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1.Bevezetés

             

                 1H,%8;?.;#=-0++#''#3'>.+2$#,.;!O%? voltak, háziállataiknak megismerése 

azért fontos, mert azokból életmódjukra és kultúrájukra tudunk következtetni.                        

A háziállatfajokkal szorosan összefügg területi mozgásuk, keveredésük, a tenyésztési 

formák kialakulása, néprajzi kifej%&(?!,&,!=P?Q.@#,&;0+#'8.'03=-#8?R.,&>$#+.%=!,&.

!+%'">STG?5.H,'U3'!;%'P;?.+%=;#=-211.'GS#'2,.V,W,&'#'0,#.?U&!.'#3'2&8?.(,%8;?.8=#&8.

életmódjának a letagadása. 7."#=-#32?.%+%8.X%+,(-Ázsiában nem "lovasnomádok", 

hanem nagyállattartó lovas népek voltak, akik helyhez kötött életet éltek, de nagy 

állatállományuk legeltetésére egy részük állataik legeltetésére ideiglenesen nagyobb 

távolságra is elhagyták otthonukat, – ahogyan ezt minden állattartó nép ma is teszi (pl. 

a svájciak tavasszal felviszik szarvasmarháik#'.#&.7+O2?1#.!,.V,#?.(,,&%+.@2&&0?.

$8,,&#5.I''(+.#.,$0TV8#?."!=.;%".Y;2"0S2?YF5.L=%;.<2;'2,."2"%;'G"Q.@2=-.(,%8;?.#.

Kárpát-medencébe való jutásukig mindig állatállományukkal együtt vonultak. Állataik 

!,.0++#''%;-!,&'!,8.?G+'W30TG?.1%+,(-ázsiai; ez kizárja #.<8;;G=23.'%3P+%'3(+.$#+>.

származást. 7&.%"1%38,!=.+%=%+,(.@0&80++#'#.# kutya volt, amelynek legkorábbi leletét 

#.Z35.%+(''8.[LL5.!$%&3%S1(+.#&.83#?8.\&,#3"2."%++%''.'#+0+'0?5.7.=#&S#,0=8.0++#'2?.?U&P+.

%+,(;%?.# juhot háziasították Mezopotámia északi rés&!;.#.Z35.%+(''8.]]B^.?U3P+5._%+%.

?U&%+.%=-8S(,.# kecske @0&8#,`'0,#.a%3&,801#;.E7,&8#1.+%+(@%+-F.#.Z35.%+(''8.]^^^.

'0T0;5.I11%;.#&.8S(1%;.'b;8?.<%+.# sertés a Fekete-tenger északi partvidékén, majd

a szarvasmarha Kr.e. 6500 táján Thesszáliában. A ló háziasítása máig vitatott; 

0+'#+01#;.#.Z35.%+(''8.L_5.!$%&3%S3%.a%3&,801#Q.#.?%+%'-európai sztyep vidékére vagy 

#?03.X%+,(-Ázsiába teszik. c#=-#323,&0=2;.#&.%+,(.'U3'!;%'8.0++#''#;8."G;?0' Kubinyi 

Ferenc adta ki 1856-ban. Nagyobb mennyiségi történeti korokból származó állatcsont 

meghatározást Báthory Nándor adott ki 1867-ben. Honfoglaló magyarok lovainak 

összefoglalását Hankó Béla tette közzé 1936-ban. A belénk oltott állandó és mindenre 

?8'%3T%S(.Y0'$%$!,'Y.!,.Y"0,.;!O%?'(+.$#+>.%+'#;G+0,'Y.O#+%2&22+>=8#.'%3!; Matolcsi 

1
http://istvandr.kiszely.hu/ostortenet/025.html
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János bizonyította be tarthatatlan álláspontnak, miután Kelet-Európában nagy 

"%;;-8,!=b.'U3'!;%'8.?232?1>+.,&03"#&>.0++#'V,2;'2'.$8&,=0+'."%=5.Y:2=-.#.@2;<2=+#+>.

magyarok állattartása fajokban milyen gazdag lehetett – olvassuk Bökönyi 

Sándor paleozoológusnál – mutatja, hogy a honfoglalás kori sírokban összesen 10 

0++#'<#T.?%3P+'.%+(.E,&#3$#,"#3@#Q.TG@Q.?%V,?%Q.,%3'!,Q.'%$%Q.+>Q.?G'-#Q.'-W?Q.+WS.!,.3!V%FQ.

@2+2''.#.,`32?1#;.;%".<23SG+.%+(."8;S%;Q.#.+#?2,,0=.0+'#+.'#3'2''.0++#'<#T555.I&.#&'.

bizonyítjaQ.@2=-.#.@2;<2=+#+>."#=-#3,0=.%&%?%'.#&.0++#'2?#'.Z%+%'3(+."#=G??#+.@2&'#Y5.

H,%8;?.+%'%+%OP+'.!+%'">ST0'.O%S8=.#&.18&2;-`'T#Q.@2=-.#&.0++#'V,2;'2?.$8&,=0+#'#.

alapján a sertésállomány füves sztyepi kelet-európai szálláshelyein 14,9%-os, ligetes 

sztyepi szállásterületein pedig 25,8%-2,.%+(<23SG+0,W.$2+'5                                            

A Kínai Évkönyvek szerint "a hun nép harcban és viszályban lóhátról építette ki 

birodalmát s szerzett hatalmat és tekintélyt az északi népek százai fölött". A ló 

eze?;%?.#.;!O%?;%?.=2;S2+?2S0,01#;.#.@#3V;#?.,&8;'%."03.,&%"!+-%,.3!,&'$%$(T!$!.

$0+'Q.`=-.#.1%+,(-0&,8#8.'P3?U?;%?.;%"V,#?.@(,'%''%83(+.!3'%,P+P;?Q.@#;%".+2$#8.

,&`;!3(+.!,."8+-%;,!=!3(+.8,5.I.;!O%?.'U3&,%8;%?.;%$%.;%".%=-,&%3.+2$#8?3>+.?#O'#.

nevét, mint "pej-V,(SU3Y.$#=-.Y'#3?#+2$WY.,'15.7.+2$#?.,&`;!;%?.#.1%+,(-ázsiai népeknél 

;#=-.T%+%;'(,!=%.$2+'R.#.1%,%;-(.'U3&,;%$%?."8;S%=-8?%.U,,&%'%''.,&>R.#&.%+,(.%+%".

lószínnév. A Kínai Évkönyvek szerint a hunok csapatainak a harcon belül más-más 

,&`;b.+2$#8.$2+'#?5
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2.Irodalmi áttekintés

2.1 <7.8%5.("#$%- és nomádélet hagyományai

       2d3O0S."#=-#3T#8;#?.#&.0++#''#3'0,.!,.#.<U+S"b$%+!,.?!'.%=-%;3#;=W.

(,<2=+#+?2&0,#.$2+'5.e%".%=-8?.#+#?G+'.?8.#."0,8?1>+Q.@#;%"."8;S.#.?%''(.%=-"0,.

mellett élt. Az állattartás kü+'%3T%,.$2+'Q.#"8;'.#&'.1%+,(-ázsiai feltárások vagy akár a 

/USU++(-Babat völgyi Árpád kori templom, veremházak, faházak és karámok egysége 

8,."G'#'T#5.d++#'#8;?#'.(,%8;?.,&0++0,G?2;.?#30"2?1#;.'#3'2''0?Q.#"%;;-81%;.,2?.

állatuk volt, azok egy részét elvitt!?.'0$2+811.+%=%+(?3%.+%=%+;8Q.S%.'!+83%."8;S8=.

visszatértek szállásukra. Téves az a nézet, amit Hortobágyon és Bugacon a 

külföldieknek mutogatnak, mintha a magyarok állataikkal csak úgy ténferegtek volna a 

nagy pusztaságban. A "kalandozások idején" idegenbe vezetett hadjárataink jól 

mutatják, hogy lovaink hideget-"%+%=%'.T>+.'b3(.0++#'2?.$2+'#?Q.#"%+-%?%'.#&.8,'0++>&0,.

nem kényeztetett el, télen azonban maradandó épületekkel épített szálláshelyeinken 

karámba zárva éltek és részben maguk kaparták ki élelmüket a hó alól, részben pedig 

takarmányon éltek.

