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Lovasmúltunkról jelenidőben
Lovasmúltunkra még manapság is

hivatkozgatunk. Lovas nép vagyunk,
mondjuk olyankor büszkén, esetleg
csak úgy, megszokásból. Ám ebben
ma mindössze annyi az igazság, hogy
lovaskultúránk emléke nem tűnt el
nyomtalanul az utóbbi évtizedek min-
den igyekezte ellenére sem, sőt nyomai
még a gyakorlatban is léteznek. Bizo-
nyíték erre a fogathajtásban elért siker-
sorozatunk, és népünk különleges
adottságai - ami több mint hozzáértés
- a lóval való bánásmódban. Lovaskul-
túránk gyökerei a lovas-nomád korba
nyúlnak, és ennek a kultúrának az
arisztokratától a betyárlegényig min-
denki részese volt a magyar társada-
lomban, s még a külföldről betelepült
polgár is igyekezett részesévé válni.
Ezzel mintegy azt is kifejezve, hogy
nemcsak jogilag, de szellemében is
magyarrá lett.

A magyar ember lószeretete - a
kívülálló szemével nézve - a külföldi-
nek talán még inkább feltűnik. Edward
von Egan 1893-ban Berlinben megje-
lentetett, a magyar lóról szóló könyvé-
ben ezt olvashatjuk:

„Hogy ez mit jelent, annak megérté-
séhez elég egy napot az országban
utazni. Mindenütt azt látni, hogy sok-
kal több úr ül a bakon, mint kocsis, és
még a legszegényebb parasztok is leg-
alább olyan szeretettel, mint szakér-
telemmel hajtják fogatukat. A magyar
gazdaságokban a kocsiló az első és sok
esetben az utolsó leltári darab is,
amelytől megválik a gazda. Itt is van
hanyag ember, akinek talán egy jó
marhája sem áll az istállóban, a pajta és
a kamra üres, de a lószerszám még
rendben van. Lehet, hogy az igásökrök
már éheznek, fejük fölött a tetőn már
benéz a napfény, de a hintó és a szer-
szám még a régi fényben csillog, és a
lovak jókedvükben alig fékezhetők. Ez
a szenvedély a magyarnak a vérében
van."

Bizony, szenvedély volt ez a javá-
ból, de létkérdés is, ami végigkísérte

viharos történelmünket. A jó ló nem-
egyszer gazdája életét jelentette.

Árpád és honfoglaló magyarjai ló-
háton jelentek meg a Kárpát- medencé-
ben, és lóháton kalandozták végig Eu-
rópát Bizánctól a Pireneusokig. Hadi
sikereiket nem kis mértékben éppen
lovaik gyorsaságának, meglepetéssze-
rű megjelenésüknek is köszönhették.
Jóval később Ocskay brigadéros kuruc
lovasaival is éppen így lepte meg, és
csaknem elfogta a Bécs környékén va-
dászgató császárt. Vagy Mária Terézia
tábornoka, Hadik András gróf is ezt az
ősi, jellegzetesen magyar taktikát al-
kalmazta a hétéves háború idején. Mé-
lyen az ellenséges hátországban né-
hányszáz huszárával megsarcolta Ber-
lint. A honfoglaló magyarokéhoz ha-
sonlók voltak a kunok, jászok, úzok,
besenyők lovai is. Aprók, de gyorsak,
kitartók és edzettek, képesek napi 100-
150 km-es vágtára.

Képzeljük csak el a kunok betelepü-
lése utáni időket! Tavasszal, amint ki-
zöldellt a fű, s erőre kaptak a lovak, a
Nagykunság valamelyik szálláshelyé-
ről harsány jókedvükben, ha megeresz-
tették a kantárszárat a legények a Mát-
ra felé, a kis kócos lovak vágtáját csak
a Tisza torpantotta meg.

