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A hucul ló és tenyésztése az Aggteleki Nemzeti Parkban 
 

 

A jósvafői hucul ménes az elmúlt három évtizedben az Aggteleki-karszt 

meghatározó, génmegőrzési és idegenforgalmi szempontból is kiemelkedő 

jelentőségű állatállományává vált. Itt következő áttekintésünkben – a fajta 

származásának és néhány sajátosságának kiemelésével – a kezdetektől idézzük fel a 

hucul lovak Jósvafőre kerülésének történetét. 

 

Ha megnézzük a crȏ-magnoni ember 20-30 ezer éves rajzait a spanyol vagy francia 

barlangokban – Altamira, Lascaux, Chauvet – és jobban szemügyre vesszük az 

ezeken szereplő korabeli lóábrázolásokat, óhatatlan és meghökkentő hasonlóságokat 

fedezhetünk fel a jósvafői lóállomány egyes egyedeivel. 

 

 
 

Lovakat ábrázoló falfestmények a Chauvet-barlangból (Franciaország) 
(Forrás: http://popular-archaeology.com) 

 

 

Nem véletlen tehát, hogy huszadik századi tudósaink – Ernst Hackl vagy Hankó 

Béla professzorok – a hucul lovat az európai vadló, vagyis a tarpán közvetlen 

háziasított vagy háziasodott formájának írták le. (HACKL 1938) osztrák zoológus ezt 

a lovat egyenesen hegyi tarpánként emlegeti. 

http://popular-archaeology.com/
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Prehistorikus lóábrázolás a Lascaux-barlangból (Franciaország) 
(Forrás: https://www.ancient.eu) 

 

 

 
 

Az egyetlen fennmaradt fotó az eurázsiai vadlóról, a tarpánról 

(Moszkvai Állatkert, 1884) 
(Forrás: https://hu.wikipedia.org) 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 42. 

 48 

A tudomány sokáig azt állította, hogy a világ összes háziasított lova két vadon élő 

alfajtól, a Mongóliában takinak nevezett Przewalsky-lótól (Equus ferus przewalskii), 

illetve az európai vadlótól (Equus ferus gmelini) származik. Csak a jelenlegi évezred 

elejére derült ki, hogy az ázsiai vadló nem lehet őse a háziasított lónak, mivel nem 

háziasítható, tehát nem lehet igába fogni vagy meglovagolni. A hortobágyi taki 

állomány is bizonyítja ezt, illetve ami még fontosabb, génkészlete is különbözik a 

házi lovakétól. 

 

 
 

Przewalsky (taki) ménes a pentezugi vadlórezervátum területén (Hortobágy) 
(Forrás: http://nol.hu) 

 

 

A legújabb német genetikai vizsgálatok szerint a takik kromoszóma száma 66, míg a 

háziasított lovaké 64. Két önálló fajról van tehát szó, két faj pedig nem lehet 

ugyanazon háziasított fajtáknak az őse. Tudva levő, hogy a háziasított állatok fajtái 

ugyanazt a fajt képviselik, amiből háziasodtak. Ha ez igaz, akkor mindebből csak 

egy következtetésünk lehet, nevezetesen hogy az összes eddigi háziló fajtának 

(Equus caballus) egy vad őse van, éspedig a tarpánnak nevezett európai, illetve ma 

már inkább eurázsiainak nevezett vadló. 

Az előzőekből következően tehát, ha Ernst Hackl következtetése helyes, hogy a 

hucul ló nem más, mint a hegyi tarpán (tehát az eurázsiai vadló) közvetlen 

háziasodott formája, felbecsülhetetlen genetikai érték birtokában vagyunk a jósvafői 

hucul állomány vonatkozásában, mivel itt áll előttünk minden háziló őse. 

