


lovasoktatas 

•	 "Milyen j6 lett velna 
megismerni es megta
nulni ezt a m6dszert 
mar 30 ewel ezelott!" 
(Omelt6saga, az angel 
kiralyno nyilatkezata) 

IRTA ES FOT07T'-I
 
MESZAROS GYULA
 

A decemberi szamban 
elkezdett 2 reszes 
interju felytatasa ... 

• Mi tortent a vizsgat kovetoen? 
A tabor utan David bemutatott 
Patnek es a tbbbieknek. Hat h6
napig maradtam ott, amelynek 
soran 4. szintU osztalyba jartam. 
Ezt kbvet6en hazajbttem. Nemso
kara Pat es esapata Eur6paba jbtt 
bemutat6kat tartatni. A nemetor
szagi bemutat6ra meghivott, ame
Iyet kbvetaen meghivott magahoz 
Amerikaba, Castonnal. 6 fizette 
lovam es sajiit magam repul6je
gyet es az amerikai kbltsegeket 
is. Masfel evig voltam kint Patnel 
Rengeteg bemutat6t tartottunk, 
aminek annak ideJen nem annyira 
brultem. Ma viszont mar latom a 
hasznat. 

•	 Mi tortent amerikai tartozko
dasod utan? 

Hazajbttem Castonnal, es el
kezdtem oktatni. Sokat gondol
koztam, hogy Parelli-oktat6kent 
vagy sajat magamkent oktassak. 

vegul az lIt6bbi mel lett dbntbt
tem. Patet tisztelem bararkent 
es horsemankent egyarant, de 
megbeszelWk, hogy inkabb a saJat 
laba'nra allva dolgozom tovabb. 
•	 Beszeljunk egy kicsit a tegnapi 

nagyszeru bemutatorol! Meny
nyit es hogyan gyakoroltatok? 

Mivel rengeteget lItazom oktatas 
miatt, ezert nem voltam itthon az 
ev nagy reszeben. Ot lovammal 
esak a mult heten tudtam egyutt 
gyakorolni, mert nem volt maskor 
idam. Caston pedig 1 eve lIgrott 
hord6t utoljara, es akkor is egy 
bemutat6n. Tegnapel6tt annyit 
lIgrottam vele, hogy megnezzem 
lefektetett hord6k mellett, hogy 
milyen messze rakjam egymast61 
a ket akadalyt. 
•	 Milyen kulonbseget ereztel 

kett6tok teljesitmenyeben 
- Gastonnal - legutobbi el6 
bemutatod, amit en is lathat
tam, es a mostani kozott? 

Annak idejen folyamatosan fog
lalkoztam Castonnal. Akkor hi
hetetlen friss volt. Most tul sok 
volt az egyeb dolgom, es nem 
tudtam vele annyit foglalkozni, 
amennyit szerettem volna. Amikor 
a legvegen mar esak ketten men
Wnk be a fedelesbe, mar nagyon 
faradt voltam, esak arra gondoltam 

Honza & Gaston
 
Exkluzfv interju 

"Ha a lavat helyezziik eloterbe, es at f1gyelembe veve dalgozunk ve
Wk, akkor 0/6 hamarabb jon ra, hogy mit szeretnenk tole l A lovasok 
viszont inkabb sajat celjaik eleresehez, a lovat figyelembe nem veve 
dolgoztatjak azt! Pedig a 16 folyamatosan tajekoztat minket allapo
torol. helyzetero{l Figyeljiink jobban, es probaljuk megfejteni. hogy 
mit akar lovunk wdwnkra adnjl" 
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magamban: uNa most mit fogunk 
el6adni? Talan ezt? .. Vagy azt? .. " 
Aztan az leU, amit lattatok. 
•	 Azert az sem volt kis teljesit

meny! Piaffe-ok. Passage kis 
koron. A hordok ugratasa. Majd 
a vegen Capriole fOldr61, es 
mindezt ket palca segitsegevel, 
semmi egyeb felszerelessel! 

Hat igen, lehet, hogy Caston nem 
volt olyan friss es eles, mint ko
rabban, de en esak kbszbnettel 
tartozom neki, hogy mindennek 
ellenere olyan sokat nyujtott ne
kem a bemutat6 soran' 6 annak 
ellenere ilyen sokat adott vissza, 
hogy en teljesen LJresnek ereztem 
magam. Megesinalt mindent. pe
dig a lovak esak akkor nyuJtanak 
speeialis erzesl, ha mi is speeialis 
erzest nyujtunk nekik l Ezt nagyon 
fontos szem elatt tartani. Ez na
gyon fontos nekem l 

Kik es hanyan voltak a bemuta
to tobbi resztvev6i, es mennyi 
id6 alatt csiszoltatok ossze a 
bemutat6t? 

