ide tartozik a
díjugratás, díjlovaglás, military, fogathajtás, távlovaglás, lovastorna,
stb.
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A galoppversenyek kialakulása:
A lóversenyek kocsival vagy lóháton már az ókorban is népszerűek voltak. Az ókori olimpiák versenyszámai közé i. e. 648-ban került fel a lóverseny. A rómaiak közvetítésével annak idején Angliába is eljutott. A
galopp sport fővárosa Newmarket volt. A brit nemesek finom versenylovat tenyésztettek és importáltak, szórakozásból pedig összehasonlították őket. A nép is örömét lelte a sportban. Fogadtak egymás közt,
majd később hivatásos bukmékereknél, hogy vajon melyik ló ér elsőnek
célba. A 18. század elején a lóversenyeket céltudatosan
bizonyos mén- és kancavonalak teljesítményvizsgálatára kezdték használni.

KINCSEM

IMPERIÁL

1709 óta minden galoppverseny eredményét az összes részletével
együtt feljegyzik a versenynaptárba és csak az eredményes lovakat te-
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nyésztik tovább. Hazánkban a leghíresebb galopplovak közé Kincsem és
Imperiál tartozott. A galoppversenyek két csoportra oszthatók: síkversenyekre és ugróversenyekre. A síkversenyeken akadály nélkül futnak a
lovak, az akadályversenyeken a versenypályát sövényekkel, árkokkal,
emelkedőkkel nehezítik. Viszonylag új sportnak számít az a fajta galoppverseny, amelyet télen, hóban rendeznek. Ugyanolyan pályát teljesítenek a hóban, mint más talajon, a lovakat speciális, csúszásmentes patkókkal látják el.

Az ügetőversenyek kialakulása:
A kocsival történő utazás kezdetben az utazóknak is komoly fizikai
megterhelést okozott. A kocsi szünet nélküli rázkódása úgy volt a legelviselhetőbb, ha a lovak ügetésben haladtak. Orlov gróf kezdett először
ügetőlovak tenyésztésével foglalkozni. A tudatos tenyésztői munka egy
új fajta létrejöttéhez vezetett, ezt a fajtát Orlov-ügetőnek nevezték
el. Amerikában az ügetőversenyzés felvirágzása a galoppversenyek betiltásának idejére esett. A 19. században alakult sporttá először
Oroszországban, majd Közép-Európában. Eleinte Franciaország állt az
ügetősport élén. A hajtó egy nagyon könnyű kocsiban ül (sulky) és a lovak legnagyobb versenysebessége eléri az 50 km/h-t is.
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A díjlovaglás kialakulása:
A kereszténység előtti időkben már Xenophón (i. e. 430-354) is sokat
foglalkozott olyan gyakorlatok kidolgozásával, amelyek a ló és lovas
közti együttműködés legmagasabb formáját teszik lehetővé. Az ő idejében a harci
lovak mozgékonyságának és
gyorsaságának
fejlesztése
volt a cél. A háborúkban a ló
úgy is segíthette lovasát,
hogy parancsra ágaskodott,
avagy rúgott. De ezek alapja
az idomítás és a segítségadások elsajátítása volt. A díjlovaglás olyan, tervszerűen végrehajtott gyakorlatok összessége, melyek során a lónak, a
lovassal a hátán, mindenkor
meg kell tartania egyensúlyát.
Ehhez hosszú idomító munkára van szükség.
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Az első udvari lovasiskola Nápolyban alakult meg 1532-ben. A talaj felett végzett gyakorlatok nemcsak a háborúban váltak a lovak hasznára,
hanem remek látványt nyújtottak a közönség számára is. 1733 után a
nők is bejuthattak a lovasiskolákba, és már nem nyers erővel, hanem
technikával és ésszel lovagoltak. Amit megtanultak, azt be is akarták
mutatni, így a barokk korban Európa fejedelmi udvaraiban rendezett
ünnepségek elképzelhetetlenné váltak lovasbemutatók nélkül. A francia
Cadre Noir és a bécsi
Spanyol Lovasiskola bemutatói ma is bepillantást nyújtanak az akkori
előadásokba. Magyarországon a díjlovaglás legelismertebb képviselője
Dallod Gyula , és leghíresebb lova a nemrég 21 éves korában elpusztult
szürke mén, Aktion volt.