A múltban azt is leírták (HANKÓ 1942), hogy ha a magyarok őslovát keressük, a 

régészeti leletekhez kell visszanyúlnunk. A honfoglalás kori sírokból az akkori 

temetkezési szokásoknak megfelelően, csak koponya- és lábszár-maradványok 

kerültek elő, de ebből is egyértelműen rekonstruálható a honfoglalás kori ló, ami 

egyértelműen a hucul lóhoz volt hasonló. 

http://nol.hu/
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Hucul lovak a Jósvafő feletti Gergés-lápán 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

Hankó Béla szerint „Honfoglaló eleink lova aránylag széles homlokú, kis és száraz 

fejű, száraz csánkú és acélos inú, eleven, tüzes, de átlagban csak 1,30 m 

marmagasságú állat volt. ... Színük változatos, de jórészt egérszínű, illetve 

patkányszőrű lehetett, világos hassal és széles fekete hátszíjazással, fekete sörénnyel 

és farokkal.” A későbbi szigorú, a lótenyésztéssel kapcsolatos királyi rendeletek 

ellenére, még a 18. századból is maradtak feljegyzések ezekről az ősi típusú lovakról 

hazánk eldugottabb részeiről, például a Sárközből. Egy angol embertől, bizonyos 

Edward Brown-tól származik 1670-ből a megjegyzés, mely szerint „Bátaszék 

közelében nagy hasú és rövid lábú lovakat láttam, melyek azonban igen könnyedén 

nyargaltak!” (ANDRÁSFALVY 1975). Ugyanígy maradhatott fenn a Tisza 

forrásvidékén (a Kárpátokban) ez az ősi, honfoglaláskori ló, melyet arról a népről 

neveztek el huculnak, aki ezt a lovat a törvény kényszere elől eldugta és megőrizte. 

Ismételten az osztrák hadsereg fedezte fel a hucul lovat, mint nehéz hegyi terepeken 

használható málháslovat. Tenyésztését már a 18. század végén megkezdték, de 

valójában ez a munka csak 1800-tól volt folyamatos a bukovinai Radócon (ma 

Rădăuți, Románia) és a felvidéki Hüvészen (ma Lúčina, Szlovákia). Fénykorát az 

osztrák-magyar, majd a magyar hadsereg szolgálatában élte meg, az első és második 

világháborúban. A magyar tenyészet a trianoni osztozkodás után a Veszprém megyei 

Bántapusztára került. A huculok nélkülözhetetlenné váltak nemcsak az utánpótlás 

szállításában, hanem mint géppuskás, illetve a darabokra szedett (1915 M. 7,5 cm-es 

Skoda) hegyi ágyú továbbítására rendszeresített lovak is. A korabeli szabályzat 

szerint hét hucul lóra fért fel egy hegyi ágyú, az első bevetéshez szükséges 

lőszerkészlettel együtt. A ló magasságát pedig a tenyésztési elvárások szerint úgy 

határozták meg, hogy egy átlag termetű katona könnyedén fel tudja málházni. 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 42. 

 50 

 
 

Géppuska málházása a császári és királyi huszárezredeknél 
(Buzetzky Győző archívumából) 

 

 

Tanulékonyságukra jellemző – tudniuk kellett –, hogy ellenséges tűzben vagy 

légitámadás esetén málhástól le kell feküdniük. Érdekes történetet meséltek 

Bakonybélben egyszer a ma már nem élő öregek. A második világháború végén a 

Bakonyban egy bizonyos Ménesjárás nevű területre hajtott a hadsereg mintegy 

háromszáz hucul lovat. A helybeliek sehogy sem értették, hogy a repülőgépek 

hangjára az egész állomány fogja magát és lefekszik. 

A háború befejeztére azonban hucul ló hírmondónak is alig maradt országunkban, 

így 1945 után jó ideig nem is beszélhetünk a hucul fajta tenyésztéséről. A 

bántapusztai ménes maradékát állategészségügyi okra (fertőző tenyészbénaság) 

hivatkozva kizárták a tenyésztésből. Néhány egyed azonban magánkézben mégis 

átvészelte a háborús megpróbáltatásokat. Ezt jelezte időszakos feltűnésük a korabeli 

állatvásárokon. 

