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HAGYOMÁNYOS LÓFAJTÁINK HELYE A XXI. SZÁZADBAN

ARANYÉREM- 
ZUHATAG 
lipicai 
lovainkkal

Összeállított a: Dr. Kummer Luca

Köztudott an a fogatsportok királya 
a lipicai fajta. A 105 fogathajtás-
ban szerzett  érmünkből 46 arany, 
melynek többségét védett  törté-
nelmi fajtánknak, a lipicai lónak 
köszönhetünk. A világ egyik leg-
régebbi kultúrlófajtája, amely meg-
felelő szakértelemmel a XXI. század 
élsportjára hangolható. A lipicai lovat 
a Jóisten a fogatsportra, a magasisko-
lára, az udvari pompára teremtett e. 

Vallom, hogy lovas kultúránkon keresztül tudjuk őseink tudását 
a legvegytisztábban átörökíteni a mába, és általa eredményesnek 
lenni, majd egy reményteljes jövőt vizionálni – vélekedik Dallos 
Gyula mesteredző, az Agrárminisztérium miniszteri biztosa. 
– Őshonos lófajtáinknak a génmegőrzés és sokoldalú használha-
tóságuk okán megkérdőjelezhetetlenül helyük van a XXI. századi 
lótenyésztésben. A lipicai fajtát világhírű eredményessége és a Bé-
csi Spanyoliskola kivételes státuszba emelte – folytatja a díjlovag-
lás örökös bajnoka. 

JÓ TULAJDONSÁGOK TELJES REPERTOÁRJA
Érzékeny, tanulékony, mellett e kiváló természetes egyensúly 
jellemzi. Átlagon felüli mozgásadott sággal, robbanékonysággal, 
att raktív küllemmel, előre menési kedvvel bír, szilárd alkatá-
nak, terhelhetőségének, gyors refl exeinek köszönhetően nagy 
munkabírású – mondja a mesteredző, akinek közel hat évtize-
des ismeretsége van a fajtával. – A verseny teljesítményvizsga, 
így minden részvevőt, tenyésztőt, kiképzőt generálisan minősít. 

A ló képzése karakter, egészség, képesség függvénye. A szakma 
kompetenciája a ló és lovasa  között i magas szintű harmónia ki-
alakítása, a helyes kiképzési fi lozófi a, a korrekt lovaglótudás, fe-
gyelem, szorgalom, alázat, lehetőség és az észszerű menedzselés 
– folytatja a szakember. 

A SOKOLDALÚSÁG KAMATOZTATÁSA
A lipicai elsősorban a fogathajtásban és a magasiskolai felada-
tokban brillírozik, tudatos szelekcióval és kiképzéssel a világ 
élmezőnyében is megállja a helyét. Rendkívül szívós munkalo-
vakról van szó, intelligenciájából fakadóan következetes kikép-
zést igényel. Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad 
igazgatója kiemelten fontosnak tartja, hogy a fajtát minél több 
szakágban kipróbálják: főként fogathajtásban és díjlovaglásban, 
de lovastornában is versenyeztetünk. 

NEMZETKÖZI SZINTŰ EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉVEL MEG-
NŐ A FAJTA IRÁNTI KERESLET, AHOGY AZ AZ 1984-ES 
VILÁGBAJNOKSÁGON, VAGY A 2000-ES ÉVEK SIKEREI 
UTÁN IS TÖRTÉNT.  

A budapesti négyesfogathajtó EB-n két fogatunk is indul a magyar 
válogatott ban (hajtók: Váczi István és ifj . Galbács Ferenc). Emellett  
a díjlovaglásban is rég nem látott  eredményeket értünk el: nemzet-
közi versenyünkön (***) ménesvezetőnk, Mikó Tamás ért el do-
bogós helyezéseket más, nagyon esélyesnek mondott  félvér lovak 
mellett , és Conversano XXVIII-2-es lovunk Marschall Istvánnal 
is nagyon közel állt ahhoz, hogy kijusson a spanyolországi, ifj úsá-
gi EB-re. Épp egy éve alakult meg a Honvéd Huszár Díszalegység 
szilvásváradi lovak közreműködésével. Ez egy régi-új megjelenési 
formája a fajtának, amivel a budavári spanyol iskola hagyományait 
szeretnénk a jövőben feléleszteni. Egyre inkább érezhető, hogy tér 
vissza a lipicai a köztudatba, aminek eredményeként a versenybírók 

CONVERSANO XXVIII-2 KONYAK MARSCHALL ISTVÁNNAL. 
TENYÉSZT  ÉS TULAJDONOS: ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD.
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is más szemmel kezdenek nézni erre a barokk lótípusra. Már most 
lehet érezni pozitív hozadékát annak, hogy a nemzetközi versenye-
ken megjelentünk – tájékoztat a ménesigazgató. 