A díjugratás kialakulása:
A lovasvadászatok elterjedésével egyidős sportág, mely a ló ugróképességének fejlesztésére irányul. A harci lovak ugróképességének fontosságát Xenophón is felismerte. Ő is hangsúlyozta a mesterséges akadálypályákon történő gyakorlatozás jelentőségét. Mint versenyzési
forma, a díjugratás csak a 19. században vált népszerűvé. Az első versenyt vadászlovak alkalmasságának mérésére rendezték 1864-ben
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Dublinban. Ebből hamarosan önálló magas- és távugrató versenyek fejlődtek ki. 1912-ben a díjugratást felvették az olimpiai sportágak közé.
Kezdetben a rendező ország határozta meg a versenyek szabályait.
A Nemzetközi Lovas Szövetség megalakulása után egységes szabályzatot is kidolgoztak. A 19. század közepéig a díjugratás technikája lényegesen eltért a maitól. A lovas az ugrás előtt, közben, és után is hátradőlt a nyeregben. Az ugróülést a 19. század végén egy olasz huszártiszt, Federigo Caprilli forradalmasította. Ő az elugrásnál és a földre
érkezésnél is előrehajolva, a ló testéhez simult. E technika végül a legnagyobb kritikusokat is meggyőzte eredményességével. 1902-ben versenygyőzelem magasugrásban 2,08 méter, távolugrásban 7,40 méter
volt. Hamarosan az egész világon elterjedt.
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A military kialakulása:
A military az egykori huszársági lovak sokoldalú alkalmassági vizsgáiból
fejlődött ki. A versenyzőnek díjlovaglásban, díjugratásban, és terepversenyen kell képességeit bizonyítani. A military-lovaglás első olimpiai
selejtezőit 1912-ben tartották. Az első versenyeken csak aktív katonatisztek vehettek részt. Ekkor még 5 napra volt elosztva a három versenyszám. Ma a versenyek 3 naposak.

A fogathajtás kialakulása:
A legősibb, ló vontatta eszközök még kerék nélküliek voltak. A kerék
megjelenésével a ló vontatta kocsik megjelentek az utakon és a csatamezőkön is.
A tudósok
szerint az
első ló vontatta harci
járműveket
az
ókori
Indiában
vagy Kínában készítették. Az első kerék tömör fából készült, és rugalmatlan, merev tengellyel kapcsolódott a kocsihoz.
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A küllős kerék feltalálásával mozgékonyabbá vált szekerek gyorsan elterjedtek, mint harci eszközök. A nyereg és kengyel megjelenésével, a
lovasság elterjedésével a kocsi kiszorult a csataterekről. A rómaiak
felismerték a jó minőségű úthálózat jelentőségét. Az áruk és nyersanyagok szállításának fontos eszközei lettek a szekerek. Először a 15.
század végén, Magyarországon készítettek olyan kocsikat, amelyek kocsiszekrénye rugalmas felfüggesztésű volt. Ez csökkentette az utasokat érő rázkódás, így nagyobb távolságokat kényelmesebben lehetett
megtenni. A postai szállítás növekedésével, az utasforgalom növekedésével a kocsiépítés is fellendült. Megnőtt a kereslet a kocsilovakra is,
ami a lótenyésztőket új fajták létrehozására ösztönözte. Ennek az automobilok megjelenése vetett véget. A ló vontatta járművek a mindennapi életből a sportpályákra szorultak vissza. A 2. világháború után a
kocsisport kedvelőnek tábora ismét növekedni kezdett. Európa Bajnokságot először Magyarországon, Budapesten rendeztek 1971-ben. Egy
évvel később a németországi Münster már a világbajnokság résztvevőit
látta vendégül. Ettől az évtől kétévenként felváltva kerül sor ezekre a
versenyekre.