Pentek este, a bemlltat6 elatti 
nap huszonheten voltunk bsszesen 
az etteremben. Ugyanakkor az 

emlitett letszam a vegere alakult 
ekkorara. Voltak, akik mar egy 
hete megjattek, aztan voltak, akik 
vasarnap, voltak, akik pedig csak 
szerdan erkeztek meg. A resztvev()k 
Nemetorszagb61, Daniab61, Cseh
orszagb61 es Amerikab61 jattek. 
•	 Hany lovad van, es mennyivel 

dolgozol? 
Ot 16val dolgozom. Az eves me/l
esik6n kivul mindegyik az enyem. 
A menesik6 pedig 10 evig lesz /lJ
lam. Addig minden kbltseget aIIjJ 
a tulajdonos, amelynek fejehen 
en kepzem es hasznalhatom be
mutat6kra, es bfzva tehetsegebn, 
reining versenyekre is. Tfzevesen 
viszont a megegyezes szerint visz
szaadom gazdajanak. Rajtllk kivLil 
meg ket 16val foglalkozorn. Bar<lt
nom, Anita lovaval egyutt pedig 
bsszesen n)'ole 16val. Castonon '. 
Maximon kivul viszont el kell ad
nom a tbbbi lovam, mivel igaz;\b61 
nines rajuk id6m. 

• I. Honza Blaha es a szerzo 
2. Biko, a kedvelt (riz
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nem az, amit csinalunk veluk, 

mert az, ha nagyon komolyan 
nezzuk, mind termeszetellenes. 
A kbt6fek, a zabla, az, hogy a 
hiitukra ulLink. Viszont ezt mind 
csinalhatjuk termt-szetesen, sza
mukra erthet6en, azon keresz
WI, ha termeszetes vezet6ikke 
valunk. 

• Hogyan tartod a lovaidat? 
Egy hathektaros legel6n van
nak kint egesz evben. A teli 

h6napokban lehet6segLIk van 
egy szin ala bemenni, amely 
viszont nyaron nem all rendel
kezesukre. 

• Milyen kozeli es tavoli celja
id vannak? 

A legnagyobb celom az lenne, 
hogy ne oktassak, ne utazzak, 
es csak a lovaimmal lehessek! 
Keszen van az uj fedeles lovar
da, ahol a telen mar tudunk is 

"Fejben kef( tartani, hagy ce/jainkat kizar6/ag a lavak ve
lesziiletett. termeszetes tulajdonsagainak megismerese 

segitsegevel tudjuk e/emi. fgy az a javunkat szolgalhatja l 

Ne dolgozzunk el/ene '" 
Tom Dorrance (/910-2003) 

•	 Helyben, a borovai leteslt 
menyben folyamatosan oktatsz dolgozni! Uj dolgokat szeretnek 
diakokat? kivitelezni lovaimmal. De meg 

Nem. A hely tulajdonosaval arra miel6tt elernem, hogy csak lova
a kbzbs dbntesre jutottunk, hogy immal lehessek, szeretnek egy, 
kuls6s lovasok mindennapi kep a tegnapihoz hasonl{), de sokkal 
zcsevel a farmon nem foglalko nagyobb szabasu es meg tbke
zunk. Amikor vegre nem vagyok letesebben kivitelezett show-t 
ulnn, akkor szeretnek kettesben bsszea Ilitani. 
id6t tblteni lovaimmal, es igazab61 • Milyen kapcsolatban vagy a 
nom foglalkozni senkivel. Viszont lovassportokkal, es van-e va
kurzusokat szervezunk, amelyek lami celod azon a teriileten 
id6tartama az 1-2 napost61 a tbbb is, mondjuk dijugratasban, 
h{)naposig tart. dfjlovaglasban, westernlo

•	 Merre oktatsz a vilagban? Mi vaglasban? 
a kovetkezo programod? Szeretnek fejl6dni, es jobban 

schorszagban, Ausztriaban, Da megerteni a kulbnbbz6 szakaga

niiiiJan, Nemetorszagban egyarant kat, hogy azt mondhassam, igen, 

oktalok. Holnap pedig Norvegiaba en ebben es ebben a szakagban 
megyek kurzust tartani. szeretnek versenyezni. Mond

•	 Ahova oktatni jarsz, oda ugy juk dljugratasban, reiningben, 
mesz, mint Honza Blaha, esetleg cuttingban. A dijlovaglas 
Natural Horsemanship oktato, jelenlegi iranyzata nem erdekel. 
es nem mint Parelli-oktato? Leginkabb azert nem, mert sze