2.2 A ló szerepe a hadviselésben

A lovat a hadviselésben mar tobb mint 5000 éve elkezdték használni. I+(S%8;?.

szerették, megbecsülték és tisztelték a lovaikat, ezt a csillogó, értékes lószerszámok is 

b8&2;-`'T0?5.7.+>'#3'0,.;#=-.'#O#,&'#+#'2'.!,.2S##S0,'.8=!;-+(."G;?#Q.@8,&%;.#.+>.$2+'.

megélhetésük, közlekedésük és harcászatuk alapja; szinte egész életük a lótól 

függött. A magyarok IX-X. századi katonai sikereket is –Q."8;'.#;;#?.%+(''%.– nagy 

mértékben kiváló lovaiknak köszönhették. Nemcsak a bátor lovasoknak, hanem a

2 http://mek.oszk.hu/02200/02248/02248.htm#13
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<P3=%Q.%S&%''Q.%3(,Q.T>.<G'>Q.?8'#3'>Q.8=!;-'%+%;Q.#&.8S(T030,.$8,&2;'#=,0=#8'.T>+.'b3(.

lovaiknak is nagy hírük volt a külföldi országokban. Az új hazában a lótenyésztés 

tovább virágzott, – erre az Orosz Évkönyvek is utalnak, – lovainknak nagy értéke volt 

IG3>O01#;5.H,%8;?.%&%??%+.#.+2$#??#+.TG'2''#?.%+.IG3>O#.,&8;'%."8;S%;.

részébe. Anonymus krónikájában külön megjegyzi vezéreinknek a lótenyésztés 

érdekében tett intézkedéseit "Árpád vezér meghagyta, hogy a napok hosszú során át 

elcsigázott minden lovát vigyék oda és ott legeltessék. Lovászai fölé mesterül egy igen 

okos kun embert tett, név szerint Csepelt". Az itt talált avarok lovai a magyarokéhoz 

@#,2;+>.$2+'Q.S%.<U+S"b$%,.!+%'P?."8#''.#&2?.,&0"#.!,.T%+%;'(,!=%.;%".$2+'.T%+%;'(,5

2.3A Huszárság

          3A huszár "#=-#3.%3%S%'b.?U;;-b+2$#,,0=8.<%=-$%3;%".?#'2;0T#5 A huszár, 

mint lovas katona neve, 1458-ra, Mátyás király korába nyúlik vissza, amikor a király 

rendelkezése szerint húsz telkenként egy lovas katona kiállítására kötelezte alattvalóit. 

7.@G,&03.,&>.?%+%'?%&!,%.#.'U3'!;%+%".@2"0+-01#.$!,&5.7.+%=$#+>,&`;b11.%+"!+%'%?.

szerint a husz (húsz) szóból származik, amikor Mátyás király elrendelte, hogy husz-

husz jobbágytelek után egy katona állíttassék a király ,%3%=!@%&5._#+>,&`;b+%=.

eredeti jelentése húsz telektulajdonos költségén kiállított ka'2;#5.f%+'!'%+%&@%'(Q.@2=-.

ez a katonaállítási rendszer, illetve a fogalom már hamarabb is ismert volt, mivel 

egy 1403-1#;.?%+'.+#'8;.;-%+$b.2?"0;-.%"+`'.%=- huszár kapitányt, továbbá egy 

$#+>,&`;b+eg a 15. század elején írt okmány egy Imre Huszár ;%$b.%=-!;'Q.!,.$!=P+.

egy 1449-ben kelt okmány magyar huszárt említ. Mátyás király egy 1481-ben írt latin 

levelében a fekete seregén belüli ?U;;-b+2$#,,0=2' már huszároknak (hussarones) 

nevezi („equites levis armaturae, quos hussarones appellamus” magyarul C?U;;-b.

<%=-$%3&%'b.+2$#,2?Q.#?8?%'.@G,&032?;#? nevezünk”).

3 hu.wikipedia.org/wiki/Huszár
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3. Anyag- és módszer 

3.1 A Honfoglal=.8%35-&.:%./$01"2,-1$5&.

              4H,%8;?.Y3!'%=&%''Y.'03,#S#+2"1#;.!+'%?Q.#"8.#&'.T%+%;'8Q.@2=-.#.$%&%'(.3!'%=.

és a köznép között volt olyan szabadnak nevezett középréteg, – a vezérek és a 

nem&%',!=<(?.?#'2;#8.?`,!3%'%.– #"%+-;%?.+!+%?,&0"#.#.'U3&,U?.!,.;%"&%',!=<(?.

%+(?%+(.V,#+0S'#=T#8;0+.T>$#+.;#=-211Q.S%.#.?U&;!O;!+.?8,%11.$2+'5.7&.0'+#=2,#;.N.<(,.

V,#+0S@2&.4^.<(;-8.'03,G+'.,&2+=#3!'%==%+.E<%=-$%3@23S2&>??#+Q.<%=-$%3?2$0V,2??#+Q.

?!&"b8O#32,2kkal és parasztokkal stb.) is kell számolnunk. E számítás szerint egy-egy 

35-M^.;%"&%',!=1(+.0++>.'U3&,@U&.N^.%&%3;-8.%"1%3.'#3'2&2''.E%=-.;#=-V,#+0S@2&.

átlagosan 28 embert, egy nemzetséghez pedig 1100 embert számítunk). Mivel a 

magyarok hét törzséhez "törzs" nagyságban hozzá vehetjük a 894-ben magyarokhoz 

,&%=(SU''.9.?#1#3.YV,2O23'2'YQ.`=-.#.@2;<2=+#+0,?23.6^.'U3&,;-8.%"1%33%+.

számolhatunk. E számítások alapján a honfoglaló magyarok lélekszáma 500 000 körüli 

lehetett. Ezen ma általánosan elfogadott lélekszám-számítás mellett Bartucz Lajos, 

László Gyula és Kiszely István antropológiai, régészeti, topográfiai és demográfiai 

számításai alapján a honfoglalók lélekszámát 400-450 000 körülire becsülte, Túri-

Kováts Attila O%S8=.#.;#=-V,#+0S2,.<#+G,&%3?%&%'1(+.?88;dulva honfoglalóink 

lélekszámát 570 000-re tette.                                                                                             

A "kalandozásokról". 7.Y?#+#;S2&0,2?.?23#Y.#.[5.,&0&#S8.'U3'!;%+"P;?.%+,(.

kétharmadának megcsontosodott elnevezése. Azokat a IX-X. századi hadjáratokat, 

amelyek nem közvetlenül a Kárpát-medence elfoglalásával függnek össze, nevezik 

Y?#+#;S2&>Y.$#=-."!=.O%T23#'`$#11.T%+&($%+.Y&,0?"0;-,&%3&(Y.O23'-0?;#?5.7

4 mek.niif.hu/06400/06403/html/
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Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s

"kalandozás" fogalma a reformkorban született, amikor úgy vélték, hogy a kalandozók 

#."#=-#3.;%"&%'.1#T;2?#8.$2+'#?Q.#?8?%'.<%=-$%3%,.O23'-0&0,2?3#.#.@#3V8.S8V,(,!=.

G'0;8.$0=-Q.#&.(,8."#=-#3.Y$83'G,Y.!, a bátor lelkialkat késztetett. A katonai 

hadjáratokat lényegében fegyveres hétvégi kalandos kirándulásoknak nevezték és 

büszkén hirdették, hogy a kalandozások miatt egész Európa évtizedeken keresztül 

rettegett a magyaroktól. Ezzel szemben ma már tudjuk, hogy a magyarok már 836-

838-'>+.?%&S(S(%;."!=.+%$!S8#8Q."#TS.%'%+?U&8.,&0++0,@%+-P?U;.3%;S,&%3%,%;.$%&%''%?.

@#ST03#'2?#'.#.;!=-.$8+0='0T.830;-01#R.#.?#&032?Q.#.1%,%;-(?Q.#."#?%S>;2?Q.#.

bizánciak, a morvák és az oroszok ellen. Az új hazában ezek az akciók az új haza 

megvédésére, otthonuk biztonságának növelésére, a szomszédok megismerésére és 

gyengítésére irányuló jól átgondolt külpolitika részei voltak. A dél és észak felöl 

+%'%+%OP+'.S!+,&+0$2?Q.12+=032?Q.1%,%;-(?Q.232,&2?Q.+%;=-%+%?.!,.V,%@%?.%++%;.$!S'!?.

az új hazát. Fontos tény, hogy egyetlen nyugatra irányuló katonai megmozdulás sem 

$2+'.#&.%=!,&."#=-#3.'U3&,,&U$%',!=.?U&U,.$0++#+?2&0,#Q.,('.'U11;-83%."!=.'U3&,8.

$0++#+?2&0,;#?.,%"."2;S@#'>5.7.Y?#+#;S2&>Y."#=-#32?.@#3V8.,8?%3%81%;.SU;'(.
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szerepet játszott a magyarok harcmodora, gyorsasága, a nagy távolságból is célba 

találó nyílzápora és a színlelt meneküléshez kötött harci cselei. Amikor pedig kisebb 

csoportok "látogattak" Itália és a germán világ felé, céljuk e világ megismerése volt. 