LÁZÁR-TESTVÉREK
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A lovastorna kialakulása:
A voltizsálás nagy múltra tekint viszsza. Először a katonák ügyességének,
erőnlétének a fokozására szolgált.
Ezek a gyakorlatok a harc közben is
hasznosnak bizonyultak. I. Napóleon
például olyan gyalogságot képeztetett
ki, melynek tagjai vezényszóra felugrottak a lovaskatonák mögé a lóra, így
gyalogos létükre hamarabb juthattak
oda, ahol erősítésre volt szükség.
A vadnyugati (western) lovaglás kialakulása:
A 16. században a spanyolok által behozott szarvasmarhák 300 év alatt
annyira elszaporodtak, hogy ingyen, vagy pár dollárért bárki befoghatott egy állatot. A marhacsordákat elkezdték keletre hajtani, csak itt
kaphattak hasznot az állatokból. A cowboyok egész nap a nyeregben ültek, gyakran hetekig. Lovaiknak erősnek, szívósnak kellett lenni. Új lovaglási stílus fejlődött ki. A lovakat is a csordahajtásra, a vadnyugati lovaglásra képezték ki. Ennek a lovaglási stílusnak napjainkban is nagy jelentősége van. Mostanság már a cowboyok ügyességét és felkészültségét a kifejezetten erre a célra rendezett rodeo-versenyeken mérik le.
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A vadászlovaglás kialakulása:
A vadászat egyidős az emberiséggel. A gyalogos vadászatot a ló háziasításával felváltotta a lóról történő vadászat. Barlangfestmények tanúsága szerint már az írás megjelenése előtt is vadásztak lóhátról. A vadászlovaglás legősibb formája a solymászat. Sokáig csak a jómódúak kiváltsága volt a vadászlovaglás. Először Angliában vált igazi népsporttá a
18. században. Itt főként a rókavadászatot űzték. A különböző terepakadályok kihívást jelentettek a lovasoknak. Egyre nagyobb szerepe
lett a ló ugróképességének. Egyes országokban tiltják az élő állatra
történő vadászatot, így a követendő vadat egy lovas helyettesíti. A lovas egy rókafarkat tűz a jobb vállára, és őt üldözi a többi lovas.

Lovasjátékok kialakulása:
Békeidőkben a lovas népek
ügyességét és erőnlétét lovasjátékokkal tartották fent.
Eredeti formájában csak kevés lovasjáték maradt fent.
Mongólia, Afganisztán, Északés
Dél-Amerika
marhatenyésztő vidékein maradtak
fent hagyományos formájukban. Legrégebbi lovasjátékok
közé tartozik a lovaspóló.
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Már az időszámítás előtt megjelent Perzsiában, Indiában, és Kínában is.
A kosárlabdához hasonlító lovasjáték az argentinok nemzeti játéka, az
el pato. Itt egy bőrfogantyúval ellátott labdát kell az ellenfél kapujába
juttatni. A legveszélyesebb lovasjáték a vadló vagy bika meglovaglása.
A lovasnak minél tovább, de legalább 8 mp-ig kell nyeregben maradnia.
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Történelmi fejlődésünk, nemzeti öntudatra ébredésünk egyik fontos állomása volt Széchenyi István munkája, a Lovakrul.
Széchenyi István (1791–1860) hippológus, lószakértő volt. Szakértelmét a katonaságnál, a nagycenki ménesében és az Angliában szerzett
tapasztalataival alapozta meg. Tudása esszenciájaként 1828-ban megszületett korszakalkotó munkája a Lovakrul, melyben megalkotta a nyereséges lótenyésztés programját.
A ló népszerűségét mi sem tanúsítja jobban, hogy kedvelt szereplője a
mitológiának, unikornis, kentaur, Pegazus.
Az unikornis – egyszarvú mondabeli ló alakú állat, amelynek homlokán
egyetlen szarv nő. A középkori legenda szerint csak egy szűz foghatja
el, akinek az ölébe hajtja a fejét.