A bizonyíthatóan hucul fajtájú egyedek budapesti állatkertbe való összegyűjtése és 

tenyésztésük elindítása a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) karizmatikus 

főigazgatójának, Dr. Anghi Csaba professzornak és munkatársainak, Dr. Fischer 

Antalnak, Bakonyi Emilnek, Vernyel Józsefnének és Csépányi Balázsnak 

köszönhető. A Budapest világháborús ostroma alatt tönkrevert állatkert élére 1956-

ban Anghi professzor került. A kert vezetése ekkor elhatározta, hogy a nehezen 
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pótolható egzotikus állatok kiegészítéseként ősi magyar háziasított állatokat is be 

fog mutatni a közönségnek. Így került ismételten képbe a hucul ló. 

Az állatkertben a szűkös hely miatt csak korlátozott számú kancaállomány maradt, a 

többi egyed bértartókhoz lett kihelyezve. A tenyésztéshez mindenkor import 

csődöröket állítottak fel, amelyek a beltenyészet elkerülése végett különböző 

ménvonalakból származtak. Többnyire a Kistapolcsányi Szlovák Nemzeti Hucul 

Törzsménesből kerültek ki, és olyan kiváló mének fedeztek itt, mint például 391 

Goral X-20 Káplár, 392-Goral X-24 Goral, vagy 2028 Ousor-26 Áron. 

Az állatkert kezdetben bemutató céllal tartotta a hucul lovakat, azaz az állomány egy 

része a háziállat-bemutatóban is megjelent. Másrészt hasznosan segítették az 

intézmény mindennapi munkáját; részt vettek az állatkert ún. illetményföldjeinek 

megművelésében, illetve a kiállított állatállomány részére a napi takarmány 

kiszállítását is hucul fogattal végezték. 

Az állatkertben hagyományosan lovas oktatás is folyt. Az itt működő gyermek-

lovasiskola fénykorában több mint 300 fiatal alapfokú lovas kiképzését látta el egy-

egy tanévben. Mint ún. gyermek ló, a hucul fajta vált be a legjobban. Azonban ez 

egy hegyi lófajta, s mint ilyen, habitusát, szervezeti szilárdságát tartósan a 

hegyvidéki tenyésztési és tartási körülmények között lehetséges megőrizni. Az 

igényes tenyésztői munka csak megfelelő hegyvidéki körülmények között végezhető 

gyümölcsözően, csak egy ilyen közeg eredményezheti a fajta fejlődését, létszámbeli 

gyarapodása mellett kiváló minőségi tulajdonságainak kiteljesedését. Ezért vetette 

fel a fajta magyarországi tenyésztéséért ekkor felelős Csépányi Balázs, hogy az 

egyébként is szaporodó állományt most már összevonva, egy alkalmas, hegyvidéki 

területen kell elhelyezni. 

Az Aggteleki Nemzeti Park 1985-ös megalakulásával a Baradla-barlang alapvető 

látványosságain és idegenforgalmi vonzerején kívül nulláról kellett felépítenünk egy 

nemzeti parkot. Már az 1970-es évek elején, az elsőként alapított Hortobágyi 

Nemzeti Park, majd a Kiskunsági Nemzeti Park születésekor egyik 

alapfeladatunkként jelöltük meg a szigorúan vett természetvédelmen túl a 

génmegőrzést, mint feladatot. Akkor ezt elsősorban egy-egy területre jellemző ősi, 

háziasított állatfajták megőrzésére és védelmére vonatkoztattuk. 