Sohasem akartak aranyra és ezüstre szert tenni, hiszen Európa ezüst- és arany 

?!,&+%'!;%?.T%+%;'(,.3!,&%.#.Z03O0'-medencében volt. Pénzre sem volt szükségük, 

hiszen aranyért és ezüstért bartel kereskedelem révén minden szükséges árut 

E132?0'2'Q.,%+-"%'Q.,&(;-%=%'Q.,'15F.1($%; kaphattak. Ha jutottak is pénzhez, azt 

átfúrva dísznek csizmájukra és ruhájukra varrták.                                                                                     

E kirándulásoknak volt társadalmi oka is; a lovasból ugyanis sohasem lesz paraszt,

hanem katonává válik. A katonává vált lovasok hihetetlen harci tudásukat odahaza 

nem tudták kamatoztatni, így többnyire maguk szervezte csapatokban ellenségeket 

"hoztak létre", hogy tudásukat hasznosítsák. Stratégiailag a zálog sikere az is volt, 

hogy a s&!'%,%''.IG3>O0'.%11%;.#&.8S(1%;.1%+,(.<%,&P+',!=%?.!,.@%+-8.@0123W?.

osztották meg. Amúgy a harcos népek "kalandozásai" Európában általános 

T%+%;,!=;%?.,&0"`'2''#?.%11%;.#&.8S(1%;.%&!3'.'%3"!,&%'%,.@2=-.#"`=.g,&#?-

Itáliában a freisingi litániában ezt olvas,G?).Y7&.8S%=%;%?.1%'U3!,%8'(+."%;',."%=.

minket Uram!" vagy a modenai lakosok 900-ban így imádkoztak Szent 

Geminianushoz: "A magyarok nyilaitól ments meg Uram, minket!", a franciák fohásza a 

normannok (vikingek), az ibériaiaké a szaracénok, más népeké pedig más harcos 

;!O%?'(+.$#+>."%;%?P+!,.P=-!1%;.,&>+'5

3.1.1 !"#$%&'()*(+,#-./01/)2(23&#4/+56#2/7()23&

I&.#.,&#?0=.;#=-2;.,&232,#;.?U'(S8?.#.+2$#,`T0,&#'@2&5.7&.%+,(.8+-%;.?`,!3+%'%?.#&.

1980-as évek elején zajlottak a Magyar Televízió által Fábián Gyula professzorról 

forgatott portréfilm kapcsán.

A lovasíjászat tömeges elterjedésében fontos szerepet játszott Kassai Lajos, és az 

általa 1990 körül kifejlesztett lovasíjász versenyrendszer.
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3.1.2 <7.8%2$01$+"&.&'()'+$>$;.+'/,7$)$;.?3(%73+3(:%3

         5H,%ink otthonainak java része honfoglalás kori telepünkön nem putri volt, 

hanem földre épített ház. Ezeket úgy építették, hogy nem ástak alapot a falaknak, 

hanem csak elegyengették a területet, akárcsak a kazárok vagy némely tanyák 

építésekor a múlt század turkománjai. A faépítkezéssel már a délorosz sztyeppéken 

"%=8,"%3?%S'%?5.7.$%,,&(<2;0,,#+.?8'U+'U''.<#+W.=%3%;S#@0&#'Q.#.,U$!;--

vagy patics<#+W.!OP+%'%'.#.@2;<2=+#+>."#=-#3,0=.8S%T!;.#&.8''.!+(.,&+0$.;!O%?.8,.T>+.

8,"%3'!?5.h0,&+>./-G+#.<%+=-(8.0,#'0,#8.1232naházakat, rakott falú házakat éppúgy 

találtak, mint a téglaházak mellett helyhez kötött jurtokat; mindezt 2-300 négyszögöles 

telkeken. A korai magyaroknak már volt téglaépítészetük, tévednek tehát azok, akik 

úgy vélték, hogy a téglaépítkezést a XI. századtól betelepült bencések honosították 

"%=.;!OP;?;!+5.c8;S%;.@0&'#3'0,;#?."%=$2+'.#.,#T0'."#+"#Q."%3'.8=%;.,2?."#+2"?(.

?%3P+'.%+(.#&.0,#'0,2?2;5                  

          7.@2;<2=+#+>."#=-#32?.;!O$8,%+%'!3(+.3!,&8;'.#.3!=!,&%'8.+%+%'%?Q.3!,&8;'.#.

?!,(118.?orokból fennmaradt ábrázolások adnak némi felvilágosítást. László Gyula 

3!=!,&.%=-8?.#+#O$%'(.$8,%+%'8.<23"#?!;'.#&.W=-;%$%&%''.O%3&,#.$8,%+%'.$0+'2&#'0'.E#.

csuklót és a bokát aranyszalag, netán ezüst, fogja át, a buggyos nadrágot pánt fogja 

össze), másodikként pedig a pusztai lovasokét különbözteti meg Árpád magyarjainál 

EO2;'2,#11#;.%+(?%+(8;!+.- #.?U&;!O3(+.G=-#;8,.#.3!=!,&%'."#TS;%".,%""8'.,%".'GSF5.

5 mek.oszk.hu/02200/02248/02248.htm
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Forrás: http://www.kiszely.hu/istvan_dr/036.html

7.;(?.#.<!3<8#?@2&.@#,2;+>#;.;#S30=2'.@23S'#?Q.%33%.G'#+.#&.8,Q.@2=-.%11(+.#.?231>+.

csupán egyfajta nyerget ismerünk, olyat, amilyet csak nadrágban lehetett megülni. 

Egyenes szabású ingeik nyaka felálló, magas, merev nyak volt, akárcsak a mai -

nomád min'0'.(3&(.- orosz ingeknél. Erre borult a derékban övvel összefogott köpeny, 

olyan hosszan, hogy a kézfejet is elfedte. 
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Forrás: http://www.kiszely.hu/istvan_dr/036.html

f%TP?U;.#.;(?.O03'0'Q.8++%'$% csúcsos süveget viseltek, lábukon a lábszárat is takaró 

OG@#.1(3-Q.8++%'$%.;%"%&,#3G'5.7.@2;<2=+#+>?.'2$0118.$8,%+%'%?!;'.$#+>,&`;b,`'@%'(?.

"!=.#.?U$%'?%&(?).,&b3Q.&%?%Q.1(31(+.?!,&P+'.,G1#Q.@0'81(3Q."%TT%,.!,.?US"U;5.7&.

0++#'1(31(+.?!,&P+'.S#3#12?#'.3%;S,&%38;'.?U3V8??%+-.#+#?W3#.,&#12''.1(3U?1(+.$#33'0?.

U,,&%5.7.132;&=2"12?;#?.#.,`32?1#;.$#+>.@%+-&%'!1(+.#33#.+%@%'.?U$%'?%&'%';8Q.@2=-.#.
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?#<'0;2?.2+S#+'.$#=-.?U&!O%;.&03>S'#?5._#+>,&`;b+%=.@2;<2=+#+0,.?238.%3%S%'b.

díszítésmód a rátét.Árpád magyarjainak ötvösei nagy mesterei voltak a 

domborításnak, a poncolásnak. Az övek veretein és a tarsolylemezeken kibontakozó 

S`,&`'(3%;S,&%3.g,&#?-L30;Q.#.Z#G?0&G,.!,.i3"!;-23,&0=.%&P,'"b$%,,!=!1%;.

gyökerezik. A fülbevaló karika nem csupán az asszonynép viselete volt. A g-b3b.

$8,&2;'.;%".T%++%"&(.<!3<8,`3T#8;?3#5.

Forrás: 

http://www.kiszely.hu/istvan_dr/036.html
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Annál inkább a veretes öv, a férfisírok legpompásabb lelete. Sokféle, veretekkel dúsan 

kivert, általában aranyozott ezüst díszekkel ékes öv tanúskodik e korabeli viseleti 

darab fontosságáról. Az öv a szabad ember jelképe, s azon belül is a rang jele volt. Az 

U$$%3%'%?.,&0"0;#?.2+-#,<!+%.T%+%;'(,!=%.+%@%'%''Q."8;'."#;#O,0=.#.?#'2;#8.

rangjelzéseknek. Az egész Kárpát-medencében nincs két azonos öv, vagyis 

kétségtelen, hogy egyéni megrendelésre készültek és nem kerültek kereskedelmi 

<23=#+2"1#5.7&.U$3(+.V,P;=U''.+%.#.,&#1+-#Q.#.'%=%&Q.#&.`TQ.#.'#3,2+-.!,.#.?!,5.E7.

tarsolyban a kovát, taplót, és a csiholóacélt, teh0'.#.'b&,&%3,&0"2?#'.'#3'2''0?5F.

h%"%&S`,&`'"!;-%,.'#3,2+-2?.$8,%+!,!3%.<%+'%@%'(+%=.V,#?.#.;%"&%',!=- vagy 

;#=-V,#+0S<(?;%?.$2+'.T2=G?5.I;;%?."%=$2+'.#."#=#.8;S2?#).#.+2$#,.@#3V"2S231#;.#.

derék fölött a testnek szabadon kellett mozogni.                                                                                          

7.3G@#?!,&`'(."%,'%3%"1%3%?;%?Q."8;'."03.%"+`'%''P?Q.#.6M5.,&0&#S.%+(''."!=.;%".

szabó volt a neve, hanem ,&bV, vagy varró5.7.?2$0V,"%,'%3,!=%'.b&(?%'.

pedig $#,$%3(?nek hívták, s mivel tb&&%+-vassal dolgoztak - a régiek hite szerint 

kapcsolatban voltak az égiekkel -, értettek a gyógyításhoz is, munkájuk tehát nem csak 

#.?2$0V,"b@%+-@%&.?U'(SU''5.7.3!=8."#=-#31#;."%=+!$( tarchan (tárkány) név 

jelentése: kovácskirály, mitikus kovács. (Tárká;-.;%$b.@%+-,!=P;?.?U&%+!1%;.'U11.

olvasztókemence volt.) Az állatgyógyító orvosságok nagy részét a kovács készítette. A 

?2$0V,"b@%+-%?.#.<#+G.,&!+!;.$2+'#?Q.@2=-.#.'P&%'.'0$2+.'#3',0?.#.<#@0&#?'>+Q.