A kentaur görög mitológiai figura, emberi felsőtesttel és lólábakkal, de
a köztudat úgy tartja, hogy az emberi felsőtesthez teljes lótest csatlakozott. Nagy részük vad és brutális volt, a Lapithákkal és Herkulessel
harcoltak.
Pegazus a görög mitológiában szárnyas ló. Medúza testéből pattant ki
annak halála után. Bellerophontész fogta be Athéné segítségével. Források eredtek lábai nyomán, mint például Hippokréné a Helikon ormán.
A lónak most különös aktualitása van, a kínai horoszkóp szerint a Ló
évébe léptünk.
A kínai naptár holdfázisokra épül, a holdévben 12, nagyjából 29 és fél
napos hónap van, a Kígyó évét követi a Ló éve, amely 2014. január 31-én
köszöntött be és 2015. február 18-ig tart.
A lónak az ember életében betöltött szerepéről mi sem beszél jobban,
hogy megszámlálhatatlan szólás, mondás született róla. Vajon hányat
ismerünk ma is, hány forog közszájon és vajon hánynak tudjuk az ér-
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telmét, fejtjük meg tanulságát. Játéknak is nagyon jó, próbálkozzunk
meg vele!
Abbahagyja a dolgot, mint a lusta ló a húzást.
Addig tart, míg a fehér ló egyet fingik.
A fehér ló megrúgta.
A fehér ló seggébe csúszkálni.
Állva alszik, mint a ló.
Annyit eszik, mint a ló.
Átesik a ló másik oldalára.
Búsuljon a ló, elég nagy a feje.
Co, te fehér ló, taszítsd feleség.
Dolgozik, mint egy ló.
Elkapta a ló.
Elkapta a szürke ló farkát.
Esik-kél, mint a vak ló.
Esik, mint a ló dereka.
Ez is csak olyan ló, ha akarok, ha nem is, felülök én magam is.
Feléje fordítja a fehér ló a farkát.
Fingik, mint a szakadt ló.
Fut a lova.
Gondolkodik, mint a szalmás ló.
Hányja fejét, mint a ló augusztusban.
Hazafelé tartja a ló a száját.
Igyekszik, mint a rossz ló.
Izzad, mint egy ló.
Jók a lovai, de a kocsisa rossz.
Konyít reá, mint a rossz ló az országútra.
Kinn lóg a ló lába.
Ló mondja, szamár bizonyítja.
Ló se eszi meg az abrakos tarisznyát.
Lovak elé fogja a kocsit.
Ló döglik, hám ürül.
Megadta a lovak árát.
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Megállt a lova.
Megköti magát, mint a német ló.
Még lova sincs, már kantáron búsul.
Megválik, kinek lova futósabb.
Megvan, mint öreg ló a polyván.
Meg van rakva, mint a nyerges ló.
Mindig jár, mint a fuvaros.
Mit nekünk egy ló, ha megdöglik, agyonütjük.
Nagyobb a ló, mint az istálló.
Nekünk is nevetett a vak ló.
Nem látszik, ha a ló fut.
Nem tudom, ki lova, ki csikaja.
Nem üti ki a vak ló szemét.
Nyög, mint a hajóhúzó ló.
Olyan az élete, mint a hajóhúzó lóé.
Olyan csúnya, hogy a ló az abrakot sem venné el a kezéből.
Ostoba, mint a ló.
Összeálltak, mint a lovak kánikulában.
Összesúg, mint a székely lova.
Ráhágott a ló az erszényére.
Rá van szokva, mint a jó ló az abrakra.
Röhög, mint ló az abraknak.
Sokat ivott a lova.
Süket, mint a ló ősszel.
Szapora, mint a poroszka ló.
Várunk évést, mint a ló a réten egymást.
Viszi a ló.
Visszaáll, mint a lopott ló mellől szoktak.
Visszafogja a ló száját.
Bújj a lóba!
Nagy benne az akarat, mint a rossz lóban.
Kivan a lóból.
Nem adja egy vak lóért.
Tud a lóhoz: fejét üti.
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Amit lovon fogad, gyalog meg nem állja.