Az ANP Igazgatóság szervezése kapcsán ismerkedtünk meg Kiss Ernővel, mint 

lovas emberrel, későbbi kollegánkkal. Ernő a Fővárosi Állat- és Növénykerttel 

tartott kapcsolatára hivatkozva említette először a hucul lovat, mint megmentendő és 

idegenforgalmi szempontból sem figyelmen kívül hagyható, ősi, háziasított 

állatfajtát. Ekkor az Aggteleki Nemzeti Park felé központi elvárás volt, hogy a 

barlangi lehetőségeken kívül bővítsük az idegenforgalmi szolgáltatásainkat, és 

hozzunk létre egy önfenntartó nemzeti parkot. Ezen felül egy ősi, történelmi 

jelentőségű állatfajta megmentéséről volt szó, így haladéktalanul felvettük a 

kapcsolatot a fővárosi állatkerttel. Az akkori főigazgató, Dr. Szíjj József és 

helyettese, Dr. Fischer Antal elmondták, hogy az intézmény hucul állománya több 
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helyre van szétszórva az országban, ezért keresnek egy fogadó intézményt, ahol a 

lovakat összevonhatják és lehetőleg ridegtartásban elkezdhetik a fajta szakszerű 

tenyésztését. Ez volt az a pillanat, amit újdonsült nemzeti parkunk fejlesztése és 

egyéni ambícióink szempontjából sem lehetett kihagyni. Az egyezség megszületett. 

Vállaltuk, hogy legelőt és helyet biztosítunk az állománynak és a szaporulatból 50-

50%-ban osztozunk. 

 

A ménesalapítók céljai voltak: 

- a nemzeti értéket képező hucul ló, mely Magyarország egyetlen őshonos hegyi ló 

fajtája, megmentése a kipusztulástól, 

- a nemzeti park fennsíki területein a legelő-fenntartási feladatok elvégzése, 

- hegyvidéki viszonyok között a kedvező infrastrukturális hatású lóhasználat és 

lovas kultúra elősegítése, ezzel is támogatva az Aggteleki Nemzeti Park 

idegenforgalmi terveinek megvalósítását, 

- a nemzetközi méretekben is megritkult, fajtatiszta állomány megőrzése a jövő 

nemzedékek számára (utóbb a hucul ló az EU-ban is kiemelten védett lófajta lett). 

 

1986 novemberében, összesen 13 példány, a Fővárosi Állat- és Növénykert 

tulajdonában lévő ló került kihelyezésre. Kilenc hucul törzskanca, két lengyelországi 

származású, ún. tarpán-hucul, back-crossing kanca, valamint két tenyészmén. 

Az, hogy a lovakat a gergés-lápai karsztfennsíkon fogjuk elhelyezni, egyértelmű 

volt, mivel akkor még a falu gulyája is itt legelt. A kiszolgáló épület és az éjszakai 

karám elhelyezése azonban már fejtörést okozott. Nem akartuk a létesítményt sem 

hideg pontra, völgybe helyezni, sem magaslatra a téli szélviszonyok miatt. Így esett 

a választásunk a jelenlegi helyszínre, ami a magaslatnak egy olyan hajlata, ami 

mégis védelmet nyújt az uralkodó szelektől. Szerencsére ekkor már megvettük a 

kúria épületét, ahol az istállóban elhelyezhettük a csődöröket és az épület mindmáig 

bázisa lehet – az azóta kiszélesedett – jósvafői lovas tevékenységnek. 

Az első lovak tehát 1986 késő őszén érkeztek, amikor a hőmérséklet váratlanul –10 

Celsius fok körüli értékre csökkent. Kezdő lovasok voltunk mindannyian, hasonló 

akcióban még nem vettünk részt, ezért feszülten vártuk – több telefonálás közepette 

– Jósvafőn az érkezést. Lehet, hogy ma furcsán hangzik, de ekkor a térségben még 

csak ún. tekerős telefon volt. A szállítmány természetesen éjfél körül érkezett meg, a 

hideg miatt gőzölögtek a szállító ablakai és a kivett lovak is. Azonnal takarókat 

hozattunk a Tengerszem Szállóból, azokat a lovakra terítettük, és így vezettük fel 

őket egyenként a Gergés-lápára. Ez volt a kezdet. 

