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lovasoktatas 

•	 "Milyen j6 lett volna 
megismerni es megta

nulni ezt a m6dszert 

mar 30 evvel ezeI6tt!" 

(Omelt6saga, az angol 

kiralyn6 nyilatkozata) 
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MESZAROS GYUl A
 

Mindazok, akik erdekl6dnek es 
elmE'dyulnek a 16kbzpontu, terme
szetes 16kikepzesben, azon belul 
pedig Pat Parelli m6dszerenek 

tanulasaban, tanulmanyozasaban, 
azok szamara Honza Blaha - akiral 
Parelli is elismeressel beszelt - es 
lova, Gaston mindenkeppen isme

ras kelilegyen. 
A esehorszagi Barovaban 10

vaival ela lovas egy augusztusi 
telefonbeszelgetesunk saran nagy 
megtiszteltetesben reszesitett, 
amikor meghivott fedeles lovar
da megnyit6 bemutat6jara. Az 
okt6ber 22-i rendezvenyre mar 
21-en elindultunk egy kisebb, 
tbbbnyire diakjaimb61 a116, '15 
f6s kukinitmennyel. A kes6i ka

landos megerkezes masnapjanak 
reggelen vettuk esak eszre, hogy 
a hazigazdak milyen gybnybru 
kbrnyezetben biztositottak szallast 

szamunkra, ahova Honza paqa 
kisert el minket. Csapatunk tagjait 
a lovardaban, Honzanal vartuk 

bssze, ahol sikerult beszelgetnunk 
vele egy keveset annak ellenere, 
hogy a masnap esti show zenei 
reszenek ut6munkalataival volt 
elfoglalva. 

A reggelit kbvet6en mindany
nyian iltmentLink a borovai lovas 
kbzpontba, ahol mar 9 6rakor 
elkezd6dtek az esemenyek. 

A napi program a kovetke
z6k szerint zajlott: 
9:00	 Western lovas
 

jatekok
 
13:00	 Lovas Ligyessegi
 

iatek roldr61
 
14:00	 Caprilli-dii 
15:00	 Nyilt dijugrat6 edzes 
19:00	 Honza, Gaston es
 

vendegei
 
21:00	 Zenes-tancos mulat

sag hajnalig 

Nagyon j6 volt latni, hogy egyre 
tbbb helyen, fgy Csehorszagban is, 
raadasul egyre tbbben ertekelik at 
a lovaglast, illetve a lovak es lova
sok kikepzeset, amelyen keresztul 
pedig maskepp allnak a lovakhoz 

mint tarshoz. Orbmteli, hogy fia
talok, kisgyerekek mar a kezdetek
t61 fogva a lovak viselkedesenek 
megismeresen alapul6 termeszetes 
m6dszerek alkalmazasaval hihetet

len ligyesseggel kezelik p6nijaikat, 
lovaikat. 

Ahogyan multak az 6rak, egyre 
izgatottabban vartuk az esti bemu
tat6t. A korabbi evek bemutat6i 
alapjan nagyjab61 volt elkepzele
sunk a programr61. Viszontaztsen
ki sem sejtette, hogy a show olyan 
komoly lesz, amely a vilag barmely 
res zen megallta volna a helyet. 

Hiszen a programban szerepl6 " .. 

Honza & Gaston
 
Exkluziv interju 

es vendegei" dm nem is sejtette, 
hogy a bemutat6n eseh, n met, 
dan es amerikai parellistak vesznek 
reszt, akik 16hoz ertesLikkel, ha 
kell, lovaglasi tudi\sukkal, kreativi
tasukkal nem kiesit kaprAztattak el 
a nez6ket. Sajnos a bemutat6t nem 

tudjak visszaadni a sZJvak. A telies 
elmeny megelesehez minimum a 
mozg6film tudna hozzasegiteni 
az 0lvas6t. Ezert - azok szamara, 
akik nem lehettek ott - kiemelnem 
egy-ket komolyabb momentumat 
a bemutat6knak. 