Annyit ér, mint döglött lovon a patkó.
Könnyen megy neki, mint aki egy lovon nyomtat, aztán huszonkét szerben veri az eső.
Fehér lovon elad.
Fenn van a lován, létrát kell tenni melléje, hogy leszállhasson.
Lovon jött, gyalog jár.
Más lován ül.
Még egy lónak is sok volna.
Felvágták az orrát, mint a tatár lónak.
Lefagy a lónak a szarva.
Se hite, se lelke, mint a hajóhúzó lónak.
A legjobb lóra!
Koszos lóra bársonynyereg.
Jó lóra tesz.
Két lóra tesz.
Lóra katona, tehénre hajdú.
Lóra ültet.
Magas lóra ül.
Leszáll a lóról.
Leszállít a lóról.
Lóról szamárra.
Magas lóról beszél.
Akkor abrakolja lovát, mikor harcba indul.
A lovát keresi, pedig rajta ül.
Az tudja, aki a lovat hajtja.
Egyik befogja, másik ki a lovat.
Egy lovat a sípért.
Ketten hajtanak egy lovat.
Lovat ad alá.
Megennék egy lovat, míg te a seggét rágod!
Nem alám hoztad ezt a lovat.
Tarka lovat látok, sok szerencsét várok.
Tartanék én lovat, ha zabot szarnék meg szart ennék.
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Úgy üti, mint a lovat.
Lóvá tesz.
Akár a lóval imádkozz.
Mint aki egy lóval szánt.
Váltott lovakkal.
Abrakvivő lónak nem törik fel a háta.
A ló is farka előtt jár.
A herélt ló is megcsikózik néha.
A jó lónak nem kell ostor.
A jó ló télben is kapál magának.
A jó lónak nincsen rossz út.
A jó lovat istállóban is megkeresik.
Akinek lova nincs, járjon gyalog.
Ez csak a töredéke az összegyűjtött szólásoknak, mondásoknak, meg
kellett türtőztetnem magam, hogy bele ne fulladjunk a mondások tengerébe.
A lovak kedvenc témái a meseíróknak is. A klasszikusok helyett azonban
álljon itt az én mesém, amit szívesen mesélek unokáimnak is.

Színes pónilovak
Veruska vagy Vercsi, ahogy családja szólította, igazi városi kislány volt,
egy panelház legfelső, kilencedik emeletén lakott szüleivel. Testvére
nem volt, talán ezért volt magányos és szerette különösen az állatokat.
A szívéhez a lovak álltak legközelebb, azok közül is a pónilovak.
Nem véletlen tehát, hogy amikor közelgett valamilyen ajándékozós ünnep, Vercsi mindig játék pónilovat kért, szobája polcain annyi kék és rózsaszínű póni sorakozott, hogy egész póniménes kitelt volna belőlük.
Volt közöttük szárnyas ló, Pegazus, egyszarvú lovacska, Unikornis és
olyan lovacska, amelyik napközben elnyelte szinte a fényeket és este
sötétben világított. A legkedvesebb két pónijának neve is volt, a világoskék színű Tóni póni, a rózsaszín színű és sárga sörényű, farkú lovacskának pedig Móni póni volt a neve.
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Aztán egyszer úgy hozta a sors, hogy Veruskáék nem a Balatonhoz vagy
a hegyekbe mentek üdülni, hanem vidékre. A falusi háznál sok állatot
tartottak, voltak tyúkok, kacsák, sőt néhány pulyka, birka, kecske.
Az istállóban pedig két igazi póniló volt, bár elég idősecskék. A családnál, ahol laktak, régen két kisgyermek élt, egy kislány és egy kisfiú, ők
kapták hajdanán a két pónilovat, de a gyermekekből már felnőttek lettek, kinőtték a pónilovakat. Vercsi órákig nézegette az állatokat, csak a
mérges pulykáktól félt. A cserfes városi kislányon jót nevettek a házigazdák, amikor álmélkodva kérdezte, hogy miért dugdossák el a földbe
a krumplit, azt hitte, hogy csak magról lehet növényeket termeszteni.