;0S<US%+%?'(+5.7.;-%3=%,"%,'%3%?."%++%''.,&!O.,&0""#+.$2+'ak fazekasmesterek. A 

18&0;V8#??#+.!,.#3#12??#+.$#+>.?%3%,?%S%+"P;?.#.@2;<2=+#+0,.G'0;.,%".,&b;'."%=5

3.2 Az állatok háziasítása és a történeti állattan kialakulása 
hazánkban

          7&.%"1%38,!=.+%=%+,(.@0&80++#'#.# kutya volt, amelynek legkorábbi leletét a Kr. 

%+(''8.[LL5.!$%&3%S1(+.#&.83#?8.\&,#3"2."%++%''.'#+0+'0?5.7.=#&S#,0=8.0++#'2?.?U&P+.

%+,(;%?.# juhot @0&8#,`'2''0?.c%&2O2'0"8#.!,&#?8.3!,&!;.#.Z35.%+(''8.]]B^.?U3P+5._%+%.

?U&%+.%=-8S(,.# kecske @0&8#,`'0,#.a%3&,801#;.E7,&8#1.+%+(@%+-F.#.Z35.%+(''8.8000 

'0T0;5.I11%;.#&.8S(1%;.'b;8?.<%+.# sertés a Fekete-tenger északi partvidékén, majd 

a szarvasmarha Kr.e. 6500 táján Thesszáliában. A ló háziasítása máig vitatott; 

0+'#+01#;.#.Z35.%+(''8.L_5.!$%&3%S3%.a%3&,801#Q.#.?%+%'-európai sztyep vidékére vagy 
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akár X%+,(-Ázsiába teszik.                                                                                         

c#=-#323,&0=2;.#&.%+,(.'U3'!;%'8.0++#''#;8."G;?0' Kubinyi Ferenc adta ki 1856-ban. 

Nagyobb mennyiségi történeti korokból származó állatcsont meghatározást Báthory 

Nándor adott ki 1867-ben. Honfoglaló magyarok lovainak összefoglalását Hankó 

Béla tette közzé 1936-1#;5.7.1%+!;?.2+'2''.0++#;S>.!,."8;S%;3%.?8'%3T%S(.Y0'$%$!,'Y.!,.

Y"0,.;!O%?'(+.$#+>.%+'#;G+0,'Y.O#+%2&22+>=8#.'%3!; Matolcsi János bizonyította be 

tarthatatlan álláspontnak, miután Kelet-IG3>O01#;.;#=-."%;;-8,!=b.'U3'!;%'8.?232?1>+.

származó állatcsontot vizsgált meg. "Hogy a honfoglaló magyarok állattartása fajokban 

milyen gazdag lehetett – olvassuk Bökönyi Sándor paleozoológusnál – mutatja, hogy a 

@2;<2=+#+0,.?238.,`32?1#;.U,,&%,%;.6^.0++#'<#T.?%3P+'.%+(.E,&#3$#,"#3@#Q.TG@Q.?%V,?%Q.

,%3'!,Q.'%$%Q.+>Q.?G'-#Q.'-W?Q.+WS.!,.3!V%FQ.@2+2''.#.,`32?1#;.;%".<23SG+.%+(."8;S%;Q.#.

lakosság által tartott állatfaj... Ez azt bizonyítja, hogy a honfoglaló magyarság ezeket 

#&.0++#'2?#'.Z%+%'3(+."#=G??#+.@2&'#Y5.H,%8;?.+%'%+%OP+'.!+%'">ST0'.O%S8=.#&.18&2;-`'T#Q.

hogy az állatcsontok vizsgálata alapján a sertésállomány füves sztyepi kelet-európai 

szálláshelyein 14,9%-os, ligetes sztyepi szállásterületein pedig 25,8%-2,.%+(<23SG+0,W.

volt.

3.2.1 @%35-&.("#$5+=(

         6Honfoglalóink lovairól a szakemberek között hosszú vita folyt, hiszen a sírokba 

helyezett lókoponya mellé a lovaknak többnyire csak a lábvégeit helyezték, márpedig 

%11(+.;%@!&."%=0++#O`'#;8.#.+>.3%;dszertani helyét és marmagasságát. E problémát a 

telep-0,#'0,2?.?U;;-`'%''!?."%=Q.#@2+.(,%8;?.+2$#8;#?.'U118.3!,&!'.8,.

megtalálták. Vörös István (,%8;?.+2$#83>+.$#+>.?G'#'0,0'.#.?U$%'?%&(??%+.U,,&%=&8).Y7.

Kárpát-"%S%;V!1%;.!,.#.ZU&!O,(-Volga vidékén az alacsony és a közepes 

"#3"#=#,,0=W.+2$#?.#30;-#.?U&%+.#&2;2,Q.#.ZU&!O,(-Dnyeper vidékén azonban az 

alacsony lovak dominálnak.

6 istvandr.kiszely.hu/ostortenet/025.html
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Forrás: http://www.kiszely.hu/istvan_dr/036.html

A honfoglaló magyarok kis '%,'b.E'#?8F.+2$#8.#.$2+=#8.12+=032?.+2$#8$#+."G'#';#?.

hasonlóságot". Anghy Csaba ezt így fejezte ki: "H,%8;?.+2$#8;0+.#.'#?8.%3%S%'.2+-#;.

0'P'(?!O%,,!=bQ.@2=-.#.@2;<2=+#+0,.?238.+>?2O2;-0?2;.SU;'(.1!+-%=?!;'.

megmaradt", így kikristályosodott a paleozoológG,2?.#&2;.$!+%"!;-%Q.@2=-.(,%8;?.

+2$#8;#?.;#=-.3!,&%.#.1%+,(-ázsiai taki (Equus caballus [ferus] Przewalskii [Poljakoff 

1881]) volt, illetve ezzel a lóval volt közeli rokonságban. Ezzel ellentétes véleménye 

volt Hankó Bélá;#?Q.#?8.,&%38;'.Y(,%8;?.+2$#."#TS;%".'8,&'#.$!3b.'#3O0;.$2+'Q.#"%+-1%



17

taki vér is keveredett". A "magyar ló" származásával kapcsolatban az téves nézet 

#+#?G+'.?8Q."8,&%38;'.T>.@`3;%$!'.$#+#"8<!+%.Y;%"%,.(,;%?Y.?U,&U;@%'85.7."#=-#3.+2$#?.

!OO%;.W=-.#.X%+,(-d&,801#;.!+(.$#S+>'>+.,&03"#&;#?Q.mint más lófajták, csak a 

nemesítés és tenyésztés igényelt nagy szakértelmet. E +2$#?#'.(,%8;?.?8&03>+#=.

hátaslónak használták szemben a tarpánnal, amelyet Európában vonósjószágnak 

fogtak be.

3.2.2 Honfoglalás kori lószerszámok

          Általános régészeti tapasztalat, hogy a lovasfelszerelés minél díszesebb, annál 

;(8%,%115.j,2;'.S`,&`'!,%,.;-%3%=Q.%&P,'32&%''0,.?#;'03Q.,&P=-%+(Q.<#3"#'38;=.V,#?.;(8

,`32?1>+.8,"%3'5.c0,"8+-%;.$%3%'%?Q.<!3<8#?;0+.%+,(,231#;.#.?#;'032;Q.V,#?.#.

legrangosabb vezéreknél fordul;#?.%+(5

Forrás:

http://www.kiszely.hu/istvan_dr/036.html
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            7.?U;;-b+2$#,.@#3V.%=-8?.+%=<2;'2,#11.,%=`'(T%.# nyereg volt; kápaszegély-

$%3%'%?.!,.S`,&`'(.V,2;'+%"%&-borítások szép számban maradtak meg honfoglalóink 

,`3T#81#;5.H,%8;?.<01>+.?!,&P+'Q."8;S%;.+>@2&.Y@2&&0,&#12''Y nyergeket használtak, 

amely a honfoglalás után változatlan formában sokáig használatban maradt; ez 

kárpitozott úri és farszíjas paraszt- és katonanyergek formájában még sokáig élt. A 

vitézek aszimmetrikus szájvasú, két- $#=-.;!=-?#38?0,.V,8?>&#1+0'Q.#&.%+(?%+(?.8;?011.

ún. pofarudas (oldalpálcás) zablá'.,&%3,&0"2&'#?.<%+.+2$G?3#Q.#"8'.38'?0;.%&P,'1(+.$#=-.