Mindenesetre a pusztai népek meg-
jelenése forradalmi változást idézett
elő Európa lovaskultúrájában is, hiszen
tőlük vették át a kengyel használatát,
de a nyerget és a zablát is az övékről
kezdték mintázni.

A honfoglaló magyarok lovainak
kiválóságát bizonyítja az is, hogy a
közelebb-távolabb élő népek minden-
képpen igyekeztek beszerezni azokból.
Mert mi másért kellett volna Taksony
fejedelemnek vámokkal szabályozni a
ló kivitelét az országból? Ez a kereslet
a történelem folyamán végig fennállt,
egészen a II. világháborúig. Egyáltalán
nem volt „eladhatatlan termék" a ma-
gyar ló! Vásáraink Európa-hírűek vol-
tak, melyeken a világ minden részéről
megfordultak a vásárolni szándékozó
lovasemberek, különösen németek és

olaszok. De a vásárra vitt és eladásra
szánt ló nem volt ám mindenképpen
eladó! Egy valamirevaló gazda azt is
jól megnézte, hogy kinek a kezébe
adja! És ha úgy találta, hogy a vevő
nem lenne jó gazdája lovának, előfor-
dult, amit egy külföldi nehezen érthe-
tett meg, hogy nem adta neki a lovát
semmi pénzért. A „Mit kér érte?", „Mi-
re tartja?", „Mi volna az ára?" vagy
„Mennyiért adja?" kérdések valame-
lyikére egyszerűen az volt a felelet:
„Magának semennyiért sem!" És in-
kább hazavitte.

Egy-egy feltűnően szép ló megjele-
nése mindig felpezsdítette a vásári
hangulatot. Köréje sereglettek, szakér-
tő szemmel méregették korát, járását,
egészségi állapotát, tulajdonságait. Az
ilyen ló, ráadásul ha még saját nevelé-
sű is volt, az anyagi hasznon kítfül
tekintélyt, megbecsülést is szerzett
gazdájának. Mert a ló nemcsak gazda-
sági értéknek számított, hanem a gazda
megítélésének is mértéke volt. Kunma-
darason hallottam, hogy olyan embert,
akinek lovai elhanyagoltak voltak, bí-
rónak sem választottak meg, még ha
minden egyéb adottsága meg is lett
volna a tisztség betöltéséhez. És ha
végiggondoljuk, van logika ebben az
okoskodásban. Mert aki nem törődik
kellőképpen lovaival, az nem lehet jó
gazda. Ha pedig nem jó gazda, hogyan
bízhatná rá magát egy közösség?

A magyar lovasélet, lovaskultúra
világszerte legismertebb reprezentánsa
Kincsem, a „verhetetlen csodakanca",
vagy amint Európa versenypályáin is-
merték: a „Hungárián wonder" pálya-
futása. Ám nemcsak az, és néhány más
kiemelkedően sikeres versenylovunk
szereplése bizonyítja lótenyésztésünk
hímevét, hiszen ezek szereplése már
csak koronája volt lovaskultúránknak,
és végül is egyedi esetek. Tömeges
nagyságrendben a magyar ügetőlovak
bizonyítottak. Mert világhírűek voltak
ügetőlovaink, a jukkerek is. Ez a meg-
nevezés nem fajtát jelölt, hanem minő-
sítést. Általában a nagybirtokok .íiéne-



seiben tenyésztették, és kiscsikó ko-
ruktól gyors, kitartó kocsilónak, ügető-
nek nevelték őket. Bármilyen fajtájúak
lehettek, ám az szigorú követelmény
volt irántuk, hogy 50 km-es távon a
kilométer-átlagidejük nem lehetett
több 3 percnél. Ennek alapján szelek-
táltak nemzedékeken keresztül. Kitar-
tásukat, munkabírásukat illusztrálja a
Carl Gustav Wrangeltől vett idézet:
„Terezovácról Jankovich úr Varasdra
(127 km) hajtott, onnan 22 km-re gróf
Erdődy Rudolf birtokára, de mivel őt
nem találta otthon, a 135 km-t mindjárt
visszafelé is megtette, és ezt a 284 km-t
28 óra alatt. Bizonyára ritka teljesít-
mény."