Azt is megkérdezte, hogy hogyan lehetséges az, hogy a tyúkok tojást
tojnak, pedig egyetlen kakas sincsen az udvarban. Kedvencei azonban a
pónilovak voltak, rögtön el is nevezte őket kedvenc játékállatairól Móni
póninak és Tóni póninak, mert az egyik kanca volt, leány, a másik pedig
csődör, azaz fiú. Csak a színükkel nem volt kibékülve, mindkettő olyan
barnás jószág volt. Szénával etetgette őket, almát, cukorkát hozott
nekik. Aztán valamit észrevett, festéshez készülődtek a háziak, néhány
helyiséget ki akartak festetni. Ott állt bekeverve egy vödörben egy
igen szép kék festék, egy másikban pedig, láss csudát, egy rózsaszín.
Felkapta a nagy ecsetet, a pemzlit, kis vödrébe, amivel az állatokat
szokta itatgatni, beleöntött a kék festékből és uzsgyi, nekiiramodott.
Egyenesen az istállóba. Mire Tóni póni eszmélt volna, már javában festegette őt a kék festékkel. Majd kiöblítette a vödröcskéjét és az ecsetet és máris fordult a rózsaszín festékért. Móni póni sem úszta meg a
dolgot, nemsokára rózsaszín lett fejebúbjától a farka végéig. Vercsi
elégedetten szemlélgette remekművét. Csak a két póni nem örült, s a
kislány hatalmas meglepetésére Tóni emberi hangon szólalt meg.
„Mit tettél velünk? Az állatok között bohócok lettünk!”
Móni póni is megszólalt:
„Őseink patáik erejében, a közös fellépésben és rejtőzködő színükben
bízhattak ellenségeikkel szemben! Ez a hivalkodó szín nem tetszik nekünk, nem akarunk cirkuszban fellépni!”- és nagy kövér könnycsepp gördült le pofácskáján.
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Ver us el szég yell t e mag át. Tér ül t -for dul t, tiszt a vizet h o zo t t vödr ében és nag y k efét és az zal k ezd t e l ec sut ak ol ni a
két pat ást. N emso k ár a visszanyer t ék er edet i színük et a
lovac sk ák és ezzel jó kedvük is visszat ér t.
„V er c si, k ér d meg a g azd áink at, hog y h o zzák l e a padl ásr ól
a koc sit, azo n koc sik ázt ak r ég en kis g azd áink! Még nem v agyu nk ol yan ör e g ek , h ogy a szo mszéd fal uig el ne k ocog ju nk
vel ed , megl ásd, mil yen jó l esz!”
Íg y is l ett , a k isl ány nap mint nap l ejár t az ist álló ba, et e t t e, it at t a, c sut akol t a, k ényezt ett e a k is lovac sk ák at, ő k
ped ig peck esen hú zt ák a k is ko c sit er dő n -mező n át.
A sor s k e g y etl e n fi n to r a , ho g y a S u p er m a n t, a le g yő zh e t etl e n s zu p er hő s t so ká i g al ak í tó Chr i s to p her R e e v e lo v a s b al e s et kö v e tk e z t éb e n k én y s z er ül t to ló s zé kb e.
A ló k e dv e lt t é m á j a a z ir o d alo m n a k, s zí nh á zm ű v é s ze t n ek ,
m ű v é s zet i á g ak n ak.
Az eg y ik l e g i s m er t eb b lo v ak k al k ap cs ol at o s dr á m á b a n, P e t er S ha f f er Eq uu s s z í n m űv é b e n a fő s zer e plő 6 lo v a t m e g v ak ít , e zzel tu do m á s ul v év e , ho g y a v a k l ó ha l ál át o ko zza.
A ps zic holo g i záló d ar a b b an a p s z ich i á t er é s a b ír ón ő k er e si
e s zör n yű s é g e s t et t o ka i t. A fi a t al f iú b el e s zer et e tt eg y
ló b a s a m ikor eg y l e á n y o d a ad n á m a g á t n ek i a z i st áll ób a n , a
fi ú c sőd öt mo nd , m e r t úg y ér z i, ho g y E q uu s , a l ói s t e n f i gy el i.