A bemutat6 egy szaren, kb
tafekkel, lanyok altai lovagolt 
quadrillal kezd6dbtt. A lovak tel

Jes elengedettseggel, kbnnyedcn 
es keszsegesen hajtottak vogre a 
vallat-be, vallat-ki, feloldalazdsos 
gyakorlatokat. Aztan volt, aki 
piaffe-ot es vagtapiruettet mu
tatott be. A rovabbi bemutat6k 
soran a 16 es ember kbzbtti kap

esolat szorossaganak lehet6segeit 
lilthattuk meg. Ezek kbzbtr pelda
ul olyanokat lathattunk, amikar 

ket lovas a 16szallit6 tetejer61 ulve, 
hatralepesben leptette fellovaikat 
a 16szallft6ra. Aztan a programresz 

vege fele az egyik terepJar6 "utnak 
indult" utanfut6javal kbrbe-kbrbe 

a fedelesben, Egyszer csak meg
alit, lenyitottak a hatuljilt, es igy 
folytattak a kbrbzest. Kbzben szin
ten a fedelesben lev6 16 es lovas 
parosa, akik minden felszereles 

nelklil vagtazgattak a fedelesben 
halad6 szerelveny kbrul, az egyik 
pillanatban felvagtaztak a 20-30 
km-rel halad6 16szallit6ra. Egy 10 

masodperees ott-tart6zkodast kb
vet6en levagtaztak on nan, maid 
nemsokara megismeteltek. Ekkor 

a kbzbnseg mar biztos azt gondol
ta, hogy ez lehetett a esues. De 
nem! A 1610vasa beszallt a terep
jar6ba, elindult a vontatmannyal, 
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amelybe menet kC)zben egyedCJI 
ment fellova I Ezek utan eleg furan 
nez ki, amikor lovullknak nincs 
bennClIlk annyi bizalma, hogy 

javaslatunkra cgy all6 16szallft6ba 
nem megy bel 

A 16szallitos bemutat6t a vilag 
minden pontjan nepszeru nemet 

hogy Honza odamutatott <lZ elso 
hordOra. A 16 es ember kbzc)tti 

kommunikaci6 lehet6segeinek hi

hetetlen peldaJa. 
Miutan a bemutat6 "emberi" 

resztvevoi elkbszbntek, az ICAZI 
resztvevok, a lovak kazul Honza 
bt lova benl maraelt, akiket a be-

Silke Valentine es frfz hfresse

ge, Biko kovette. Veluk 2 hete 
Angliaban is bsszefutottLlIlk Silke 
hihetetlen er6t, inspiraci61 ael, es 
kell, hogy adjon mindnyajunknak, 
kifejezetten akkor, amikor valamit 
nem tuelunk lovunkkal elerni, hi

szen 0 tol6kocsib61- haromkereku 
kis motorb61 - kepzi lovait piaffe
ig, passage-ig, es tartja kurzusait 
a lovasokn<lk l Es ismet sikerCilt is 
konnyeket csalni a nez6k szemebe, 
akik meghat6dnak att61 a szoros 
kapcsolatt61, amely Silke es Biko 
kozott letezik. Az elmelyultebbek 

eseteben a kannyek egyben l'gy 
egeszseges ankritikabol es S.ljat 
magunk elmarasztalasab61 ered
nek, arra rJl'szmelV<', hogy labaink 
hasznalata melletl tell' annyira sem 

v<lgyunk kepesek, mint Silke l 

Mindezek utan erkezett Honza, 

Castonnal es tovabbi negy lovaval. 
Bemutatta, hogy nemcsak egy 10
nak lehetsz termeszdes vezet6je, 
hanem akar btnek iSI Ezt kbvet6en 
Castonnal es egy menJevel mut<l
tott be felaelatokat egyszer az egyi
ken, cgyszer a masikon ulve. Ter
m6szetesen egyik lavon sem volt 
felslereles Az I-re a pontot a hires 

kettos parosa, Caston es Honza 
tette fel. A felszereles nelkul fbldr61 
es 16hatr61 bemutatott gyakorlatok 
magas szintJe mar meg;,zokott volt 
toluk. Valami extraval azert mosl is 

szolgaltak, amikor Caston ket, egy
mastol egy vagtclugrasra a fedeles 
kbzepen elhelyezett allrtott hord6t 
ugrott meg teljespn szabadon. 