1890-ben a Pozsony-Bécs közötti
távhajtóversenyen Wesselényi Miklós
jukkernégyes fogata lett a győztes. A
65 km-es távot 2 óra 42 perc 38 mp.
alatt tette meg, s ez 2 perc 30 mp.
kilométerenkénti átlagidőt jelentett.
Nem sokkal maradt el a többi fogat
sem, Károlyi László fogata 2 óra 43
perc, Dőry Józsefé 2 óra 46 p 42 mp.
Ugyanígy percnyi, másodpercnyi kü-
lönbségekkel: az Esterházy-, a Janko-
vich-, a Széchenyi-fogat. Az esemény
kapcsán a jukkerek teljesítményét mél-
tatva ismét C. G. Wrangel, a neves
svéd hippológus véleménye: „Mi azt
hisszük, hogy nem kell ellentmondás-
tól félnünk, ha megállapítjuk, hogy a
sokat dicsért amerikai ügetőnek igen
nehezére esne hasonló teljesítményt
felmutatni, nem is beszélve ennek a
túlszárnyalásáról."

És ha már szóba került az amerikai
ügető is, jegyezzük meg, hogy azt is a
jukkerhez hasonlóan szelektálva te-
nyésztették ki. Ám az összevetésben
mindenképpen a magyar kocsiló javára
billen a mérleg nyelve. Gyorsaságban,
kitartásban - mint a szakember véle-
ményéből kitűnik - nem maradtak el,
küllem tekintetében pedig felül is múl-
ták azokat. Mert az amerikai ügetőlo-
vak szelektálásánál a küllemre nem
voltak tekintettel, csak a gyorsaságot, a
rekordot vették figyelembe. Ez aztán
máig érezteti hatását, sok közöttük a
küllemben kifogásolható egyed. A ma-
gyar gazdák pedig hogyne figyeltek
volna a küllemre! Elképzelni is képte-

lenség az ellenkezőjét! A kulcsúit
ugyanolyan mértékben fontosnak tar-
tották, mint a belső tulajdonságokat,
így aztán a jukker nemcsak a világ
leggyorsabb, legmegbízhatóbb kocsi-
lovának számított, hanem kifogástalan
szépségével a legmagasabb igényeket
is kielégítette.

Nem véletlen, hogy akik tehették,
Magyarországról szerezték be repre-
zentatív fogataikat. Innen vásárolt né-
gyesfogatot II. Vilmos német császár, a
holland királyi udvar, III. Sándor orosz
cár. Utóbbi Sütvényből, a Dőryek mé-
neséből két négyesfogatot is. A bajor
királyi, majd hercegi udvar sárvári mé-
nesében maga nevelte lovait. Ünnepé-
lyes alkalmakra az olasz királyi udvar
és a Vatikán is Magyarországról vásá-
rolt. 1930-ban az abesszin császár ko-
ronázási ünnepségére Addisz-Abebába
is magyar lovakat vittek. Magyar-arab
Shagyákat az Esterházyak tatai méne-
séből. Ugyanez a fajta volt befogva a
Ben Hur c. film quadrigáiba is. És
sorolhatnánk vég nélkül a magyar lo-
vak sikereit. Talán azt az egyet még:
1881-ben a budapesti lókiállításon a
későbbi VII. Edward angol király is
jukkernégyesfogatot vásárolt. Szürke
lipicaiakat a Jankovich- féle terezováci
ménesből. Még egyszer mondom: nem
volt „eladhatatlan termék" a magyar
ló! Nagyon is hasznot hozó ágazat volt
a mezőgazdaságban. Reméljük, nem
kell sokáig várni, hogy ismét az le-
gyen! A Nagykunság területén nem
voltak a hagyományos értelemben vett
nagybirtokok. Ott - de ez az egész
Jász-Kun Hármaskerületre is vonatko-
zik - a lovat sem nevelték csikókorától
jukkernek. A nagykunsági embernek
mindenkor keményen meg kellett küz-
deni megélhetéséért. Ugyanezt köve-
telte meg lovától is. Az emberek lósze-
retete és hozzáértése a szikes legelő-
kön különösen kiváló, acélizmú, kitar-
tó és magas intelligenciájú lovakat ne-
velt. A nagykunsági tájfajtának első-
sorban a sziki vagy kisnóniusz számí-
tott, de a Tisza felőli részen a gidránt is
kedvelték. Ősi, keleti lovaink génanya-
ga egyébként éppen ebben a fajtában, a
sziki nóniuszban van legnagyobb mér-
tékben jelen. A gidránok termé-
szetesen sárgák voltak, a kisnóniuszok
nagy többségükben pirospej, ritkábban

