
Ahhoz, hogy a háziállataink közötti rangsorban a 
ló foglalja el az abszolút első helyet, kétség nem 
férhet. Rólunk, magyarokról mindig azt tanították, 
hogy mi lovas nemzet vagyunk. Vizsgáljuk meg a 
kérdést kicsit közelebbről, vajon tényleg igaz-ez?

Mintegy 50 millió évre visszatekintve a tudo-
mány mai állása szerint elmondhatjuk, hogy a ló 
őse alig volt nagyobb egy rókánál. Máig nem lehet 
tudni, hogy miért, de feltételezhető őshazájukból, 
Észak-Amerikából átvándoroltak az akkor még 
létező szárazföldi összeköttetésen keresztül az eu-
rázsiai kontinensre, illetve Észak-Afrikába. Ez úgy 
tízezer évvel ezelőtt történhetett, tehát a mi őseink 
feltételezett szállásterületein, az Urál környékén 
már voltak lovak.

Történeti korszakok
A fi nnugor népek mitológiájában a legismertebb a 
medve-kultusz, a hun-magyar mitológiában a cso-
daszarvas, illetve a turul mint totemállat a legjelen-
tősebb. Tudunk azonban arról is, hogy a magyar-
ság nomadizáló korszakában a táltosok a legendák 
szerint fehér lovat áldoztak.

A nomadizáló korszakot 895-ben a honfoglalás-
sal felváltotta a letelepedés kora, amelyet követett 
az úgynevezett „kalandozásos” időszak. Félelme-
tes teljesítményre voltak képesek akkor a lova-
saink: közép-európai szálláshelyeiktől több száz 
kilométerre is eljutottak (csaknem teljesen hadtáp 
nélkül!), sajátos menekülő, majd hirtelen hátrafe-
lé nyilazó harcmodorral aratták sorra fényes győ-
zelmeiket (többnyire az egymással is harcban álló, 
különböző akkori fejedelmek, királyok szövetsé-
geseiként) Ekkortól lett szállóigévé a következő 
fohász: „A magyarok nyilaitól ments meg uram, 
bennünket!”

A keleti nomád népeknél, mint tudjuk, a lovat 
szinte mitikus tisztelet övezte, és csaknem kizáró-
lag harci feladatokra használták (a hátán ülve, nye-
reggel vagy nyereg nélkül, szőrén), illetve közle-

1  „Régi magyar mesterségek – családneveink tükrében”. 
Részlet az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az 
Anyanyelvápolók Szövetsége 2009. évi közös anyanyelvi 
pályázata 2. helyezettjének munkájából.
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kedtek rajta, valamint futár és postai szolgálatokra 
alkalmazták. A honfoglalás idején őseink járműve-
it nem lovak, hanem inkább szarvasmarhák (főleg 
ökrök) és bivalyok vontatták. A letelepült életfor-
ma azonban azzal járt, hogy be kellett fogni a lova-
kat a járművek (kocsik, hintók stb.) elé a gyorsabb 
és kényelmesebb közlekedés és a kereskedelem, a 
posta miatt. Ettől kezdve, noha továbbra is megha-
tározó szerepük volt a lovaknak a hadviselésben, 
az élet legkülönbözőbb területein voltak kénytele-
nek egyre több és nehezebb feladatot ellátni (föld-
művelés, bányászat, közlekedés, vadászat stb.).

A honfoglalás utáni Magyarországon nagyjából 
kétféle lovat tenyésztettek, mégpedig egy neme-
sebb fajta hátaslovat és egy közönségesebbet. Az 
ősi magyar lovat a XII. századtól többféle idegen 
(spanyol, nápolyi illetve arab, lipicai) fajtával ke-
resztezték. A magyar lótenyésztés mindenkori 
színvonala egyébként természetes módon szoros 
összefüggésben volt az ország politikai, gazdasági 
helyzetével. Hozzá kell tennünk, hogy a magyarok 
és a székelyek mellett a betelepült kunok, jászok és 
a besenyők is kiválóan értettek a lovakhoz.