132;&1>+.U;'U''%?5.7.$#,'#=#11Q.T>+.830;-`'@#'>.+%=U"1U+-`'%''.,&!+b szájvassal készült 

W;5.YOG@#Y.&#1+0?.#.+>.?`"!+%'%,%11.?!,&'%'!,!3%.,&2+=0+'#?Q.#.$!?2;-Q.!+%,.,&!+b.

$#=-.SGS232,Q.'#3#T2,.<%+P+%'bQ.%,%'+%=.+0;V2,.,&0T$#,W.W;5.Y?%"!;-Y.&#1+0?.#.@0'#,+>.

kíméletlenebb, de a harc könyörtelen követelményeihez alkalmasabb vezetésére 

voltak jók. Ismerték a csuklós zablát, amelynek két oldalára zablakarikákat vagy 

oldalpálcákat szereltek, nehogy a zabla a szájban elcsússzon. A zablát általában fából 

vagy csontból készült zablapecek közvetítésével kapcsolták be az egyik oldalon a

zablakarikába, így leszerszámozás helyett csak ezt a pecket kellett kiakasztani ahhoz, 

hogy a ló ideiglenesen az álla alá akasztott zablával akár a harc pillanatnyi szünetében 

legelni tudjon. A csuklós zablák egyik szárát hosszabbra méretezték, mint a másikat. 

A kengyel "03.#.@G;2?;0+.8,."%=$2+'R.%;;%?.%+(<%+'!'%+%Q.#.,&8+03S.?0O#."03.?!,&%;.

0++'5.7.;-%3%=3(+.V,#''#+.0++`'@#'>.@2,,&W,0=W.,&`T2;.<P==(.?%;=-%+%?.`$%+'.#+#?W#?.

voltak, jelezvén, hogy tulajdonosuk puha talpú csizmában (mokaszinban) járt. A 

ken=-%+%?;%?.#.+>.<%+!.<23SG+>.,&03G?."%3%S%?%11.$2+'.#.?P+,(;!+5 Sarkantyút nem 

használtak, lovukat keleti módra térddel vagy sarokkal, s ha kellett lovaglókorbáccsal 

U,&'U?!+'!?5.H,%8;?.+2$#8; ,&P=-%+( nem volt. A kantárt veretekkel díszítették, patkóra 

nem volt szükség.
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3.3 <7.8%2$01$+"&.?301#3+73)3

       7.<%=-$%3.(,%8;?;%?.!OO2+-.<2;'2,.!,."%=@#'032&>.%,&?U&%.$2+'.!,.2+-#;;-83#.

hozzájuk tartozott, mint ruházatuk. A honfoglaló magyar férfinak a fegyver 

munkaeszköze volt. H,%8;?.@#3V2,#8;#?.%3%S"!;-%,,!=%.,2?.'!;-%&(.%=-P''%,.

@#'0,03#.!OP+').#&.#+?#+"#,.3G@0&#'3#Q.#.<03#S',0=.'b3!,!3%Q.#.?8'b;(.<%=-$%3%8?3%Q.

?8'b;(.+2$#=+>?!,&,!=P?3%Q.8=!;-'%+%;.!,.?8'#3'>.+2$#8?3#Q.#&.G'0;O>'+0,.18&'2,`'0,03#.

és az átgondolt hadvezetésre.h%=<(11.<%=-$%3.#&.`T.$2+'Q.Se hasznaltak, fokost, 

lándzsát,szablyát

          Forrás:

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Fokosrakoczi.jpg&filetimestamp=20091018181210

3.3.1 Az íj és a nyilak

kT#8;?.@`3;%$!'.S8V,!38.#.l4M5.!$1(+.c2S%;#.$032,0;#?.'%"O+2"8.?U;-U3=!,!1(+.

ismert ima: "Krisztus hitvallója, Isten szent szolgája, oh Geminianus, imádkozva 

könyörögj, hogy ezt az ostort, amelyet mi nyomorultak megérdemlünk, az egek 

?830+-0;#?.?%=-%+"!1(+.%+?%3P+TP?555.Z!3P;?.'!=%SQ.103.@8'$0;-.,&2+=08S.$#=-G;?Q a

magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!" (A sagittis Hungarorum, libera nos 

Domine).         Az egykori leírásokból is világos, hogy a magyarok legfontosabb, szinte 

V,#'#SU;'(.<%=-$%3!;%?.#&.`T#'.'%?8;'%''!?5
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Forrás: http://www.kiszely.hu/istvan_dr/036.html

7."#=-#3.$8,,&#V,#O>.U,,&%'%''.3%<+%m`T.4N.?=.<%,&`'(%3%Tb.<%=-$%3R.%=-.N^.=3#"".

tö"%=b.?2$0V,2+'$#,.@%=-b.$%,,&('.4^^-250 méterre repít.
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Forrás: http://www.kiszely.hu/istvan_dr/036.html

_0='01#;."2&=>.+>3>+.+(;8.V,#?.?%;=-%+1%;.0++$#.+%@%',!=%,R.#.O2;'2,.+U$!,@%&.

szükséges, hogy #.;-%3%=1(+.?8%"%+?%S(.@#3V2,.;%?8'0"#,&?2ST2;.$#+#"8;%?5.7.

"#=-#32?.!,.0+'#+01#;.#.+2$#,.;!O%?.0+'#+.@#,&;0+'.;-%3%=.%+,(.?0O0T#."#=#,Q.30S(+$%.

"%=$#;.#.,&P?,!=%,.,'#18+8'0,5.I&.2+-#;.0'P'(%3%TbQ."%+-.?!O%,.1%&W&;8.%=-.+>.

koponyacsontját és könnyedén siklik át egy vértezetlen harcoson. A hegy típusától és 

#.1%V,#O>S0,8.,&U='(+.<P==(%;.0'P'8.#.1(3O0;V!+'Q.#.+0;VO0;V!+'Q."!=.#.?U;;-b.$!3'%'.

is. Ha létfontosságú szervet nem is ért a találat, a harcos könnyen elvérezhet. Ha a 

$%,,&('."%3%S%?.,&U=1%;.+(''!?.?8Q #.$%,,&(.,&8;'%.&G@#;'.#.V!+3#5.7&.%;%3=80T01>+.

csak annyit veszített, amennyi a légellenállásból adódhat. Ez a gyakorlat azt jelentette, 

@2=-.#."#m8"0+8,.+('0$2'.%+!3'.$%,,&(."!=.?U;;-b,&%33%+.+%'%3`'%''.%=-.@#3V2,'5.L+-%;.

'0$2;.;8;V,.+%@%'(,!=.#.O2;'2,.V!+&0,3#Q.#.;-8+#?#'.%&!3'.%=-,&%3b%;.#.'U"%=1%.+(''!?5
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H,%8;?3(+.<%+T%=-%&'!?Q.@2=-.<G'#"2S0,'.,&`;+%+'%?Q."#TS.P+SU&(8?%'.#.;-%3%=1(+.

@0'3#<23SG+$#.;-8+#&'0?.+%5.:#.#&.P+SU&(.;%".@#,&;0+'.+(<%=-$%3'Q.@#3V2,G;?."!'%3%?3%.

bevárhatta. Ilyen távolságra már kU;;-b,&%33%+.+%@%'.+(;8.#?03.#.O0;V!+.3!,%8.?U&!.8,5.

Egy igazán jó íj elkészítése akár egy évig is eltarthat. Egy szépen díszített, festett, 

#3#;-2&2''.`T.!3'!?%.'U11.,&#3$#,"#3@#Q.8++%'$%.+>.030$#+.$2+'.%=-%;+(5

3.4 Huszárság

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
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          7Születését a történelem évezredes mélységében kereshetjük, valahol Napkelet 

"%,,&8."%&(8;Q.2;;#;.@2&'#."#=0$#+.#.;#=-.(,8.;!O%?."#=#,.+2$#,?G+'W30T0'5

e%".'W+&0,.%&Q.;%".;#=-.,&#$#?.,&!O`'(.,&0;S!?0$#+.#?#32".1%?%3%'%&;8.#.$8+0=@`3b

magyar lovaskatona képét. Mert amilyen félelmesen merész, bátor és eredményes

lovaskatonák v2+'#?.@2;<2=+#+>.(,%8;?Q.#"8+-%;."%=+%O(Q.<U+!;-%,Q.3#T'#P'(.

@#3V">SS#+.2+-#;.@(,8%,.+!+%??%+Q.+%+%"!;-%,.@#S"b$!,&%''%+.%+3%''%;'%''!?.!,.

kápráztatták a huszárok földrészünkön és a tengeren túl is az újabb korok népeit, 

"%+-%?."%=O3>10+'0?.G'0;2&;8.(?%'.@#3V1#;Q.,&%++%"1%;Q.<%=-$%3&%'1%;Q.,('."!=.#.

világon legszebb egyenruhákban is.