meggypej, sötétpej és elvétve fakópej
színűek. Ezek az acélkemény izomza-
tú, elnyűhetetlen egészségű lovak bír-
ták az őszi térdig érő sarat, a nyári
sivatagi hőséget, a téli dermesztő hide-
get. Aratás után, hordáskor húzták a
vendégoldalas megrakott szekeret, ami
előtt eltörpültek szinte. Csépléskor a
kicsépelt gabonát szállították az udva-
rokba, magtárakba, majd a malmokba.
Szántásidőben fáradhatatlanul jártak a
nehéz eke előtt. Közben egy-egy piaci
napon vitték az eladásra szánt árut a
nemritkán 20-30 km-re lévő városok-
ba. De ez még nem minden. Cukorré-
paszedés, kukoricatörés, vetés, boroná-
lás, hengerezés; s ha még őszi hétvége-
ken valami ünnepélyes alkalom,
mondjuk lakodalom adódott, csodála-
tos intelligenciájukkal megérezték az
alkalom ünnepélyességét. Táncolva
jártak a feldíszített lakodalmas szekér-
be fogva, vagy a menetet kísérő lovas-
legények alatt. Mintha nem munkával
töltötték volna a hetet, a szalagokkal,
vagy utóbb már raffiával befont söré-
nyű, tükörfényesre kefélt szőrű lovak
még reprezentálni is tudtak. Gyorsa-
ságban sem sokkal maradtak volna el a
jukkerektől, csak teljesítményüket nem
mérte stopperrel soha senki. A kiváló
tulajdonságok miatt a hadsereg is szí-
vesen vásárolt erről a vidékről robba-
nékony, gyors, kitartó huszárlovakat,
remondákaL A nagyobb testtömegűek
pedig a tüzérségnél, a lövegek elé fog-
va is megálltak helyüket. A debreceni
tüzérosztály Hajdú-Biharból és Jász-
Nagykun-Szolnok megyéből vásárolt,
majd a háború idején a gazdáktól beso-
rozott lovai a II. világháború legvégén
is ütőképes állapotban voltak. Pedig a
háromtonnás löveg vontatása árkon-
bokron keresztül elismerten a legnehe-
zebb feladatnak számított. A huszárló,
amilyen hűséges társa volt az ember-
nek a napi munkában, éppolyan hűsé-
ges bajtársa lett a katonának is. A
harcokban mindig együtt küzdött gaz-
dájával. Volt I. világháborús huszár
beszélte, aki viszont egy foglyul ejtett
kozáktól hallotta, hogy az a kozákló,
amelyik egyszer már szembekerült hu-
szárlóval, az még egyszer nem mert a
közelébe kerülni. De meg is becsülte
ám a huszár is a lovát! Az alábbi
történetet is ugyanattól a személkytől



hallottam. Valahol Galíciában, csata
után, a vérző fejű huszár, aki maga is
hüvelybe tolt kardjára támaszkodva
igazgatja lépteit, sántító lovát vezeti a
szanitécekhez. Azok, amint meglátják,
őt akarják először kezelésbe venni, ám
az elhárítja magától: „Ne velem törőd-
jenek kendtek, hanem a lovamat állít-
sák talpra!"