Mátyás uralkodásának ideje a magyar történe-
lemnek minden szempontból, így a lótenyésztés 
szempontjából is egyik legfényesebb korszaka volt. 
1526-ot, a mohácsi csatavesztést 150-éves török hó-
doltság követte, s az ország három részre szakadt. 
A középső országrész került török uralom alá, az 
északi Habsburg kézre, s mindegyikben óriási 
veszteségeink voltak – az emberanyagban s a lóál-
lományban egyaránt. A harmadik országrész, azaz 
Erdély fejedelmei igyekeztek a tőlük telhető mó-
don küzdeni nemcsak az ország újraegyesítéséért, 
de még a lótenyésztésben is kiváló eredményeket 
értek el, különösen a Székelyföldön (székely ló!). 
Ebben a korszakban, tehát a XVI–XVII. században 
érthetően egyre több keleti, főleg arab ló kevere-
dett az addigi magyar fajtákkal. Ezek az arab lovak 
főleg hátas, azaz katonalovak voltak.

Modernizációs törekvések
A XVIII., de különösen a XIX. századtól a lótartást 
egyre több helyen felváltotta a lótenyésztés. Új kor-
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szak kezdődött: állami méntelepeket hoztak létre 
(Mezőhegyes, Bábolna, Kisbér) és egyre szaksze-
rűbb tenyésztési, nemesítési és takarmányozási, 
egészségügyi eljárásokat alkalmaztak.

Az sem véletlen, hogy a „legnagyobb magyar”, 
Széchenyi István modernizációs elképzelései között 
meghatározó szerepet játszott a magyar lótenyész-
tés fejlesztése. Széchenyi úgy látta, hogy a magyar 
lóállományt elsősorban az angol telivérrel lehetne 
és kellene felfrissíteni és nemesíteni. Továbbá fej-
leszteni kéne a lovassportokat és a lóversenyzést.

A lótenyésztés állami szinten való rendszerének 
kiépítése kapcsán két kiváló gyakorlati szakem-
ber nevét kell feltétlenül megemlítenünk, az egyik 
Csekonics József (1757–1824), a másik Kozma Ferenc 
(1826–1892).

A Krisztus utáni IX–X. század idején a honfog-
laló magyarság sikereit, magát az államalapítást is 
valójában a lovas harcmodor tette lehetővé.

Mindent összevetve talán nem túlzás azt mon-
danunk, hogy a legfényesebb katonai sikereinket a 
magyar könnyűlovasság, elsősorban a magyar hu-
szárság aratta. Akár a török elleni harcokat, akár a 
kuruc–labanc háborút, akár az 1848-as szabadság-
harcot vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy lo-
vasságunk sikerei mögött valahol mélyen ott rej-
tőzik a nomád lovas korszak géniusza. Talán ez a 
géniusz segíthette lovasainkat abban, hogy nem-
csak magyar, hanem idegen zászlók alatt is dia-
dalt arattak. Franciaországban, Poroszországban, 
Oroszországban, Olaszországban, Svédországban, 
Dániában, Spanyolországban, Angliában és Hol-
landiában, de még Amerikában is vitézkedtek ma-
gyar lovasok, sőt jelentős szerepet vállaltak az ot-
tani huszárság megszervezésében. Az összes közül 
számunkra, magyarok számára a legtanulságosabb 
kétségtelenül az, hogy Franciaországban a huszár-
ságot Eszterházy László és Bercsényi László szervezte 
meg (ha igaz, még ma is két ejtőernyős ezred vise-
li az ő nevüket). Abban a Franciaországban övezi 
szinte kultikus tisztelet a magyar huszárságot, s 
ezáltal a történelmi Magyarországot is, amelyben 
az Antant-hatalmak a franciaországi Trianonban, 
1920. június 4-én meghozták azt a döntést, amely a 
történelmi Magyarország feldarabolásával, kéthar-
mados terület- és lakosságveszteséggel járt.

A huszárság története nagyjából a XV. századig 
nyúlik vissza, és tart egészen 1955-ig, a huszárság 
megszüntetéséig. „Nemcsak a lovassági taktika és 
tudomány terjedt el általában Európában, hanem a 
magyar szokások, egyenruha, sőt még a haj és ba-
juszviselet is” – olvashatjuk a Magyar huszár című 
könyv főszövegében. Kétségtelen, hogy a magyar 

huszárok természete virtus, vakmerőség, lovagias-
ság, ravaszság, kitartás – azok az emberi tulajdon-
ságok, amelyek miatt mi magyarok is leginkább 
büszkék voltunk rájuk, s ha van a magyar ember 
szívében igazán mitikussá nőtt példakép, akkor az 
a magyar huszár. Jellemző, hogy talán csak ez a két 
magyar szó, hogy huszár, illetve kocsi került be Eu-
rópa és a világ különböző nyelveibe.