Népünk történetében nem a 15. században, a török betörések idején jelent meg 

%+(,&U3.#&.#.?U;;-b.+2$#,?#'2;#Q.#?8'.@G,&03;#?.;%$%&P;?n.j,GO0;.#&.#.,&0"G;?3#.

büszke dolog történ'Q.@2=-.%+,(.C;!$T%=-!'oQ.#.@G,&03.,&>'.;#=-.?830+-G;?Q.:G;-#S8.

Mátyás mondta tollba 1481-ben apósának, a nápolyi királynak szóló levelében. 

Éspedig ilyen módon: „equites levis armaturae, quos hussarones appellamus!“ Vagyis 

C?U;;-b.<%=-$%3&%'b.+2$#,2?Q.#?8ket huszároknak nevezünk.“ Ez azt jelenti, hogy a 

@G,&03.,&>'.#."8.+2$#,?#'2;0;?3#.$2;#'?2&'#'$#.+%=3!=%113(+.%??23'>+.8,"%3TP?.

`30,1#;Q."%3'."8;'.;%"%,8.V,#+0S;!$.@8'%+%,.2?"0;-2?1#;."03.%+(11Q.6MMl-1(+Q.,('.

már 1403-ból is ismeretes.

           Az a felt%$!,Q.@2=-.#.@G,&03.,&>.#."#=-#3.;-%+$1%.#.'U3U?.%+(+."%;%?P+(.,&%31.

+2$#,2?.+2$#,3#1+>'.T%+%;'(.=G,#3.,&#$01>+.%3%S.'!$%,Q."%3'.'%+T%,%;.%+?!O&%+@%'%'+%;Q.

@2=-.c0'-0,.?830+-.+%=%+(?%+(11.%+8'."#=-#3.+2$#,?#'2;08'.#.,&%31.3#1+>?.;%$!;.

határozta volna meg, valamint kizárt dolog, hogy nemesi családok a lovasrablók nevét 

vették volna fel. Ez csak #.6l5.,&0&#S.,&+0$2,`'>Q.;-%+$P;?%'.+%1%V,P+(.830;-&#'.

agyszüleménye. Legújabb kutatások szerint állítólag az ujgur nyelvben van egy 

„huszár“ szó, amely közkatonát jelent.

7.@G,&03.,&>.%&%;.%+,(.`30,1%+8."%=;%$%&!,!'.#."#=-#3.@G,&03.,&P+%'!,!;%?Q.%+,(.

megjelenéseként meghatározni a hadtörténelemben helytelen és alaptalan, mert bár a 

?U;;-b+2$#,,0=.@#S%3(;?1%;.,#T;0+#'2,#;.@0''!31%.,&23G+'.#.66-12. század óta, de 

?U;;-b+2$#,#8;?."8;S8=.$2+'#?5.7.<(.!3$P;?.#&Q.@2=-.#.@G,&032?.G=-#;#&&#+.#.

?U;;-b+2$#,.@#3V">Sdal küzdöttek, védekeztek a törökkel szemben, amely teljesen 

7 mek.oszk.hu/06800/06824/06824.pdf
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azonos volt a régi magyar lovas taktikával. Hiszen kezdetben még nyíllal is 

lövöldöztek, mint az Árpádok idején. A huszár tehát nem ekkor született, hanem csak 

ekkor tért vissza a régiekhez, vagyis akkor: újjászületett!

3.4.1Könnyülovas harcmód, huszár harceljárás

Forras: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Than_tapiobicskei_utk%C3%B6zet2_1849_aprilis_4.jpg

        7+#O$%'(.$2+'.#.+>.=-23,#,0=01#;Q."2&=!?2;-,0=01#;.3%T+(.+!+%?'#;8.+%@%'(,!=.

<%+@#,&;0+0,#Q.#"8.#11#;.;-8+$0;G+'."%=Q.@2=-.$03#'+#;.8S(1%;Q.@%+-%;.!,.830;-1#;.

végrehajtott villámgyors megjelenésükkel, szoka'+#;.'0"#S0,8.">STG??#+Q.'b&&%+.

E;-`++#+F.$#+>.3#T'#P'!,P??%+.,&2?#'+#;."%=30&?>S'#'0,'.8S!&'%?.%+(."%=+%O%''.

%++%;,!=%8?1%;.!,.%&.2+-#;.8T%S',!=%'Q.3%''%;'(.<!+%+"%'Q.'%+T%,.#?V8>?!O'%+%;,!=%'.

váltott ki soraikban, ami minden ellenállást megszüntetett. Ez "03.<!+.=-(&%+"%'.

T%+%;'%''Q."8$%+.$!S%?%&!,.@%+-%''.O0;8?,&%3b."%;%?P+!,1%.?%&S'%?5 A másik 

#+?#+"#&0,8.">S.%&&%+.%++%;?%&(.!3'%+"b.$2+'Q.#"8?23.<%T$%,&'%''."%;%?P+!,' színleltek, 

#"8$%+.#&.%++%;,!=1%;.?8$0+'2''0?.#.18&'2,.=-(&%+%".!3&!,!'Q.#&.P+SU&!,
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vaS0,&,&%;$%S!+-!'Q.,.%??23.$03#'+#;G+Q.=-23,#;.$8,,&#<23SG+$#.#.<%+12"+2''.P+SU&(?.

V,2O23'T0'.,&!'$%3'!?Q.$#=-.%+(3%.%+(?!,&`'%''.+%,1%.V,#+$#Q.;#=-211.%3(??%+.?U3P+&03$#.

"%=,%""8,`'%''!?5.7.@#3V."0,.<23"0T#.$2+'."!=Q.#"8?23.#.&03'3%;Sb.#+#?&#'1#;.

felvonuló ellenséget nyilas támadásokkal körülszáguldották, rendjét felbomlasztották 

és így végeztek velük. Ezekhez járult a gyors megjelenésük mellett, hogy a harc 

félbeszakítása után, vagy a harc végeztével újból váratlanul villámgyorsan eltávoztak, 

,&8;'%.%+'b;'ek. Ezekkel #."2&&#;#'2??#+.2+-#;.@#'0,'.!3'%?.%+.<(+%=.?%&S%'1%;Q.@2=-.#.

kor babonás népei Isten 2,'230;#?Q.'W+$8+0=8.+!;-%?;%?.?!O&%+'!?.(?%'.!,.8"0S,0=1#;.

?%3%,'%?.%+(+P?."%;%S!?%'5 c8;S%@@%&.<b&&P?."!=.@2&&0Q.@2=-.<!+.!$,&0&#S8=.'#3'>.

"%=%+(&(.'0"#S0,#ikkal elérték azt, hogy 895-'(+.6^9^-ig az országot nem érte 

sikeres ellenséges támadás. A huszár harcmódja ugyancsak a ló jó tulajdonságain 

alapult, kezdetben még a nyilat @#,&;0+'0?.#.'U3U??%+.,&%"1%;Q.?!,(11.#.+(<%=-$%3%?.

megjelenésével a lovassági pisztoly,majd a karabély, végül az összes sorozat- és 

nehézfegyvereket használatba vették. Kardjuk természetesen ugyanolyan volt, mint 

(,%8?!5.7.+%,1%.V,#+0,Q.<!+3%$%&%'!,Q.#.'%3%O."%,,&%"%;(.?8@#,&;0+0,#Q.#.3#T'#P'!,Q.#.

távolról megsemmisítés, halogató harc, a felderítés, utóvédharc, az üldözés és a gyors 

'#3'#+!?.$2+'.#.@G,&03.T%++%"&(.#+?#+"#&0,">ST#5.7."#=-#3.@G,&03.@#3V">ST#Q.

@#3V%+T030,#Q.'#?'8?0T#.#&.(,8."#=-#3.+2$#,.@#S"b$!,&%'!1(+.,&03"#&8?Q."!=.#.

második világháborúban is alkalmaztuk egyes elemeit.

A huszárok a szabadságharc küzdelmeiben kimagasló bátorsággal, önfeláldozó 

@(,8%,,!==%+.'%+T%,`'%''!?.?U'%+%,,!=P?%'5.X%V,P+%'P?%'Q.@#&#.!,.

szabadságszeretetüket mindennél jobban bizonyítja Lenkey és huszárjai példája, akik 

?P+<U+S3(+.$%3%?%S'!?."#=G?#'.@#&#. Az aradi 13 vértanú közül 8 volt huszár.

A magyar huszár fegyvernem a Mátyás király által 1481. március 11-én megörökített

„huszár“ szót véve alapul közel 500 évig állt fenn, hirdetve a magyar nép rendkívüli 

?#'2;#8.?!O%,,!=%8'.,&%3$%&!,1%;Q.@#S"b$!,&etben és utolérhetetlen

@G,&03.@(,8.,&%++%"!1%;5.7."#=-#3.@G,&03."W+'T0;#?Q.'U3'!;%+"8.T%+%;'(,!=!;%?Q.

;%"&%'?U&8.@#'0,0;#?.!,.%+8,"%3',!=!;%?.,&!+%,?U3b.%+'%3T%S!,%.;%"&%'8.