A kunok lóhoz való kötődése a jász-
kun kiváltságokban is nyomon követ-
hető. Kiváltságaik egyik lényeges ele-
mének tartották, hogy fiaik a hadsereg-
ben lovaskatona-szolgálatot teljesítse-
nek. Ezt még a szabadságharc idején is
elvárták. Szintén Kunmadarason hal-
lottam, és sokáig anekdotának tartot-
tam azt a kedves kis történetet, aminek
itt csak a lényegét közlöm. A katoná-
nak jelentkezett madarasi fiúkat maga
a bíró kísérte el a honvédtáborba, ahol
megütközve hallotta, hogy a legénye-
kel nem huszároknak sorozták. Három
napot töltött ott, míg végre Damjanich
elé kerülhetett. Damjanichot mondtak.
És előadta panaszát: „Tábornok úr!
Még ilyen csúfság nem esett rajtunk.
Hát nincs elíg lú? Adunk, amennyi
kell!" És a tábornok állítólag azt vála-
szolta: „Itt most én parancsolok, bíró
uram! A legények pedig gyalogosként
is a hazát szolgálják, ugyanúgy, mint a
huszár!" Aztán amikor találkoztam a
kunszentmiklósiak panaszfeliratával,
már nem is voltam annyira biztos ben-
ne, hogy mindez csak anekdota. A
kunszentmiklósiak ugyanis éppen ha-
sonló ügyben fordultak panaszfelira-
tukkal az OHB-hez: „... lelkes újoncza-
inak a honvéd szekerezőkhöz való be-
soroztatása a jász és kun jeles népeinek
gyalázatára válna..."

A feliratot végül is hazafiatlannak
ítélte a Honvédelmi Bizottmány, és
elutasította.

S ha már a huszárokról van szó,
feltétlenül meg kell emlékeznünk arról
is, hogy ezt a fegyvernemet mindenhol
a világon magyar mintára szervezték
meg, s néhány államban, mint Porosz-
országban, Franciaországban, még ma-
gyar személyi állománnyal is. A leg-
több helyen a ruházatot is átvették, és
elnevezésük is a magyar szóból ered,
amit viszont a latin cursor (rohanó,
száguldó) szóból származtat a legújabb
felfogás. Ez a latin szó délszláv közve-

títéssel került volna hozzánk, korzar,
gorzar, azaz tengeri rabló, kalóz jelen-
téssel. Azt ugyan kissé nehéz felfogni,
hogy miért kellett volna délszláv köz-
vetítés, amikor köztudomású, s ezt a
legtöbb korabeli külföldi utazó is meg-
jegyzi, hogy a latin nyelvnek éppen
Magyarország volt a legutolsó bástyá-
ja. Nos, ezen nem érdemes rágódni,
majd kiforrja az idő. Mindenesetre a
magyar közvélemény kitart a régebbi
felfogás mellett, mely szerint a „húsz"
a szótő, és akár képzett, akár összetett a
szó, mindenképpen Nagy Lajos kirá-
lyunk korát idézi. Az ő rendelkezése
volt ugyanis, hogy minden húsz job-
bágytelek után egy könnyűlovas-kato-
nát kell kiállítani. Húsz ember pénze
árán, vagy ha a birtokos állította ki:
húsz telek után, mindenképpen húsz-
áron felszerelt katona tehát. Ez a ma-
gyar nyelvi képződmény is van annyira
logikus, mint az idegenből való eredez-
tetés. Mindenesetre, Mátyás király ide-
jében már ezen a néven nevezték a
könnyűlovasságot. Igaz, ők magukat
még hosszú ideig nyargalóknak, járgá-
lóknak (Jahrgeld, évi pénz) mondták,
utóbbiképpen már a Habsburgok, I.
Ferdinánd idejében. A Rákóczi-sza-
badságharc bukása után igen sok buj-
dosóvá lett kuruc lovas szegődött kül-
földi szolgálatba. Ők alapították a fran-
cia és a porosz huszárságot, és harcmo-
dorukkal, bátorságukkal csodálatba ej-
tették Európát. A hazai viselettől és a
magyar nyelvtől idegen földön sem
akartak megválni, s ebből következő-
leg olyan érdekes esetek is előfor-
dultak, mint hogy az egyik legvitézebb
francia tábornok, hogy bizalmukat
megnyerje, megtanult magyarul. A
nagyságos fejedelem bujdosó harcosai
tehát nemcsak a magyar hadviselési
mód és a magyar lovaskultúra terjesz-
téséhez járultak hozzá, de jó nyelvmes-
ternek is bizonyultak. A francia nyelv-
ben az ő hatásukra terjedtek el az olyan
magyar jövevényszavak, mint a chaco
(csákó), dolman (dolmány), colpaque
(kalpag), soutache (sújtás), sabre
(szablya), hussard (huszár).