Mindezl annyi "kenY··7critesre", 

mutat6n ert elmenyek ulepitese 

mellett sokaig neztCink egyparan, 
akik ottmMacitunk. Erdekes volt 
latni elominanciaharcukat, kom
munikaci6jukat, mivel igazab61 
erre apellalunk a 16 es ember 

kozbtti kapcsolat kialakftasahoz es 
tbkeletesilr'sehez! 

Masnap 9 6ra korCiI mentem 
ViSS7.l a lovas kozpontba a mar 
korabban megbeszelt interjlll 
elkeszfteni Honzaval. Az el6zo 
esti bemutat6 raraclalmai miatt 
(sak 1'1 6ra korul kezeltCik el az 

interjut. Addig viszont az eppen 
rakod6 Silkevel volt szerencsem 

hosszasall beszelgetni. Aztan bu
csut intettCink neki, es elkezdtuk 

az interJllt tea, kaye es sutemenyek 
tarsasagaban. 

•	 Elmondam1.d nekiink, hogyan 
is keriiltel kapcsolalba a lovak
kal, lovagla sal, <lzlan pedig a 
t rmesz tes 16kikepzessel? 

Nyolceves koromban kezdtem 
el lovagolni egy csehszlovak 
lovasiskolaban. Amikor 1989-ben 
leomlott a berlini fal, a lovasiskolak 
magankezbe kerCJltek, a lovaglas 

pedig tul draga lett Negy ev 
eltl'ltevel, 16 evesen elkezdtem 
olyan pmbereket keresni, akik 
nem h,bLnaltak lovaikat, es istal
16takarit;\srrt, egyeb munkakert 
lovagolhattam lovaikal. vegul '19 
eves koromban Yettem meg els6 

lovamat, Castont, haromeves 
menkent. Apai oldalon egy cseh 
felver volt, az anyain pedig egy 
orosz musztang. Amikor elhoztuk, 

harmunknak kellett at felrakni a 

16szallit6ra. Aztan egy km utan 
megalltunk megnezni, hogy mi 
van vele, es akkor lattuk, hogy 
belTlaszott az el61 leva (SO ell.], es 
bent ragadt. Szet kellett sLednunk 
a 16szallft6t, hogy kiszabaditsuk l 

Otthon kitettem egy IpgC'lore, 

ahol hagytam, hogy bar:llkozzon 
a kornyezettel. Ket nap utan Ipl, 

kantarozlalTl, es kilovagoltam vcle 
terepre, de nem tudtam lTlegallila
ni. Egy nagy dOlTlbnak forditottam, 
de meg annak a tetejen is csak 
kisebb nehezsegek aran sikerCilt 
megallrtanom. Viszont nem estelTl 
Ie, ami fel siker voltl 

Egy nap felkerekecltem, hogy 
elmenjek egy westernversenyre. 
Mivel nem volt 16szallit6m, ezert 
laban indultunk el az 50 km-re levo 

helyszinre. Ot km utan Caston egy 
tapoeltat sem akart tovabblTlenni. 
fg y aztan leszalltam, ro gyalog tet
tCik meg a maradek 45 km-t. Ahogy 
megerkeztunk, Castonban feleledt 
mensege. Caston szel akarta szed, 
ni bokszat, nem evett, es alland6an 
fedezni akart. Egy ember, aki latta 

a problemaimat, azt lTlonelta, hogy 
a latott egy Pal Parelli nevCI elTlbert 

Hollandiaban, es szerinte hozza 
kellene mennem tanulni. 

Amikor eppen alternativ katonai 
sLolgalatomat tolti)ttem egy moz
gasserultek szamara uzemeltetett 
kozpontban, megkertem a szule
imet, hogy 10vagolJak es lassak el 
Castont, ami nem sLiit el annyira 
j61. Mindennap valaki leesett r6la. 