Az első tavasszal a farkasok megölték a legöregebb kanca, Mami csikóját. Mami 

morózus tarpán-hucul öregasszony volt, különválva élt a ménestől. Éjszaka is külön 

állt a karám sarkában egy fa alatt a csikójával. A sebezhető pozíciót a farkascsapat 

rögtön kiszúrta, Mami vesztére. A csikó maradványait a szomszédos töbör alján 

találtuk meg. Az egyik elkövető gipszbe öntött lábnyomát máig őrzöm a polcomon. 
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A következő tél egy kora reggelén lovászunk, Kovács Jancsi izgatott hangja 

ébresztett fel. „Igazgató úr! Farkasok vannak a ménesnél!” Rögtön a helyszínre 

siettünk, a farkasok természetesen már nem voltak ott, a nyomaik a hóban viszont 

igen. Világosan látszott, hogy körívben kushadtak szemben a lovakkal. Tíz-tizenöt 

méternél közelebb azonban nem mertek menni. A lovak feltételezhetően körbevették 

a csikókat, szembe álltak és nyilvánvalóan letaposással fenyegették a betolakodókat. 

Többek között ez az egyik evolúciós stratégia, ami szükségessé teszi egy ősi fajta 

genetikai védelmét az utókor számára, mivel a túltenyésztett, izolált kultúr 

környezetben tartott fajták erre már nem biztos, hogy képesek. 

1987-re jutottunk el odáig, hogy az állományt Dr. Pál János, az akkori magyar 

lótenyésztés első embere, a kúria udvarán ünnepélyesen állami törzstenyészetté 

minősítette. Az erről szóló oklevelet ekkor nyújtotta át igazgatóságunknak. 

A tenyésztés azóta is folyik. Az 1987. október 13-i szemlejegyzőkönyv szerint az 

állomány 14 kancából, 2 ménből, 2 heréltből, 1 csődör csikóból és 5 évjárati 

csikóból állt. Ezzel szemben nézzük a jelenlegi helyzetet (2017), hivatkozva Marosi 

Mariannára, az ANPI lóágazatának referensére. Az állomány jelenleg 209 egyedből 

áll. Ebből 124 a kanca, 28 a herélt, 43 a különválasztott csődör és 14 a csikó 

létszám. Ha mindezt viszonyítjuk a kezdeti elképzelésünkhöz, hogy egy stabil 

genetikai állapot létrehozásához minimum 70 tenyészkancára lenne szükségünk, 

akkor ezt az eltelt időben a ménes gazdái örvendetesen túlteljesítették. Ettől 

függetlenül azonban, néhány szót még okvetlen kell szólnunk a jelenlegi tenyésztés 

tendenciáiról, főleg az egy ideje egyre népszerűbb versengések szemszögéből. 

 

 
 

A ridegen tartott hucul lovak télen a hó alól is legelnek a karsztfennsíkon 
(Forrás: http://anp.nemzetipark.gov.hu) 
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A hucul ló tartása a kilencvenes évek közepétől egyre népszerűbb lett, főleg a 

környező országokban, de Magyarországon is. Ennek jegyében jött létre Ausztriában 

a hajdani monarchiánkat idéző szövetség, a Nemzetközi Hucul Szövetség (Hucul 

International Federation). A jelenlegi tagok: Ausztria, Csehország, Szlovákia, 

Lengyelország, Ukrajna, Románia és Magyarország. Ezen kívül a krakkói 

egyetemen kidolgoztak egy kimondottan a hucul lovak jó genetikai kondícióban 

való tartását elősegítő megmérettetést, a hucul ösvény versenyt. Ez egy olyan 

akadályverseny, amely mesterségesen szimulálja azokat a terepi viszonyokat, 

melyeken egy jó karban levő hucul lónak biztonsággal kell tudni mozogni. Ennek 

népszerűsítésével próbálják rávenni a fajta tartóit lovaik megfelelő, kedvező 

tulajdonságaikat sulykoló körülmények között való tartására. Ezek a körülmények 

csak ridegtartásban és megfelelő terepi használatban valósulhatnának meg, amit nem 