Nagy Bercsényi Miklós fiát, Ber-
csényi Lászlót Franciaország marsall-
jává nevezte ki XV. Lajos; és az I.
Bercsényi huszárezred, bár ma már
nem lovas alakulat, máig az ő nevét

viseli. Hogy az Egyesült Államokban
pedig éppen a karcagi születésű Kováts
Mihály ezredes szervezte meg magyar
mintára a könnyűlovasságot? Szűkebb
hazánkban, feltételezem, mindenki ál-
tal ismert tény. A huszárság tehát Ma-
gyarországon született, és érdekes, a
világtörténelem valószínűleg utolsó si-
keres lovascsatája is éppen a magyar
huszárokhoz fűződik. A Hadikról elne-
vezett 4-es huszárezred a Gyorshadtest
kötelékében 1941. augusztus 6-án Mo-
lodovkánál, a keleti fronton hajtotta
végre ezt a támadást, s ahogy a szakiro-
dalom értékeli: „meglepően kis veszte-
séggel". AII. világháború aztán megti-
zedelte lóállományunkat is, a maradék
nagy részét pedig a „felszabadítás" fo-
lyamata söpörte ki az országból. A
maradék maradékát a bekövetkező
„szocialista fejlődés" tette sok más
egyéb mellett tönkre. A lovakat -jobb
esetben - tárgynak, de inkább fölös-
leges tehernek, sőt, a maradiság jelké-
pének kezdték tartani. Az országban
mindenfelé teherautókon szállított lo-
vakat lehetett látni. Szomorú szemmel
tekingettek az emberekre, mintegy se-
gítséget remélve. Egészen bizonyosan
érezték, hogy hová vezet útjuk. Hol
volt már ekkor az az idő, amikor a
gazdák a munkában becsületesen telje-
sítő kiöregedett lovukat nem vitték a
vágóhídra, hanem természetes pusztu-
lásáig „kegyelemkenyéren" is megtar-
tották. Kicsapták a ménesbe, vagy el-
volt az ólban, szélre kötve. Legjobb
lovasszakembereinket elüldözték az
országból, hogy azok aztán Egyiptom-
tól Amerikáig felvirágoztassák a lóte-
nyésztést és általában a lovaskultúrát.
Itt van például Pettkó Szandtner Tibor
esete. Ő volt az, aki összegyűjtötte, és a
Magyar kocsizás című nagyszerű mun-
kájában rendszerezte a magyar hajtó-
stílus szokásait, jellegzetességeit. De
nem csak elméleti szakember volt, ha-
nem gyakorlati is. Ragyogó tehetségé-
vel, kitűnő elméleti felkészültségével
elérte, hogy a világon a magyar hajtás-
módot is elismerték az angol és az
orosz mellett önálló hajtóstílusként.
1928 és 1939 között 35 első díjat nyert
fogathajtásban Aachen, Drezda, Salz-
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burg és Bécs versenypályáin. Minden-
hol, de különösen Aachenben a közön-
ség kedvence volt. 1932-től a bábolnai
ménes parancsnoka, s vezetése alatt
fénykorai éli a ménes. 1949-től a/
egyiptomi El Zahraa-i ménest vezette,
és - mint annak idején Bábolna - ma
ez a ménes messze kimagaslik a világ
arab tenyészetei közül.