ŐSSZEL MEGTARTOTTUK A VILÁG ELSŐ LIPICAI ONLINE 
ÁRVERÉSÉT, AMI SZINTÉN SOKAT LENDÍTETT A FAJTA 
IRÁNTI KERESLETEN.

Hosszú évek tapasztalata alapján mondhatom, a lipicai egy ké-
sőn érő fajta – vélekedik Dallos Beáta, a Lipicai Kupa verseny-
igazgatója. 

KÉSŐN ÉRŐ FAJTA, AMINEK A KÉPZÉSÉT NEM LEHET 
ELSIETNI, IDŐT KELL HAGYNI, HOGY KITELJESEDJEN.  

Több türelem és idő kell az alapképzésre, de azt többszörösen meg-
hálálja. Ezután könnyen eldönthető, hogy természete, karaktere, 
mozgásadott sága alapján melyik szakterületen érdemes folytatnia 
pályafutását.  Ez nagyon hasznos, fontos visszajelzés a tenyésztőnek.

TENYÉSZTÉS ÉS KIKÉPZÉS – KÉZ A KÉZBEN
A sportkipróbálásra kellene helyezni a hangsúlyt, és nemcsak 
a mének, hanem a kancák esetében is. Szilvásváradon kanca-
vizsgára is volt példa az elmúlt hónapban, és a jövőben is folytat-
ni kívánják ezt a gyakorlatot.

A fajta értékeit a kiváló sporteredmények bizonyítják. Jó 
példa a fentieken túl, hogy az elmúlt 3 évben csak lipicai 
lóval sikerült megszerezni a magyar bajnoki címet a ket-
tes fogathajtó mezőnyben, legutóbb Szabó Rolanddal 
a bakon – tájékoztat Bocsi Csaba, a Magyar Lipicai Lótenyésztők 
Országos Egyesületének ügyvezető elnöke. Sajnálatos, hogy 

a gyakran külföldről vásárolt, jobb-
nak vélt portékát a magyar ember 
előnyben részesíti az itt hon szüle-
tett , alkalmasint kiválóbb tulajdon-
ságot  mutató tradícionális egyedek 
helyett . 

ÉRDEKES PARADOXON, HOGY 
MÍG A HOLLAND FÉLVÉREK 
NAGY SZÁMBAN ÖZÖNLENEK 
BE AZ ORSZÁGBA, ADDIG 
A CSÚCS HOLLAND HAJTÓK 
A LIPICAIT PRÓBÁLGATJÁK 
A NÉGYESÜKBE. 

TENYÉSZT  ÉS TULAJDONOS: ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD. HAJTÓ: VÁCZI ISTVÁN, FOTÓZTA: PINTÉR ANDRÁS

LIPICAI FOGAT, TULAJDONOSA: KOVÁCS GÁBOR, DAD. HAJTÓ: SZABÓ ROLAND. FOTÓ: VARGA EM KE. 
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Dallos Gyula tapasztalata szerint különbség van nemcsak az egye-
dek, de a törzsek között  is. – Az utóbbi 10 évben a tenyészanyag 
sportkipróbálása okán sok ménnel és néhány kancával is foglal-
koztam – mondja a szakember. – Tartás, kezelhetőség, szállítás, 
lovagolhatóság, új körülményekhez való alkalmazkodás (ver-
senyhelyzet) vonatkozásában a Favory, Incitato, Maestoso, Pluto, 
Conversano törzsbe tartozók tett ék rám a legjobb benyomást.

2011 óta összesen 14 lipicai ló állt képzésünk alatt , valamennyi 
ló megtalálta a helyét a sportban és az életben. Több ló eredmé-
nyesen versenyez fogathajtásban (Conversano XXVI-23 Káp-
lár, Incitato XV-28 Irka, Siglavy Capriola XVI-11 Szitt yó), vagy 
készül az idei Négyesfogathajtó Európa Bajnokságra (Maestoso 
XXXIV-7 Mókás, Neapolitano XXVIII-10 Nugát). Díjlovaglás-
ban Incitato XIII-21 Démon és Favory XXVIII-58 Figaro ért el 
jó eredményeket. Jelenleg Nehézosztályú szinten eredménye-
sen versenyez nemzetközi szinten díjlovaglásban Conversano 
XXVIII-2  Konyak, vagy a Honvéd Huszár Díszalegység osz-
lopos tagjai: Pluto XXXIV-3 Pele és Favory XXVIII-49 Fóka. 
Az ez évi ménvizsgát az általunk képzett  Pluto XXIV-7 Pompa 
nyerte pár nappal ezelőtt  – sorolja a kiváló sikereket Dallos 
Beáta. Legeredményesebb képzésünk alatt  álló lipicai ló Con-
versano XXVIII-2 Konyak, aki Marschall István lovasunkkal 
nehézosztályú szinten versenyez, és célom, hogy Nagy Díjban 
is képessé váljon a szilvásváradi lipicai lótenyésztést képviselni 
– teszi hozzá felesége gondolataihoz az örökös magyar bajnok.