Edesapam eltorte a karjat egy ilyen 
alkalommal. A hugomra egyslcr 
racsapott, amikor a csirkeket etet
teo Edesanyamat pedig gyakran 
nem engedte ki a hazb61, amikor 
szabadon volt. fgy aztan mar rnin
denki felt t6le. 

A lavas terapiaval foglalkoz6 
kozpont vezet6je, aki j6 baratja 
voll edesapamnak azt lTlonelta, 
hogy odavihetelTl Caston I, de 
csak azert, mert szeretne, ha a 
csaladolTl eletben maradlla. Itt 
sem mentek tul j61 a dolgok. I<et 
h6nap mulva viszont Parelli egyik 
instruktora tartott egy elsa szintes 

kurzust, ahova menekkel nem 
lehetetl jonni, igy aztan egyedul 
mentem. Az instruktor bemutat6t 
tartott harmadik szintes lovaval. 
Ekkor tudtam, hogy nekem el kell 

sajatftanorn a m6dszert. Sosem 
tudtam, hogy ilyen clolgok lehet
segesek voltak lovakkal 

Caston herelesel kovet6en el
kezdtem gyakorolni, amit a kurzu

r 

son tanultam es arnit az instruktor
t61 1{lttam. Fejlaelest yettem eszre 
Castanon, es elC,zor eletemben 
val6ban kezdtem magarn j61 erezni 
lovammal. 

Egy evvel kr'sabb elvittern 
Castont egy els6 szintLi kurzltsra. 
Azt hittem, en leszek ott a lC'grosz

szabb. Itt lTlar lefektC'ltC'1Tl Castonl, 
szabaclon kbrozott korCllbttem, es 
kepes voltam hatrafele felkulcleni 
a 16s7,11Iit6ra. OdaJott hozzam a 
kurzus vezetoje, es azl monclta: 

"Honza, ez mar tobb mint az 
elsa szint l " Igy aztall elkezdtem 
a rnasodik szintet tanulni, majd 

elkuldtem a vizsgaanyagot vicle6n, 
amellyel at is mentem. /\ harlTladik 
szintemhez kimentem Amerikaba 
egy taborba, ahova annak vczeto
Je, David Lynchman hlvott meg. 
A tabor vegen letettem a J. szint 

vi7s~ajat" 

.. Folytatasa kovetkezik azz~l, 

hogy mi tor tent a vizsgal kbvetaen 

naPJainkig l 

Honzaval es lovaival, munkassa
gaval kapcsolatban erdekes es er
clemes felkeresni honlapjat: www. 
honzablaha.cz 

EI6z6 cikkemhez hasonl6an is
met egy iclezettel szeretnem be
fejezni a cikkemet, amely egy kis 

elmelkeelesre ad lehetaseget ko
vetkez6 talalkozasunkig. Az idezet 
Pat Parelli egyik legmeghataroz6bb 
mesteretal, Tom Dorrance-tol szar
mazik. Szeles korben munkajavala 

kezdte el felhivni a vilag figyelmet 
arra, hogy a lovakkal a lovak teljes 
koru meghtesevel lehel a legtob
bet elerni. Erral sz61 a kovetkez6 
ket idezet is 

"Az egesznek bellilrol kell 
jiinnie! Annak erdekeben, 

hogy a legjobban meger
tessem rnagarn a lovakkal, 
eloszar belejlik kellett buj
jak, hogy megertsem oket, 
hogy azon keresztlil rnaid 
egyutt dolgozhassltnk! La es 
ember kazatti valadi egyseg 

viszont csak igy, ketoldalu 
keszseges kommunikacian 
keresztul alakulhat ki l " 

"Mindig nagyon (ontosnak 
tartottam, hogy a lovaim 
- (uggetlenul attal, hogy a 

h;hukon lilak vagy mellet
tuk vagyok - inkabb velem 
akarjanak lenni, mint barhol 

mashol'" 
Tom Dorrance 
(/9/0-2003) 
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