Némcthy Bertalan, az egyik legte-
hetségesebb magyar lovastiszt pedig az
Egyesült Államokban telepedett le a II.
világháború után, ahol azonnal meg-
bízták a díjugrató válogatott felkészíté-
sével. Kováts Mihály után ismét ma-
gyar ember szólt bele az Egyesült Álla-
mok lovaséletébe. És sikerrel. Amikor
tanítványai megjelentek Európa verse-
nyein, azonnal feltűntek tökéletes stílu-
sukkal, biztos ülésükkel, könnyed, ele-
gáns szárvezetésükkel. Szóval, a ma-
gyar módra történő lovaglásukkal. És
persze, sikereikkel. Némethy Bertalant
ma a világon a legeredményesebb lo-
vasedzőként tartják számon.

Itthon pedig sivár világ következett.
Befellegzett a lovaskultúrának is! Elő-
ször a nagybirtokokat likvidálták, az-
tán a gazdák lába alól rántották ki a
földet. Ötvenes évek! A bolsevizmus
legvadabb, legprimitívebb változata.
Tragédiákkal telített esztendők. Kitele-
pítések. Padláslesöprések. Kollektivi-
zálás. Öngyilkosságok. Kötelező be-
szolgáltatások. Tej-, tojás-, zsír-, hús-,
búza-, árpa-, kukorica-, cukorrépa-,
borbeszolgáltatás. Büntetések. Ha nem
termett valamiből, meg kellett vásárol-
ni a beadási kvótát. A borbeadást pél-
dául a Nagykunságban - ahol mindig
csak a család részére tartottak fenn
egy-egy kis darab szőlőt - csak úgy
tudták teljesíteni, hogy Eger és Gyön-
gyös környékére jártak el megvásárol-
ni a beadandó bormennyiséget. Egyre
többen hagytak fel a gazdálkodással, s
az iparban kezdték keresni megélheté-
sük bázisát. Akiket meg ráadásul még
kuláknak is minősítettek, azok eseté-
ben aztán a teljes kiszolgáltatottság és
jogfosztottság érvényesült. Sckan
megjárták közülük - természetesen tel-
jesen bűntelenül - a börtönöket, bünte-

tőtáborokat vagy - mint a kunmadarasi
gazdák is - az internálótáborokat.
Gyermekeik nem, vagy csak kerülő
utakon juthattak el továbbtanulni, fiaik
a hadseregben munkaszolgálatot telje-
sítettek. Pedig ez a réteg jelentette
országosan is, a Nagykunságban pedig
különösképpen, a parasztság legprog-
resszívebb elemét. És Edward von
Egan korábban idézett megállapítása
ezekben az időkben is igaznak bizo-
nyultak. A gazda, jóllehet, már minde-
nétől megfosztották, a fogatot megtar-
totta, amíg lehetett. Lovait az utolsó
pillanatig dédelgette. Valóban az utol-
só leltári tárgy volt, amitől megvált.
Jellemző eset: a legnagyobb dologidő-
ben, hordáskor, az állami gazdaság
„kiigényelte" a kuláknak bélyegzett
gazda fogatát. El is vitték. Másikat
szerezni aranyért sem lehetett, minden-
ki a maga munkáját végezte. És mivel
időre nem lett a termés behordva, kö-
vetkezett a felelősségrevonás szabotá-
lásért; de a beszolgáltatást sem tudta
teljesíteni, bizonyára adóhátraléka is
volt, így aztán már csak a „törvényes"
elítélés volt hátra, ami „közellátás ve-
szélyeztetése" címén ki is mondatott.
Börtönbüntetés. Ma humorosán hang-
zik, de a tárgyaláson rákérdezett a bíró
- lehet, jóakaratból: „Mennyi földje
van még? Miért nem ajánlotta fel azt is
az államnak?" Az pedig már csak ter-
mészetes, hogy a „kiigényelt" fogat
soha többé nem került vissza. És aki
ismeri annak a kornak, az „50-es
évek"-nek a természetrajzát, annak
eszébe sem jut, hogy netán miért nem
fordultak a hasonló helyzetben lévők
jogorvoslatért hivatalos fórumokhoz.