NAGY LÉPTEKKEL A MINŐSÉG IRÁNYÁBA
Karancslapujtő dimbes-dombos legelőin edződnek Baksa 
Gábor lovai. – Édesapám a 70-es években vált a lipicai lovak 
elkötelezett jévé a fogatsportnak köszönhetően, melyet megörö-
költem tőle – meséli a nógrádi tenyésztő. – Az állomány alapját 
a szilvásváradi ménesből kiszelektált kiváló genetikai értékkel 
rendelkező, idősebb kancák adták, jelenleg  20 körüli a lipicai 

állományunk. A 90-es években drágán lehetett  értékesíteni a li-
picai lovakat, de ezt követően egy hullámvölgy kezdődött  meg, 
és csak azok tudtak talpon maradni, akik valóban nagyon elkö-
teleződtek a fajta iránt. Ápoljuk a jó kapcsolatainkat, a sportki-
próbálás, kiképzés terén szakmai segítséget hívunk, hogy igazán 
kiváló minőséget tudjunk előállítani, és nemzetközi porondon 
is értékesíthetők legyenek lovaink. Fontos, hogy megfelelő 
szemlélett el és szakértelemmel kell rendelkezni, különben kárt 
okozunk a lovakban és a fajtában. Aki nem rendelkezik mind-
ezzel, annak nem szabad restnek lennie segítséget kérni! Hob-
bikategóriára szánt lovainkat magunk, a nagyon ígéretes egye-
deinket szakemberek segítségével indítjuk el, de esetenként 
kikérem a szakértők véleményét az apaállatok kiválasztása során 
is. Kezdetben az állományunk középszerűnek volt mondható, 
mára azonban sikerült egy olyan négyesfogatot összeállítanunk, 
amelyhez nagy reményeket fűzök a közeljövőben – tájékoztat 
a  fi atalabb generációt képviselő Baksa Gábor.

Fontosnak tartjuk a magántenyésztők felkarolását, a szakmai 
tanácsadást annak, aki igényli – teszi hozzá Cseri Dávid. – El-
érhetővé tett ük a nagyközönség számára is olyan mének örökí-
tőanyagát, amelyre sokáig nem volt lehetőség. Az első osztályú 
kancák előnyben részesítésére bevezett ük a kedvezményes fe-
deztetést, valamint kisoroltunk olyan törzskancákat, amelyek 
ugyan kiváló genetikával rendelkeznek, azonban elegendő szá-
mú egyedet adtak már a ménesgazdaságnak, így fi atalabb kan-
cáknak kell átadniuk a helyüket. Genetikai értékük miatt  nagy 
segítség lehet a magántenyésztőknek, így azokat szintén kedvez-
ményes áron adjuk számukra. 

A TERMÉSZETESSÉG HÍVE
Az állományom alapját Favory Szellőtől, valamint a román törzs-
tenyészetből kiszelektált kancáktól származó csikók adták – 
tájékoztat Hódi Károly, aki több mint három évtizede tenyészt 