Ig('rl, sajiit magamkent megyek, rintem tul van korlatozva sza
es Il~~m Parelli-oktat6kent, de balyokkal, amelyt61 szamomra 
csak mint oktat6, es nem Natural ertelmetlenne valik az egesz, 
Ilorsemanship oktat6. Ugyanis egy es leginkabb azert, mert az 
loval cleve csak ketfelekeppen le adott trendnek megfelel6 pon
her fogl;1lkozni helyesen. Szamara tokert lovagoljak. Esetleg meg 
lermcszeles modszerekkel vagy a steeplechasre gondoltam, vi
tl'rmCszelellenesekkel l A lovak szont ahhoz tlll nehez vagyok. 
szamara megfelcl6 fajspecifikus • Koszonom az interjut, a 
motiv[!ci6s cszkbzbket alkalmaz meghivast e a tegnap esli 
zuk, ,lkkor termeszetesen jarunk ~Imenyt! 

el. M(~rl ez az igazi kulbnbseg, es SZlvesen l 

hirek 

Eur6pai Nemzeti es Tbrtenelmi 

Menesek Igazgat6inak Konferenciaja 

• A	 tortenelmi menesek vezetainek elsa talalkoz6jara 
a kozelmultban Parizsban kerult sor, amelyet egy ne
metorszagi kovetett. A sorban a harmadik, babolnai 
konferencia a korabbi protokollaris talalkoz6k helyett 
inldbb a val6di kerdesekben megnyilvanul6 informa
ci6cseret es osszefogast tuzte ki celjaul. 

2005. november 22-23., palyazatat, kett6s cel val6sulhatna 

Babolna meg. Egyreszl nbvelhetne az ide
genforgalmi beveteleket, masreszt 

iRTA RASKY PITER csbkkenne az ellehetetlenules, a 

privatizaci6, a megszGnes veszelye, 
A napirenden a menesek bemu hiszen a vilagbrbksegi dm elere
tatkozasa mel lett erdekes e16 sehez a tulajdonosnak - amely 
adasokra is sor kerLilt, fgy peldaul legtbbbszbr az allam - vallalni kell 
Tony Watkins "Az EU es frorszag a szakszeru fenntartast. 
egyuttmukbdesi strategiaja a 16 Az bsszefogasban rejl6 lehet6seg 
tenyesztesben es videkfejlesztes megjobban alahuzza az i1yen talal
ben" dmmel tartott el6adast (Iasd kozasok fontossagat, ugyanis a tbr
Lovaselet, 2005. december). A tenelmi menesek egymas gyakorla
szkeptikusok szerint persze kbny tanak megismereseb61, atveteleb61 
nyebb egy prosperal6 agazat  sokat profitalhatnak. Azt persze 
mint amilyen az Ir telivertenyesztes nem szabad szem el61 teveszteni, 
- fejlesztesi strategiajat tamogatni, hogya tbrtenelmi menesek els6dle
mint peldaul egy tbbb finansziro ges feladata tovabbra is a min6segi 
zasi sebb61 verz6, a palyazatokhoz lovak tenyesztese (volna), minden 
az bner6t sem bsszekaparni tud6, mas, a gazdasagi talpon maraclast 
kis letszamu magyar fajtat tenyesz szolgal6 egyeb tevekenyseg ezt a 
t6 tbrtenelmi menest. celt kellene, hogy szolgalja. 

De ugyanigy figyelemfelkelt6 A konferencia vegeztevel amenes
volt az eur6pai hiru fot6muvesz, vezet6k aliiirasukkal szentesitettek 
Gabrielle Boiselle el6adasa, mely a zar6dokllmentumot, amelyben 
ben kbzbs kiadvanyok megje rbgzitettek, hogy a Jbv6ben evente 
lentetesere biztatta a tbrtenelmi legalabb egyszer Lilest tartanak: 
menesek idegenforgalommal is - egymas munkajanak es gya
foglalkozni kivan6 reszet. korlatanak megismerese celjab61, 

Hasonl6 erdekl6desre tartott - seg,tend6 a nemzeti korma
szamot "A Nemzeti es Tbrtenelmi nyok mllnkajat a tbrtenelmi 16faj
Menesek lehet6segei az UNESCO tak altai kepviselt genetikai ertekek 
vilagbrbksegi programjaban" dmu es az europai kulturalis brbkseg 
el6adas. Ez a Vilagbrbksegi Iroda meg6rzesenek teren, 
tbrekvese szerint csak bsszefogas - el6segitend6 a videkfejlesz
sal, hatarokon atnyul6 jelblessel test, az idegenforgalmat, a mun
erhet6 el. A dmmel, amelynek kaer6 megtartasat •s szakkepzeset 
Hortobagy - benne a Matai Me (Igy peldaul szakmai cseregyakor
nessel- mar birtokosa, es amelyre latok stb. lehet6sege), valamint az 

Mez6hegyes mar benyujtotta, Ba UNESCO vilagbrbksegi program
bolna pedig hamarosan benyujlJa jaban val6 reszvetelt. 
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