A ló fajtái és típusai
Ha térben és időben vizsgáljuk a számtalan lófaj-
tát, akkor a jellemző sajátosságok alapján négy fő 
típust különböztetünk meg

Telivér: törzskönyvileg is igazolt (angol és arab) 
telivér szülőktől származik;

Melegvérű vagy félvér: csak részben telivér szár-
mazásúak, illetve hevesebb, nyugtalanabb vérmér-
sékletűek;

Hidegvérű: magas, nagytestű, erős testfelépítésű, 
rendkívül kitartó, nyugodt vérmérsékletűek;

Póni: 148 cm-nél kisebb marmagasságúak, ame-
lyek lehetnek akár telivérek, félvérek vagy hideg-
vérűek.

A magyar lófajtákat az alkalmazás szempontjá-
ból hátaslovakra és kocsilovakra oszthatjuk. A „hát-
lovakat” eredetileg a lovas nomád népek állatok 
tereléséhez, vadászatra, közlekedésre, hírvivésre 
és természetesen harcászati feladatokra tartották. 
Az előbbiek mellett idővel egyre gyakrabban hasz-
nálták a hátaslovakat sport és hobbycélokra. A XX. 
századra a hadseregekben gyakorlatilag megszűnt 
a lovasság, legfeljebb a határőrség illetve a rend-
őrség veti be a lovakat időnként.

Már a nomád világban is használták igavonásra 
az állatokat, főleg az ökröket, bivalyokat, de gyor-
sabb szállításra lovakat is. A lovakat eleve úgy te-
nyésztették, hogy ha kell, akár hátas, akár kocsis 
lónak egyaránt megfeleljenek. Időközben azonban 
a kényszer úgy hozta, hogy egyes lovakat inkább 
hátasnak, másokat inkább kocsilónak használtak a 
világban, így nálunk is. A kocsilovaknál is, a foga-
tolás célját illetően is rendkívüli módon megválto-
zott a helyzet.

Az egyszerű mezőgazdasági munkára, szállí-
tásra használt lovak voltak az. igáslovak. Voltak 
azonban úgynevezett parádés lovak, amelyek a 
postakocsikat húzták illetve a városokban a konf-
list, továbbá régebben is és itt-ott még ma is, sőt 
egyre inkább kisebb-nagyobb batárokat, csézákat, 
díszes hintókat.

Tizenegy fontosabb magyar lófajták tartunk 
számon:
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Angol telivér: Magyarországon csaknem 200 éve 
tenyésztik ezt a kiváló sportlovat, leghíresebb kép-
viselője a múlt században Kincsem, „aki” 54 ver-
senyen indult és mind az 54-et megnyerte, s ez 
azóta is világcsúcs. Híres volt még Kisbér, az 1876-
os epsomi derby győztese. A XX. század legkivá-
lóbb magyar telivére Imperial volt. A közelmúlt 
leghíresebb angol telivére a jobb sorsra érdemes 
 Overdose.

Kisbéri-félvér: a múlt század közepétől tenyész-
tik, eredetileg katonai hátaslónak, mára inkább 
elegáns hátas- és kocsislónak, amely alkalmas va-
lamennyi lovassportra.

Gidrán: Több mint 150 évvel ezelőtt Mezőhe-
gyesen kitenyésztett anglo-arab eredetű, erede-
tileg huszárló, mára inkább sport- és hobbyló. 
Érdekessége, hogy kizárólag sárga színben te-
nyésztik.

Furioso-North Star: Szintén mezőhegyesi fajta, a 
múlt század közepétől tenyésztik, angol-arab te-
livér ménektől. Eredetileg tüzérló, később hátas-, 
sport- és vadászló.

Arab: Bábolnai ménes által továbbtenyésztett 
fajta, egyaránt alkalmas hátas, sport- és kocsilónak.

Lipicai: 400 éves fajta, 1950 óta Szilvásváradon 
tenyésztik. Barokk ízlés, klasszikus küllem. Első-
sorban fogathajtó versenyeken alkalmazzák.