önismeretünk, öntudatunk fontos eszköze. A huszár népünk történelmi értékeinek 

meg'%,'%,`'(T%5.p%+?!O%&'%.!,.'%''%8$%+."%=$#+>,`'2''#."8;S#&2;.+%=,&%;'%11.

erényeket, amelyek mindig biztosították nemzetünk fennmaradását.
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7."#=-#3.@G,&03.%"+!?!'.!,.,&%++%"!'."%=.?%++.(38&;P;?.;!OP;?Q.8<TW,0=G;?.,&`$!1%;..

a sorsot vállaló, a reménytelennek látszó helyzetekben is a mindig újrakezdés hitét és 

#?#3#'0'.,.#&.!3'%.$!=&%''.,&`$>,."G;?0'Q.#.@#&#.3U=!@%&.$#+>.@b.3#=#,&?2S0,'5

ZP+U;.?8.?%++.%"%+;8).#.@G,&03."8;S8=.T>?%S$b.$2+'.!,."8.8,.V,#?.U3P+@%'P;?.#&.

emlékének, mert az nem a vesztes háborúk, elbG?2''.,&#1#S,0=@#3V2?.%+?%,%3`'(.!,.

"%=,&!=-%;`'(.!3&!,!$%+.'U+'8.%+.#.,&`$P;?%'Q.@#;%".#.@G,&03."8;S8=.WT3#?%&S(Q.

"8;S8=.=-(&%+%"3%.'U3(Q.,."8;S8=.,8?%3%,.'%$!?%;-,!=%.%"+!?!3%R."%3'.@#.;%".

sikerült is valamely akciója, a huszár lovával mindig el tudott s&#?#S;8.%++%;<%+%8'(+Q.,.

akkor ismét és mindig újra kezdte!

3.5 Lótenyésztés, méneseink

7&.6]ql.!,.6l6M.?U&!.%,(.8S(,&#?2'.;#OT#8;?1#;.#.+>'%;-!,&'!,.#3#;-?23#?!;'.

'#3'T0?.,&0"2;5.7&.#3#;-?23.@0''%3!1%;."%=@W&>S>.2?2?.!,."b?US!,8.%+$%?.

megismerése révén levonhatóak olyan következtetések és tapasztalatok, amelyek a 

jelenlegi lótenyésztés problémáira adhatnak magyarázatot és megoldást.

3.5.1 A LIPICAI MÉNES TÖRTÉNETE A LÓTENYÉSZTÉS ARANYKORÁBAN 1869-

1914

            87.+8O8V#8.+2$#?.#."2&=0,."b$!,&%85.7 <#T'#.+%=<2;'2,#11.8,"%3'%'(T%=-%.#.

kifinomult és elegáns mozgás, amely megkülönbözteti a többi lófajtától. A 18. 

században a Monarchia szinte mindegyik ménesébe – a magánménesekbe is –

1%?%3P+'.%&.#.3%;S?`$P+.;!O,&%3b.+><#T'#5 A lipicai lovak a szisztema'8?G,.'%;-!,&'(8.

munka eredményeképpen küllemükben és teljesítményükben is homogénné váltak. A 

$8S!?.?P+U;+%=%,.'%3"!,&%'8.#S2'',0=#8;#?.?U,&U;@%'(%;.#.+2$#?.%=!,&,!=8.0++#O2'#.

h8O8V0;.?%S$%&(11.$2+'Q."8;'.#.1832S#+2".103"%+-."!;%,!1%;5

A történelem viharai a lipicai ménest sem kímélték. A napóleoni háborúk idején a 

"!;%,'.?!',&%3.8,.c%&(@%=-%,3%."%;%?`'%''!?Q.%+(,&U3.6]^6-ben, majd 1812-ben. A 

8
http://www.lovasok.hu/index.php?i=259
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"!;%,.h8O8V03#.$#+>.$8,,&#'%+%O`'!,?23.#.+>0++2"0;-.%=-.3!,&%.c%&(@%=-%,%;."#3#S'5.

I&&%+."%=?%&S(SU''.#.+8O8V#8.+2vak magyarországi térnyerése.

3.5.2 A RADAUTZI MÉNES TÖRTÉNETE A LÓTENYÉSZTÉS ARANYKORÁBAN 1869–

1914

         A lótenyésztés aranykorában az Osztrák–Magyar Monarchia területén a magyar 

0++#"8."!;%,%?."%++%''.T%+%;'(,.$2+'.#.r#S#G'&8.j,0,&038.!,.Z830+-8.cénes szerepe. A 

ménes 1868-ig katonai vezetés alatt állt. Hatásköre öt ménállomásra és 16 méntelepre 

terjedt ki. A radautzi uradalmat a korszakban mintagazdaságként tartották számon. A 

birtok infrastruktúrája és berendezése kiváló volt.

A radautzi lovak kedveltek voltak a hadsereg körében. A bécsi Császári és Királyi 

Katonai Lovaglástanító intézetben évente kipróbált lovak legtöbbször jó ugrónak, 

terepen rendkívül ügyesnek és kitartónak bizonyultak. „A radautzi ló nevelkedése 

által… kénytelen edzetté, bátor30.!,.?8'#3'>$0.+%;;8Q."%3'.#&.!+$%&%''.+%$%=(Q.#.+%=%+(?.

<%?$!,%Q.#.T030,.%+!.=U3SP+(.#?#S0+-2??#+.$#+>.<2+-'2;2,.?P&S%+%"Q.U;18&#+"#'.!,.

"%3!,&,!=%'.,&P+$!;.#.+>;0+Q.#&'.?%"!;-.'%3"!,&%'b$!.'%,&85D.Z2&"#.f%3%;V.

jelentése 1877. A ménes történetében a 20. század kezdete fordulópont volt. A 

tenyésztésben 1903-'>+.;-G='#+#;#11.8S(,&#?.$%''%.?%&S%'!'5.*&0"2,.$0+'2&0,'.@2&'#?.

magukkal ezek az évek.

3.5.3 MAB@CADEAFG MÉNESBIRTOK RT. (1785)

          7.c%&(@%=-%,8.c!;%,183'2?.;%".V,#?.c#=-#323,&0=Q.@#;%".%=!,z Európa 

legrégibb állami birtoka. A ménest 1785-ben II. József rendelete alapján 

alapították: C'%',&%''.(.f%+,!=!;%?.?%=-%,%;.%+$!=%&;8Q.@2=-.c#=-#3.23,&0=1#;.

'G+#TS2;.s,0,&038.!,.Z830+-8."!;%,.8,Q."%++-."8;'.%=-."#=.$%'(.@%+-%.+!=-%;.#.T%+%,1.

'%3"%'bQ.,.'#3'>,#11.%3%Tb.+2$#?;#?Q."8;S%;.8S(.@#+#,&'0,.;!+?P+.<%+.0++`''#,,!?Q.#33#.
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3%;S%+$!;.#"#&.73#S.$03"%=-!1%;.<%?$(.c%&(.:%=-%,.;%$b.#+?#+"#'2,.OG,&'0'D5

1816-1#;.e2;8G,.*%;823.c%&(@%=-%,3%.?%3P+'Q.!,.+%''.#.3>+#.%+;%$%&%''.<#T'#.#+#O`'>T#5

1816-ban Fechtig báró Triesztben megvásárolja Gidran Seniort, amely Bábolnán 

törzsmén lett, és fiát, Gidran II-'.c%&(@%=-%,3%.2,&'2''0?.1%5.7.<#T'#.?8$0+0,8.

+%@%'(,!=!'.#.,03=#.,&`;.#S'#Q.`=-.'G+#TS2;?!OO%;.#.=8S30;.#."%&(@%=-%,8.,03=#.

"!;%,1(+.#+#?G+'.?85

1836-tól az angol félvér Furioso és 1852-'(+.#.,&8;'!;.#;=2+.<!+$!3.e23'@.*'#3.8,.?P+U;.

"!;%,'.?#O2''5.7.?%''(.?%3%,&'%&!,!1(+.,&P+%'%''."%=.#.?P+U;.<#T'0;#?.%+8,"%3'.<G382,2-

;23'@.,'#3Q."0,.;!$%;.#."%&(@%=-%,8.<!+$!35.Z!,(11.$2+'.8''.+8O8V#8.!,.#3#1."!;%,.8,5

A két világháború alatt súlyos csapások érték a ménest, csak a lóállomány egy része 

maradt meg. 1962-'(+.%=-.%+@810&2''.SU;'!,,%+.#33#.?!;-,&%3`'%''!?.#."!;%,183'2?2'Q.

@2=-.P=%'(.!,.G=3#'>.,O23'+2$#?#'.'%;-!,,&%;Q."`=.#.@#=-2"0;-2,#;.'%;-!,&'%''.

fajtákhoz tartózó mének és kancák a Hortobágyra illetve a Nagykunságra kerültek. A 

nóniusz törzstenyészet azonban megmaradt.