Th e odor e G er ic a ul t ( e j ts d g ér ik ó ) f e st m é n y ét a mű v é s ze t tö r t é n é s zek a n n a k a d e mo n str ál á s ár a h a s zn ál j ák , hog y a
f e st é s ze t ( s zobr á s z a t s tb .) n e m a v aló s á g s zol g ai m á sol á s a, ut á n zá s a , n e m c é lj a a f é n yk é p s z er ű á br á zo l á s. A ló a
v aló s á gb a n n e m f ut úg y, ho gy m i nd a n é gy l á b a n yú j to tt
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he ly ze t b e n v a n. A r o m a n ti k a s tíl u s j e gy e i n ek m eg f el elő e n
a z e p so m i ló v er s e ny v ih ar o s ég bo l t al a t t z a jl ik.

Leonardo da Vinci, a festészet géniusza rengeteg vázlatrajzot készített, tökéletességre törekedett.
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Egykori képzőművészet-esztétika tanárom, Bencze Gyula bácsi, minden
művészeti probléma illusztrálására ló- , illetőleg aktrajzot használt.
Egy nagyon szép verset citálnék ide, amely a születésről, a világ egyik
csodájáról is szól:
Juhász Gyula: Csikóellés
Májusi rózsák nyíltak éppen,
bodza bomlott és orgonák,
mikor a ló elleni készül.
Sokszor pihent, döcögve járt.
Pöttöm legényke jártatta lassan
virágos réten és dalolt.
Mire fáradtan hazaértek
az ég kék vállán ült a Hold.
Az istállóban, puha almon,
tajték verte ki, remegett,
szuszogtak, fújtak, fekve nézték
szétterült hasú tehenek.
Amikor a kazlak is aludtak,
s a göncöl rúdja délnek állt,
a ló megellett. Sokáig nyalta
leragadt szemű csikaját.
Anyja mellett aludt a jövevény,
dunnából kiszakadt pehely.
Sose terült a szalma szebben,
nem aludt így a hó, a tej.
Piros kalappal jött a hajnal,
intett és aztán elfutott.
A csikó fölállt, csomós kis lába
reszketett, akár a habok.
S ahogy az ablakon bedugta kék orrát
a reggel, s rájuk szagolt,
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anyja hasát döfködte vidáman,
hamvas pofával megszopott.
Lombok susogtak össze-vissza,
tyúkok kotortak, boldogok,
irigységükben elhervadtak az arany szirmú csillagok.
A népdalokban rendre felbukkannak lovak.
Rózsa Sándorról szóló egyik legszebb népdalunk részlete:
Édesanyám én strázsába nem állok
amott jönnek a fegyveres zsandárok
Rózsa Sándor nem vette ezt tréfára
felugrott a bársonyszőrű lovára.
Lova lába megbotlott egy f…be (?)
ott fogták el Rózsa Sándort fektébe.

Egy kuruc népdal részlete:
Fakó lovam a Murza
Lajta vizét megússza,
Bécs alját ha nyargalja,
Császár azt megsiratja.
Itt egy másik részlet:
Most jöttem Gyuláról, Gyulafehérvárról,
Leesett a lovamról a patkó, a három lábáról.
Csak egy maradt rajta, az is lötyög rajta,
Kovács legény lelki jó barátom, igazítsál rajta!
Kovács kalapácsa, mind azt kopogtatja,
Hogy ennek a keselylábú lónak magyar a gazdája.
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A legszebb Rózsa Sándorról szóló népdal a betyárok és a lovak összetartozásáról is regél:
Édesanyám én a strázsát nem állom,
Amott jönnek az alföldi zsandárok,
Rózsa Sándor nem vette ezt tréfára,
Felugrott az aranyszőrű lovára.
Lova, lova, lova viszi messzire,
Egyenest a kerek erdő mélyére,
Lova lába megbotlott egy gyökérbe,
Így fogták el Rózsa Sándort örökre.