Nóniusz: Szintén mezőhegyesi, csaknem 200 éve 
anglo-normann eredetű, eredetileg nehéz tüzérló, 
ma elsősorban a fogathajtásban kiváló.

Magyar sportló: régi magyar fajták és külföldiek 
szelekciós kombinációjából származik.

Ügető: Magyarországon 1883 óta van verseny, 
mára a lovak zöme amerikai származású.

Magyar hidegvérű: Önálló fajtaként csak 1954-től 
ismerik el, de a XIX. század óta tenyésztik, mégpe-
dig osztrák és belga fajták keverésével. A legkivá-
lóbb nagy teherbírású, nagy erejű munkaló. Hús-
lóként is tenyésztik, ám Magyarországon a lóhús 
fogyasztásának nincs hagyománya, legfeljebb kol-
bászként vagy virsliként.

Póni és kisló: Magyarországon mindössze 10–15 
éve jelentek meg az első pónilovak, elsősorban a 
gyerekek számára tenyésztik, mégpedig a shetlan-
di, a walesi és a hucul fajtákat.

Kocsizás, szekerezés, szánkózás
Őseink a honfoglalás, a IX–X. század előtt és után 
is vonatattak különböző járműveket (szekereket, 
kocsikat) igásállatokkal, de elsősorban szarvas-
marhákkal (ökrökkel, bivalyokkal), mivel a lo-
vakat inkább hátaslónak használták. A lovasko-
csizás a XVIII., de még inkább a XIX. században 

élte virágkorát. A XX. században azonban, ahogy 
a hagyományos paraszti életforma is gyakorlatilag 
megszűnt Magyarországon, a szekerek, kocsik al-
kalmazása is rendkívüli módon megváltozott. De 
nézzük sorjában a járműveket. Első ránézésre a 
laikus számára alig van különbség szekér és kocsi 
között, mert hisz mind a kettő kéttengelyű, négy-
kerekű járművet jelent. Talán úgy lehetne össze-
foglalni a különbözőséget, hogy a szekér a régebbi, 
a nehezebb, erőteljesebb, robosztusabb szerkezet, 
amelyet főleg ökrök, bivalyok vontattak. Ezzel 
szemben a kocsi későbbi, könnyebb, kisebb, s főleg 
lovak által vontatott jármű. A kocsi szó feltehetőleg 
a Komárom megyei Kocs község nevéből szárma-
zik, mivel nagyjából a XV. századtól itt készítették 
az első kocsikat.

A szekeret a szekérrúd végén lévő járomba (igá-
ba) fogott egy pár, két pár vagy három pár ökörrel 
vagy egy pár bivallyal vontatták. Magyarországon 
a második világháború előtti uradalmakban még 
nagy számban alkalmaztak ökröket, bivalyokat 
szekerek vontatására, sőt a szegényebb parasztok 
kényszerből a teheneiket is kénytelenek voltak já-
romba fogni, s azokkal szekeret vontatni, földet 
művelni. 1945 után a téeszesítés következtében a 
szekereket illetve az ökröket, bivalyokat fokoza-
tosan kiszorították a traktorok. Ma már a mai Ma-
gyarországon szinte csak elvétve, főleg rezervá-
tumokban (Hortobágy, Kiskunság stb.) lehet látni 
néha ökrös fogatokat, de azt is már csak a turisták 
szórakoztatására. Erdélyben itt-ott még lehet látni 
ökrös fogatokat, s valami csoda folytán előfordul-
nak még bivalyok is.

Igaz, hogy a kocsit kéttengelyű, négykerekű 
járműként határozzuk meg, ám feltétlen meg kell 
említenünk az egytengelyű, kétkerekű változatot 
is, amelyet a kocsi „ősének” is tekinthetünk. Ezt az 
egyszerű, néha egészen primitív, szegényes jármű-
vet sokféleképpen nevezik, taligának, talyigának, 
kordénak stb. Ugyanakkor tény, hogy az ókorban 
is használták ennek különböző változatait úgy te-
herhordásra, közlekedésre, mint gyors, erős lovak 
vontatta harci kocsiként is. A kétkerekű kocsi te-
hát a magyarok számára mindig valami egysze-
rűbb, szegényesebb, átmeneti járművet jelentett, 
amely elé, két rúd közé egy lovat, egy öszvért, de 
leginkább egy szamarat fogtak. Azt is meg kell je-
gyeznünk, hogy ennek a kétkerekű kocsinak léte-
zett egy elől keresztrugós, ennél fogva sokkal ké-
nyelmesebb változata is, amelyet a homokosabb 
területeken használtak (ezért nevezték nyilván 
homokfutónak). Bizony ez már sokkal elegánsabb, 
már-már hintónak tekinthető jármű volt, s csak ki-
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fejezetten a jobb módú vezető emberek, intézők, er-
dészek, agronómusok, orvosok, állatorvosok köz-
lekedtek vele.