minden tartó tud biztosítani. A versenyek során azonban óhatatlanul, főleg a 

közönség oldaláról, de a lótartók oldaláról is elfelejtik, hogy ez nem egy egyszerű 

lóverseny, hanem hucul verseny. Itt nem az a lényeg, hogy a ló minél gyorsabb 

legyen és minél magasabb akadályt tudjon átugrani, hanem hogy minél jobban és 

okosabban reagáljon a rafinált és tudományosan megkomponált akadályokra. 

 

 
 

Az állami törzstenyészetté minősítés pillanata a jósvafői kúria előtt (1987) – a képen 

(balról jobbra) Buzetzky Győző (az ANPI igazgatója), Dr. Fischer Antal (a FÁNK 

főigazgató-helyettese), Dr. Pál János (a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz-

térium Lótenyésztési Osztályának vezetője), Szvoboda László (az ANPI munkatársa) 
(Fotó: Csépányi Balázs) 
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Ennek a fent említett ferdülő szemléletnek lett az eredménye egy új tenyészvonal, az 

ún. sport hucul. Miért baj ez? A bioszférában az evolúciót, a természetes 

kiválogatódást, az élőlényt körbevevő természeti tényezők szabályozzák (Charles 

Darwin, 1859). A tenyésztés nem más, mint egy mesterségesen felgyorsított 

evolúció. A tenyésztő az általa felállított kritériumok érvényesítésével átveszi a 

természet szerepét, így születnek a különböző fajták. A háziasított ló különböző 

fajtái tehát évszázadok alatt, mesterséges evolúcióval, célra orientált tenyésztéssel 

jöttek létre, egyetlen fajból. Ez a faj nem más, mint a már említett eurázsiai vadló, a 

tarpán. A hucul ló pedig a fentiekben már leírt hegyi tarpán, tehát az eurázsiai vadló 

egy változata. A hucul lóból az előzőek szerint bármelyik eddigi fajtát ki lehet 

tenyészteni, csak türelem és idő kérdése. Egy atléta termetű sport hucult is! De 

minek? A szövetség és a versenyek egy archaikus, jó genetikai kondícióban 

fennmaradt ősló megmentésére szerveződtek. Tehát ennek a lónak a 

törzstenyésztésében kizárólag egy szempont dominálhat, éspedig a génmegőrzés. 

Természetesen demokratikus alapon az egyéb szempontok érvényesítését sem lehet 

megtiltani, de ezeknek a hucul ló génmegőrző törzstenyésztésében nincs helyük. A 

sport típusú hucul lovat a génmegőrző törzstenyésztésből ki kell zárni és azt az 

úgynevezett „használati ló” kategóriájában kell értékesíteni. Ugyanígy nincs helye – 

a részletekbe itt most nem bocsátkozva – a fejen, lábon jegyes huculnak sem. Ezek a 

fehér foltok, jegyek egy korai, arab ménnel történt cseppvér keresztezés „emlékei”, 

atavisztikus jelei. Szigorú genetikai alapú vizsgálat alá kell vetni a mostanában 

divatossá vált tarka hucul lovakat is, mivel az ún. Jasmine-vonal kivételével ez a 

szín tisztavérű hucul lovakban igen ritka. A természetben a foltos lovak 

szelektálódnak. A tarpán színe nem véletlenül egérszürke. Így képes legjobban 

eltűnni az ellenségei elől. A hucul paraszt is ezt a színt kedvelte legjobban és talán 

honfoglaló őseink is… 

 

Buzetzky Győző 

az ANPI ny. igazgatója 

 

Csépányi Balázs 

a FÁNK ny. gyűjtemény-igazgatója 
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