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Tradíció, megbízhatóság, minőség:

FURIOSO-NORTH STAR

ÍRTA HALASI ENDRE
NAGYCENK

A hagyományos fajták te-
nyésztőinek nagy kihívás, hogy 
az eredeti értékek megőrzése mel-
lett a jelen követelményeinek is 
megfeleljenek. A megváltozott 
körülményekhez anélkül kell al-
kalmazkodni, hogy az eredeti 
genetikában, tulajdonságokban 
vesztenénk.

A huszárló, a könnyű katonai 
hátas, a tüzérló mint tenyészirány 
óhatatlanul újrafogalmazást igé-
nyelt, igényel – ilyen szempont-
ból mi könnyebb helyzetben 
vagyunk.

A fajta konszolidálódásakor 
használt elismerő kifejezés – „a 
mezőhegyesi angol félvér kiváló 
luxus kocsi- és nehéz vadászló” 
– mint teljesülő tenyészcél,  ma 
is előkelő helyet biztosíthat lo-
vainknak.

The Bart vonalú négyesfogat, Korona Ménes, Pálfa
Fotó: Szekendy Kata
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Kassai Lajos megfogalmazása 
segít megmaradni a helyes úton: 
„Ne apáinkat kövessük, hanem 
amit apáink követtek!”

A „luxus kocsiló” a város forgal-
mában is biztos és elegáns, méltón 
reprezentálja lovaskultúránkat.

Zörgős szekérben ötöst haj-
tani már magában a hajtó és 
lovai közti bizalom jele, az ilyen 
szintű autentikus bemutatás nem 
igényel jelzőt.

A „vadászló” korabeli megha-
tározása (Kovácsy Béla, Monos-
tori Károly: A ló és tenyésztése c. 
kézikönyv szerint):

„Bármely eredetű is legyen 
a vadászló, megkívánják, hogy 
lovasának feltétlenül engedelmes-
kedni kész legyen, hogy az őt 
kénye és kedve, de legtöbbször 
a szükség szerint úgy és oda ve-
zethesse, a hová és a hogy akarja, 
vagy a miként azt a szükség 
megköveteli. A megfelelő sebesség 
mellett a kitartás, bátorság, csen-
des természet szintén elengedhe-
tetlenek a vadászlónál, mert csak 
ez esetben fog az a kutyák zaja, 
a mindenféle akadályok, idővi-

szontagságok stb. közepette ren-
dületlenül helyt állni s lovasának 
nemcsak kellemes szórakozást 
szerezni, hanem a veszedelmes 
esélyekre nézve kellő biztosítékot 
is nyújtani.”

Hát kérem, ha a fenti idé-
zetben kicseréljük a „kutyák 
zaját” kamiondübörgésre vagy 
krosszmotorra, máris közel va-
gyunk napjaink kívánatos hátas-
lovához.

Nyilván nem kell megmagya-
rázni, hogy a „cenki Vadászlovag-
lás” és a másnapi tenyészszemlén 
az ún. „hátasló-vizsga” az egyesü-
letünk kipróbálási rendszerének 
része.

A megbízhatóság ékes példája 
volt, amikor a voltige-válogatott 
fajtaménekkel volt kilovasítva. Ez 
nem lovaink, hanem miattunk 
változott meg…  Van mit újraé-
píteni, igyekszünk.

A minőség ma versenyeredmé-
nyességet is jelent.

A legeredményesebb ma-
gyar szakág a fogathajtás, 
ebben itthon ma is világszín-
vonal van. Ezért nem önbe-

csapás azzal büszkélkedni,
hogy idén újra följutott fogatunk 
a kettesA kategóriába (ráadásul 
úgy, hogy a kezdő fogat gyakor-
latilag végigmenetelte a B kate-
góriát).

Régebben a díjlovaglás-
ra mondták kissé pikírten: „A 
lóanyagok csatája!”

Czifra a megyei verse-
nyünkön a „4 éves fiatal díjló”
programban egy német és egy 
osztrák ló előtt nyert.

Fajtánkban, a lovainkban a 
képesség, a lehetőség (még?) meg-
van. Rajtunk, tenyésztőkön, a faj-
ta mellett állókon múlik, hogyan 
megyünk tovább az úton. 

Népies ötös fogat, Essen Kft, Karcag Fotó: Katona Szilvia

Vadászlovaglás Nagycenken 
Fotó: Kontli László

3394 Motesice Furioso-17 Gazduram fedezőmén az új lovas gene-
ráció szolgálatában
Fotó: Gulyás Döniz Nikolett

2013 évi kettes fogathajtó utánpótlás bajnokság II. helyezett 
fogata, tenyésztő: Domokos Gábor, hajtó: Sági József

Cifra 4 éves kanca 2304 Szentes North Star 15 Pasa után
Lovasa: Szekendy Kata fotó: Kontli László
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