Az állatok által vontatott két alapvető jármű-
típus, a szekér illetve a kocsi közül az utóbbi az, 
amely képes volt átvészelni az idők viharait, s 
végtelen sok változata alakult ki attól függően, 
hogy milyen célra használták. A kocsik csopor-
tosítása rendkívül nehéz. A kocsifajták készítésé-
nél mindig az adott vidék út- és terepviszonyai, 
a megrendelő anyagi lehetőségei és a falusi bog-
nárok, ezermesterek végtelen fantáziája, mester-
ségbeli tudása, tehetsége döntötte el, hogy mikor 
milyen kocsi készült.

A magyar kocsifajtákat két csoportra oszthatjuk: 
rugó nélküli, illetve rugós kocsikra.

A rugó nélküli kocsi másik neve: lőcsös kocsi (a 
lőcs a kerék tengelyvége és a kocsi oldala közötti 
rúd). Ezek viszonylag egyszerű kocsifajták voltak, 
és nehezebb terepeken, földes utakon, különösen 
az Alföldön terjedtek el. A nehezebb fajtáját ne-
vezték még igás kocsinak, a könnyebb változatát 
pedig kifutó kocsinak is. A szilárd burkolatú uta-
kon a rugó nélküli kocsik kényelmetlenek voltak, 
mivel ráztak.

A rugós kocsik elsősorban a jó kövesutakra ké-
szültek, kényelmesebbek, ám a vontatásukhoz na-
gyobb vontatóerőre volt szükség, ezért régebben 
hosszabb távra nem véletlenül fogtak az ilyen ko-
csik elé négy, öt, hat, nyolc vagy akár tíz lovat is. 
A kocsikat többnyire annak megfelelően nevezték 
el, ahonnan származtak, például: aszódi, egri, győ-
ri, nyírségi, szegedi stb. A legrégebbinek a XVIII. 
század elején kialakított aszódi kocsit tartják, eb-
ből fejlesztették ki az úgynevezett móri kocsit. Az 
utóbbinál a rugók mellett bevezették az ötödik ke-
reket, amelynek segítségével a kocsi elülső kerekei 
jobban is elfordulhattak. A móri kocsiból két más 
kocsitípus is származik, a cseklészi (illetve Eszter-
házy), továbbá a fóti (illetve Károlyi) kocsi. Ezeket 
a kocsikat már inkább hintónak nevezi a köznyelv, 
amúgy is az egyszerűbb lovas kocsi illetve a hin-
tó – vagyis ahogyan régebben nevezték, parádés 
kocsi – között számtalan átmenet volt régebben is, 
és ma is. Különbség volt a városi illetve a falusi, 
tanyai uradalmi kocsik között. A városi félig fe-
dett vagy fedél nélküli egylovas bérkocsikat konf-
lisnak, a kétlovas, fedeles fogatokat fi ákernek ne-
vezték. Tekinthetjük ezeket a taxik „őseinek” is, a 
XIX–XX. század fordulóján a nagyobb városokban 
elterjedt lóvasutakat pedig a későbbi villamosok 
őseinek. Nemcsak a városokban terjedt el a moder-
nizációval a lóvasút, ugyanis a nagy uradalmak-

ban is mindenfelé voltak már keskenyvágányú, 
úgynevezett lórivasutak, amelyekkel olcsón, gyor-
san, nagy terheket tudtak szállítani. Sajnos ezeket a 
lórivasutakat kolhozosítás és a rosszul értelmezett 
modernizáció miatt felszámolták, pedig bizony a 
mai üzemanyaghiányos világban is jól szolgálhat-
nának.