BAKSA GÁBOR MÉNESE, KARANCSLAPUJT . FOTÓ: SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM - FARKAS-MOHI BALÁZS
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lipicait. – Ezek a csikók kiváló genetikával rendelkeztek, hisz 
köztudott : a törzstenyészetben megöregedő (és emiatt  kisorolt) 
kancák a legkiválóbbak, hisz ha nem így volna, már rég selejtez-
ték volna őket. Később mindig magas teljesítményű (sportér-
tékű) méneket használtam a kancáimra, így tudtam fejlődni, 
eredményeket elérni a versenysportban. Jómagam állatt enyész-
tő üzemmérnökként végeztem, a ló közelbe születt em, s ott  is 
nevelkedtem. Lovaim minden napjukat a legelőn töltik, a jószá-
got a természetes közegében a legjobb tartani. Gyakran meg-
mosolyognak, mert órákon keresztül képes vagyok legeltetni 
a lovaimat a versenyeken, hisz a fű a természetes eledelük. Előt-
tük sosem eszem, magam szállítom őket, és én vagyok az első, 
aki hajnalban kiér hozzájuk, még a lovászokat is megelőzöm. 
Szeretem ezt az életformát, így lehetek teljes. Én azért hajtok, 
mert élvezem a lovaimmal a sportot, talán ezért nem sikerült 
egyszer sem bezsebelni az aranyat – meséli a 8 világbajnoksá-
gon indult, háromszoros ezüst- és egyszeres bronzérmet nyerő 
kiváló hajtó. – Edző is vagyok, így tudom: minden fejben dől el. 
A sikert meg kell álmodni, és az álmot hajszolni kell, ez azonban 
nálam nem valósult meg. Cserébe minden pillanatát tudom él-
vezni a lovaimmal való foglalatosságnak.   

A LIPICAI IGEN MAGAS INTELLIGENCIÁVAL RENDEL-
KEZIK – ÉS ELVÁRJA UGYANEZT A VELE FOGLALKOZÓ 
SZEMÉLYEKTŐL IS. 

Sajnos egy hanyatlásnak lehett ünk szemtanúi a tenyésztést te-
kintve. A lipicai minősége összességében jelentősen leromlott , 
habár az igazán kiváló ló ma is könnyedén eladható – erre kel-
lene tehát törekedni, hisz a selejt ugyanannyit eszik, mint a leg-
értékesebb ló. A kancákat is ki kellene próbálni a sportban, ér-
demes a szaktekintélyek véleményét kikérni és megfogadni, és 
nem szabad fukarnak lenni a ménválasztás esetén sem. Az idő, 
a türelem és a befektetett  munka meghozza a gyümölcsét. 

ARANYESŐ
Bárdos György 12 aranyérmet szerzett  hazánknak világ- és Euró-
pa-bajnokságokon lipicai négyesfogataival, melyekben szilvásvára-
di törzsméneket hajtott . Nagyrészt az ő sikereinek köszönhetően 
lendült fel a lipicai ló iránti kereslet, amely a fajta életben maradá-
sához nélkülözhetetlen volt. Gyuri bácsi 72 esztendősen is irigy-
lésre méltó módon, aktívan vesz részt a lovak kiképzésében. Fiával 
közösen jelenleg 18 lovat tartanak munkában a sportistállójukban, 
a teljes állomány 50 körüli. Amikor délelőtt  11 órakor beszélge-
tünk, már a harmadik fogaton ül aznap. Gyerekként kerültem 
a gyöngyösi méntelepre, ahol lipicai fedezőmének és nagytudású 
kiképzők között  nevelkedhett em – emlékezik vissza. Egyik legfon-
tosabb alaptézis, hogy az alma nem esik messze a fájától: a genetiká-
nak óriási jelentősége van. Például a marmagasság megnövelésével 
a lépéshossz is megnő – s így kerülhett ünk a világ élmezőnyébe.  

ARRA VAGYOK A LEGBÜSZKÉBB, HOGY EGY ROSSZ PA-
RASZTGYEREK, AKI A MÉNTELEPEN NŐTT FEL, 1980-BAN 
– MIUTÁN MEGNYERTE A VILÁGBAJNOKSÁGOT WINDSOR- 
BAN  – EGYÜTT VACSORÁZOTT A KIRÁLYNŐVEL. 

És hogy mi a legnagyobb fájdalmam? Az, hogy a legjobb ménem, 
Siglavy X után született  kiváló méncsikótól – aki eddig a Bécsi 
Lovasiskolában állt kiképzésen, és hamarosan Piber-ben kezdi 
meg fedezését – nem tudok örökítőanyagot vásárolni. Ez az extra 
mén óriási lehetőségeket rejt magában, amellett  kötődöm is a fel-
menőihez. Az Állami Ménesgazdaság – korábban már említett  – 
Pluto XXIV-7 Pompája szintúgy reményteljes apaállat lehet majd 
a közeljövőben. Szerencsére ő a határainkon belül van. 

72 évesen boldog vagyok, hogy a mai napig tudok lovat kiké-
pezni, most született  meg a kedvenc kancámtól egy kiscsikó, és 
a nyolc hónapos unokám már most rajong a lovakért – foglalja 
össze boldogságának forrásait a kiváló szakember. 

HÓDI KÁROLY FAVORY FORMÁSSAL A 2020-AS MÉNVIZSGA NYERTESE. FOTÓ: TÓTH ZSUZSANNA.
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