Lótenyésztésünk pedig, lovakultú-
ránk maradékával együtt, a „szocialista
nagyüzemek"-re szűkült, ahol - né-
hány patinás lótenyésztő gazdaságot
kivéve - legfeljebb megtűrt ágazatnak
számított. A Nagykunság lovaskultúrá-
jának továbbvitelére a Nagykunsági
Állami Gazdaság lett volna hivatva, s
ennek története típuspéldaként is fel-
fogható. A Lovasélet Magyarországon
c. könyv (1976) 155. oldalán olvashat-
juk, hogy a megalakuló állami gazda-
ságok között éppen a nagykunsági kap-
ta az egyik legjobb kancaanyagot.

Alább, szó szerint: „Az állami gazda-
ság új vezetősége azonban nem tudott
megbirkózni a feladataival, az értékes
ménest nem fedeztette, majd igyeke-
zett túladni rajta". Pedig - jegyezzük
meg - valóban jó ménes lehetett. Itt
nevelődött az a Pálca nevű ló, amelyik
az 1964-es tokiói olimpián a military
versenyszám Hl. helyezését hozta a
német csapatnak. Ebből a ménesből
való volt a müncheni olimpián szerep-
lő magyar csapat egyik legjobb ugrólo-
va, Bálvány is. Igen, igen. „Igyekeztek
túladni", sőt, túl is adtak rajta - és sok
helyen, ahol tehették, ugyanúgy csele-
kedtek. De nem is „lovasemberek" ve-
zették ám a megalakult új nagygazda-
ságokat! Akkoriban hallottam Karca-
gon azt az ősi ízű minősítést, hogy:
„gyalogníp". Az idős gazda arcjátéká-
ra, fej- és kézmozdulatára most is em-
lékszem. Nem tudom, Kuthen idejében
nem ugyanezek a gesztusok kísérték-e
ugyanezt a megállapítást.

Hát csoda-e ezek után, hogy lóte-
nyésztésünk, lovaskultúránk is a süly-
lyesztőbe került?

És végül: sokára, éppen a huszonne-
gyedik órában, de eljött az idő, hogy
sokévszázados kultúránkat a negyven-
éves kisiklás után ott folytathatjuk -
jóllehet korszerűbb eszközökkel, gon-
dolkodásmóddal és korszerűbb körül-
mények között -, ahol abba kellett
hagynunk. Nem titkolom, lovaskultú-
ránk propagálása mellett a gazdatársa-
dalmat is ösztönözni szeretném, hogy a
felmerülő rengeteg nehézség ellenére
is merjen cselekedni. Még él az a
nemzedék, amelyik a folytonosságot
biztosítja. A földnek pedig egy átme-
neti idő után ismét nagy értéke lesz! És
aki most nem kellően megfontolva
dönt, unokái már aligha juthatnak hoz-
zá. A törökvilág után is el lehetett
indulni, sikerülni fog most is, csak ne
engedjük kicsúszni kezünkből a lehe-
tőséget! És bekövetkezik majd lovas-
kultúránk restaurációja is. Termé-
szetesen ez már nem elsősorban a mun-
kára, nem is a hadviselésre, hanem a
sportra, kedvtelésre alapozódik.