A kocsigyártásban mára két főirányzat alakult 
ki. Az egyik a hagyományos konzervatív irány-
zat, amelyik tehát főleg természetes anyagokat 
(fát, bőrt stb.) alkalmaz. A másik irányzat azonban 
már inkább fémet, gumit, műanyagokat használ. 
Mindkettőnek van előnye és hátránya is. A régi 
eljárások természetesebbek, jobban kötődnek a 
hagyományokhoz, a kocsik, hintók, szánok szeb-
bek, tetszetősebbek, elegánsabbak. De talán egy 
kicsit munkaigényesebbek, s ezáltal drágábbak 
is, továbbá nem annyira tartósak, mint a fémből, 
műanyagból készült járművek. Az egyszerű falu-
si mesterek mindig nagyon találékonyak voltak 
(nagy úr a kényszer!) régebben is, ma is. Jellem-
ző, ahogy például a XIX–XX. század fordulóján, 
tehát az autógyártás hajnalán többnyire a legjobb 
kocsigyártók kezdtek el autókat gyártani, követ-
ve a hintók formáját, hogy később megforduljon 
a dolog, és majd a lovas kocsikat gyártó meste-
rek lessenek el bizonyos technikai megoldásokat 
az autógyártóktól (lásd pl. gumikerék, világítás, 
fékek, ülések stb.).

Az utóbbi években szinte csak nosztalgiával tu-
dunk gondolni a régi telekre, amikor egyáltalán 
még volt hó… Igaz, ezen a télen erre sem lehetett 
panasz, mert volt bőven hó, sőt… Tehát hó mint-
ha újra lenne, lassan már csak a jó öreg „szankók” 
kellenének… Abban az időben a szánkóknak is 
rengeteg típusa alakult ki. Voltak az úgynevezett 
egyszerű, paraszti szánok, szánkók, szankók, ame-
lyeket az ügyesebb parasztemberek akár maguk 
is el tudtak készíteni, s többnyire teherszállításra, 
ritkábban személyszállításra használtak. A sze-
mélyszállításra használt szánokat már inkább mes-
teremberek, azaz bognárok készítették. A szán-
kó a kocsinál jóval egyszerűbb és olcsóbb jármű, 
mindössze két szánkótalpból, négy szánkólábból 
és a talpakat keresztben összekötő 2 db erős rúd-
ból (eplén) áll. Előfordult, hogy a szántalpakra va-
salást is tettek. Szánkóink általában négyülésesek 
voltak, elől a bakon, kicsit magasan ült a hajtó, ré-
gebben, még az úri világban a lovász, aki segítette 
a hátul ülőt (ülőket) a fel- és leszállásban. Ma már 
csak reménykedhetünk abban, hogy akinek van 
szánkója, az megőrzi jobb időkre, amikor újra lesz 
hó és tél nálunk is.
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Háziállataink és a magyar ember értékrendje
A magyar társadalomban a háziállatoknak ugyan-
úgy megvolt a hierarchiája, mint a velük foglal-
kozó embereknek, pásztoroknak, kocsisoknak, 
béreseknek, gondozóknak. A társadalmi közmeg-
egyezés szerint a legnemesebb állat a ló volt, illet-
ve a legrangosabb ember az, aki velük foglalkozott 
bármilyen formában. A pásztorok világában mesz-
sze a legtekintélyesebb emberek közé tartoztak a 
csikósok. A csikós ugyanolyan szegény ember volt, 
mint a többi, de lovon járt, akár az urak, sőt mé-
neseket terelgetve, vágtatva még szabad embernek 
érezhette magát. Rögtön a csikósok után követ-
keztek a gulyások, akik lovon terelgették a marha-
csordákat. Az utánuk következő juhászoknak már 
többnyire csak szamár jutott. Igaz, hogy viszont a 
legnyugodtabb, legjámborabb jószágokat, juhokat, 
esetleg kecskéket őrizhették, s így nekik volt legin-
kább idejük fúrni, faragni, furulyázgatni. A pászto-
rok ranglétrájának legalján voltak a kanászok.