Rózsa Sándort fölteszik a szekérre,
így viszik a városbíró elébe,
Városbíró, üzeni a kapitány,
Rózsa Sándor nem jár többet a lován.
Megüzenem én a zsandár uraknak,
Jó gondját viseljék az én lovamnak!
Hej te, hej te, azt a betyár mindenit!
Lovát félti, s nem a maga életit.
Napjainkban reneszánszát éli az állati viselkedés-kutatás, az állati
psziché gyógyítása, így a lóval az ember gyógyítása, de a ló lelkének
gyógyítása is.
A suttogó című film bevezette a „suttogó” fogalmát, az állati lélek, jelen esetben a ló gyógyítását.
A 14 éves Grace MacLean (Scarlett Johansson) súlyos sérüléseket
szenved, amikor baleset éri versenylova, Pilgrim nyergében. Grace
édesanyja, Annie (Kristin Scott Thomas), az ambiciózus magazinszerkesztő rájön, hogy lánya és a ló sorsa elválaszthatatlanul összefonódik.
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Ezért lányával és a lóval azonnal Montanába utazik az egyetlen suttogóhoz, Tom Bookerhez (Robert Redford), akinek különleges képessége van
a lovak gyógyításához. Ám amíg Tom azon fáradozik, hogy helyrehozza a
kislány és a ló összetört életét, Tom és Annie egymásba szeret.
Legyen írásom vége vidám, álljon itt hát egy mókás összeállítás jópofa
beszólásokból.
Lali bá' lovasoktató beszólásai
- Látják azt a csoportot a korlát mellett? Azok nem lovagolni jöttek,
hanem magukon röhögni. Úgyhogy szedjék össze magukat!
- Lovat láttak már? És miről ismerték föl? Hogy röfögött? Hát elárulom, az nem az volt. Vagy amikor meglátta magukat, attól félrebeszélt.
- Maguk egy óráért befizettek ötezer forintot. A ló ingyen csinálja. És
ahogy magukat elnézem, ő jár rosszabbul.
- A szeme a feje elülső részén található, ezért előrefelé jobban lát.
Amelyik minden oldalra egyformán lát, az a vak ló.
- Hátul két lába van, ezekkel fut, elöl kettő, ezekkel fékez, és mind a
négy patában végződik. Így lehet megkülönböztetni az asztaltól.
- Mint látják, mindegyik patájára patkót szögeltünk. Ez nagyon praktikus, mert ha valakit megrúg, az nem tud utána reklamálni.
- Látják a ló hátán a nyerget? Őseink alatta puhították a húst. Maguk
felette fogják.
- A ló elöl harap, hátul rúg, ezért a közepén szállunk föl rá.
- Segítsen neki, emelje a lábát! Úgy, most lendítse föl! Most egy kicsit
pihenjenek, míg én kiröhögöm magam.
- Egyikük szálljon le, vagy maga, vagy a majré!
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- Üljön már lazábban! Ahogy így elnézem, a merevgörcs magánál volt
ipari tanuló.
- Hogy ül a lovon?! Maga jobboldali?
- Magának hogy áll a lába? Hogy a kedves nagymamától örökölte? Nem
létezik, már régen kihalt volna a családjuk.
- Látja ezt a szíjat? Kapaszkodjon bele! Az a fék, de itt mi kantárnak
hívjuk. Ha meghúzza, a ló lassít. Ha erősen húzza, a ló megáll. Ha nagyon
erősen megrántja, akkor a ló hanyatt esik, és maga lesz alatta.
- Ne remegjen már annyira, eltöri a ló gerincét. Mit csodálkozik? Igen,
van gerince, nem politikus az!
- Ezt hívják kényszerleszállásnak. Elég alapos talajlazítást végzett!
- Igaza van, a csúcson kell abbahagyni! Tisztelem a tudományos érdeklődését, de abban a susnyásban nem fog találni ritka növényfajt. Majd
ha a ló visszafelé jön, megint felszállhat.
- Ahogy látom, maga legalább egy hétig nem fog ülősztrájkot kezdeni.

***
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