Jellemző ugyanakkor, hogy a magyar ember az 
általa legnagyobb becsben tartott két állat (a ló és a 
kutya) húsát vagy egyáltalán nem eszi meg, vagy 
csak nagyon ritkán (lókolbászként illetve háborús 
körülmények között még a lóhúst is hajlandóak 
voltak megenni a magyar emberek is). Az is na-
gyon sajátos, ahogy a szólások, közmondások vi-
lágában hogyan szerepel a ló és a kutya. Először 
is az állatok közül messze a legtöbb szólás a ku-
tyával és a lóval kapcsolatos. Viszont szeretet ide, 
szeretet oda, sem a kutyával, sem a lóval kapcso-
latos szólásokra nem jellemző a túlságosan nagy 
tisztelet, sőt… Például: „kutyául elfáradtam”, 
„irigy, mint a kutya”, „kutyavilág lesz”. Vagy lo-
vakról: „izzad, mint a ló”, „igyekszik, mint a rossz 
ló”, „átesik a ló túlsó oldalára”, „lóvá tesz” valakit, 
„röhög, mint a ló”.

Mindent összegezve azt mondhatjuk, hogy a 
magyar emberhez érzelmileg egyértelműen a ló 
és kutya áll a legközelebb. Nem volt ez a viszony 
sosem teljesen felhőtlen és ellentmondások nélkü-
li, de hát az emberek világa sem az, és mégis így 
igazán hiteles, valóságos és emberi ez a bonyolult 
kapcsolatrendszer.

Hogyan tovább?
Milyen jövő vár vajon a lovakra, a lovasvilágra 
mostanában, a globalizáció korában? Van-e jövője 

egyáltalán? Van. Kell, hogy legyen, mert az egysé-
gesülő Európában a nemzeti sajátosságok megőr-
zése rendkívül fontos feladat, s ebben nagyon fon-
tos szerepet játszanak a magyarság szempontjából 
a lovas hagyományok, s ez egyáltalán nem anak-
ronisztikus, különösen akkor nem, ha megtaláljuk 
a legjobb lehetőségeket. Ez pedig elsősorban a tu-
rizmus, a sport, a vadászat. A nemzeti arculat ke-
reséseként, Magyarország önmagára találásának 
látványos jeleként értékelhetjük a rendszerváltozás 
után megindult kedvező folyamatokat, mint pél-
dául a sokak szívét megdobogtató lovas huszár ha-
gyományőrzés feléledését és elterjedését, az egyre 
több lovasklub, lovasiskola szerveződését, sőt ide 
sorolhatjuk azokat a látványos lovas expedíciókat 
is, amelyek az elmúlt években zajlottak le, s me-
lyeknek szervezésében jelen sorok írója is tevéke-
nyen részt vett.

A honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére 
szervezett lovas expedíció, az „Őseink útján” Bas-
kíriától, az egykori Magna Hungariától mintegy 
5000 km-en át vezetett a mai Magyarországig, s 
1995 májusától októberéig tartott, 15 ember és 20 
ló részvételével. Ez a maga nemében világrekord-
nak számított. Ám a magyar virtust mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy rá egy évre, 1996-ban 
egy újabb vakmerő csapat tette meg gyakorlatilag 
ugyanezt az utat. Két évvel később, 1998-ban volt a 
150. évfordulója az 1848-as forradalomnak és sza-
badságharcnak, mely a honfoglalás mellett a ma-
gyarság másik nagy mitikus történelmi élménye, s 
az első lovas expedíció néhány résztvevője és szer-
vezője ennek tiszteletére nagy közép-európai tör-
ténelmi lovastúrát szervezett a mai Magyarország, 
Szlovákia, Románia, Szerbia területén, végigjárva 
az egykori harcok színhelyeit. Csakhogy Szlová-
kiába illetve Szerbiába politikai okokból nem sike-
rült eljutniuk a mi huszárjainknak.

Tanulságos volt, hogy a szervezők és a résztve-
vők minden erőfeszítése ellenére mégis milyen sok 
helyen kísérte közöny lovasainkat a mai Magyar-
ország területén, akár 1995-ben, 1996-ben vagy 
1998-ban, nem úgy, mint Kárpátalján vagy Erdély-
ben, ahol segítőkész, meghatott emberek, virágeső 
és harangzúzás fogadta a csapatot. Miért? Talán 
azért, mert a mai Magyarországon a rendszervál-
tozás nem hozott igazi katarzist, nem jött el igazán 
sem a sajtó, sem a lelkek szabadsága.