A ménesbirtok szállodája, a Nonius Hotel egész évben különféle lovasprogramok 

(lovaglás, túralovaglás, ménesbemutató, sétakocsikázás, vadászlovaglás) 

lebonyolítását vállalja.

p%+%;+%=.;>;8G,&Q."%&(@%=-%,8.<!+$!3.!,.=8S30;.#+?2'T#.#.+>0++2"0;-'5

7."!;%,183'2?.#+#O`'0,#.>'#.#."#=-#323,&0=8.+>'%;-!,&'!,.%=-8?.?8%"%+?%S(.

?U&O2;'T#5.gO`'!,&%'8Q.'0T?!O8.!,.'%V@;2+>=8#8.,&%"O2;'1>+.%=-#30;'.;#=-.T%+%;'(,!=b5

A M%&(@%=-%,8.c!;%,183'2?.#&.teI*ju.$8+0=U3U?,!=.$032"0;-2,8.+8,'0T0;.'#+0+@#'>Q.

3%"!+TP?.#.?U&%+TU$(1%;.$#+>1#;.<%+$%,&8?.#.$8+0=U3U?,!=%?.?U&!5

3.5.4 ARANYÁGI MÉNES

A vásárhelyi Aranyági ménes, a Furioso-e23'@.*'#3.<#T'#.<("!;%,%5.7.<#T'#.

fenntartásá;Q.=%;2+>=8#8.$2;#+#?."%=(3&!,!;.'W+.O2OG+0V8>.,&8;'%;.$!=&8.#&.%=-%S%?.

kipróbálását, teljesítmény vizsgálatát.
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3.5.5 BÁBOLNA NEMZETI MÉNESBIRTOK (1789)

         1789-ben a királyi udvar Csekonics József tanácsára, a gróf Szapháry családtól 

megvásárolta a 6600 holdas Bábolna-birtokot, amely a Bécsbe hajtandó vágómarhák 

O8@%;(0++2"0,#?!;'Q.$#+#"8;'.#.c%&(@%=-%,8.c!;%,.<8>?"!;%,%?!;'."b?USU''Q."#TS.

1806-ban önállóvá vált.

1816-tól már csak arab mének fedeznek a ménesben.

1836-1#;._2;.:%31%3'.(3;#=-.?%+%'3%.8;SG+'.+>$0,03+>.%mO%S`V8>T0;Q.!,."#=0$#+.@2&'#.

X012+;03#.#.*@#=-#.;%$b.#+"0&2''."!&,&P3?%."!;'.8,5.Z!,(11.%&.#."!;.+%''.#.

1012+;#8.#3#1.<#T'#.;!$#S>T#Q.!,.?8$0+>.G'>S#8;#?.?U,&U;@%'(%;."08=.;!O%,.!,.$8rágzó 

fajtát alapított.

1878-ban a Párizsi Világkiállításon a magyar királyi állami méneseket külön 500 frank 

!3'!?b.#3#;-!3%""%+.TG'#+"#&'0?5

1885-1%;.?%3P+'.X012+;03#.#&.uvX#T#;.<%?%'%.#3#1."!;Q.#?8.8=%;.!3'!?%,.<%S%&("!;%.

lett az állománynak.

7&.%+,(.$8lágháború végén román csapatok betörtek Bábolnára, és elhajtották az 

állomány Magyarországon maradt részét.

1925-ben beállt a tenyésztésbe Gazal II.

1932-1%;.X012+;#.#&.#??238.IG3>O#.+%=T%+%;'(,%11.#3#1."!;%,%.$2+'5

A második világháború után a Németországba menekített állomány visszatért 

X012+;03#Q.S%.#.@0123W.#+#''.8''@2;."#3#S'.0++2"0;-."%=,%""8,P+'5.7&.%+?U$%'?%&(.

negyven év alatt a ménes vegetált, értékes ménvonalak és kancacsaládok pusztultak 

ki.

1978-ban a bábolnai arab fajtát nem mint arab telivért, @#;%"."8;'.'8,&'#$!3b.#3#1.

lófajtát ismerik el.

Azonban a második világháború után alkalmazott túlzott arab telivér keresztezéssel a 

fajta majdnem elvesztette jellegét.

1990-ben regenerálták a shagya arab állományt, és újraélesztették a törzseket.

2001-ben megalakult a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.                                                                 

7.'%;-!,&'!,."%++%''.#.@#=-2"0;-2?."%=(3&!,%.!,.1%"G'#'0,#.,&8;'!;.<2;'2,.<%+#S#'5.

A Ménesudvari Programok közt szerepel többek között a ménesudvar meglátogatása ( 
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a kocsi-, lovas- !,.$#S0,&"W&%G"Q.#.$8+0=@`3b.#3#1."!;%,."!;- és kancaistállói, 

fedett lovarda), csikótelep és az arborétum –benne a Híres Lovak Emlékparkjának-

"%='%?8;'!,%Q.@23=0,&#'Q.,&#+2;;#,P'!,Q.=38++%&!,Q.12=30V,1#;.$#+>.<(&!,.#&.i+1(.

OG,&'0;5.7."!;%,GS$#38.,&`;@0&.4^^.<(s konferenciák és állófogadások 

lebonyolítására is alkalmas.Bábolna történelmi múltja, földrajzi adottsága tálcán kínálja 

#.'G38,&'8?#8.V!+W.@#,&;2,`'0,'5.L;;%;.%=-.>30,.#G'>W'2;.1%+P+.%+!3@%'(.#.$8+0=U3U?,!=.

rés&!'.?!O%&(.a#;;2;@#+"8.f(#O0',0=Q.#.?P+U;+%=%,%;.,&!O.1#?2;-8.'!3,!=.E:%3%;SQ.

J83VFQ.#.$8+0=2;.8,.38'?#,0=;#?.,&0"`'>.?2"032"8.%3(S3%;S,&%3Q.`=-.X012+;#.?8$0+>.

kiindulópontja lehet a környék turizmusának. A Ménesbirtok megalakulásától kezdve 

igyekszik szélesíteni a turisztikai szolgáltatások és látnivalók körét: patinás 

?U3;-%&%'1%;.?`;0+;#?.+%@%'(,!=%'.+2$#=+0,3#Q.?2V,8?0&0,3#Q.$#S0,&#'3#Q.@23=0,&#'3#Q.

2?'#'0,3#.!,.'3!;8;=3%5.7&.L"O%380+.*&0++>.!,.#.?8'b;(.?2;-@0$#+.3%;S%+?%&(.i'U,<2=#'.

étterem teszi még felejthetetlenebbé az ittartózkodást. Az utóbbi hónapokban 

"%=?%&S(SU''.#&.(,@2;2,.0++#'2?.O#3?T#Q.#&.0++#',8"2=#'>.?8#+#?`'0,#.#&.

73123!'G"1#;Q.#@2+.#.:`3%,.h2$#?.I"+!?O#3?T#.8,.'#+0+@#'>5.h%@%'(,!=.$#;.+2$#,.

<2=#''#+.8,.?U31%T03;8.#.+0';8$#+>?#'57&.U+1(8.@23=0,&'#$2;.+%@%'(,!=.$#;.V,>;#?0&0,3#.

!,.@23=0,&#'3#.8,Q.$#+#"8;'.#.'>O#3'2;.12=30V,2,.!,.=38++,P'(.@%+-%?.?%++%"%,.

gasztronómiai élményt jelentenek nagyobb társaságok számára is.

wT#11.,&2+=0+'#'0,?!;'.%,?P$(?U;.$0++#+;#?.,&%3%O%'.=-U;-U3b.+2$#,.<2=#'#8k.

3.5.6 HORTOBÁGYI KHT. MÁTAI MÉNES

        7.:23'210=-.IG3>O#.+%=;#=-211.U,,&%<P==(Q.'%3"!,&%'%,.<P$%,.OG,&'0T#Q.#.

+%=;-G=#'#113#.<%?$(.,&'-%OO5.fbU,,&%'!'%+%.%=-%SP+0++>5.7&.6lB9-ban létrehozott 

%+,(."#=-#3.;%"&%'8.O#3?.#&.23,&0=.+%=;#=-211.$!S%''.'%3P+ete (82 ezer hektár). A 

világörökség része.

        7&.!$%&3%S%?.<2+-#"0;.#.:23'210=-.OG,&'08;.+%=%+(.$#S0++#'2?#'Q.#&.(,'G+?2'.!,.#.

vadlovat fokozatosan a háziállatok váltották fel. Így ez a környék régóta híres állattartó 

vidék volt.

        Az 1700-as években Debrecen és a környék többi települése külön méneseket 

+%=%+'%'%''.#.?U&%+.M^.%&%3.@%?'03;-8.'%3P+%'%;5.7.,&8+#T.O0,&'23?2S0,.$2+'.#.T%++%"&(5

7.@23'210=-8.+>'%;-!,&'!,.'%@0'.;%".2+-#;.<23"0;.,&%3$%&(SU''Q.#@2=-.#&.23,&0=."0,.
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híres uradalmi és katonai tenyészetéinél látható.

1880-ban a Debreceni ménes Mátára települt, mely a város gazdáinak gazdálkodási 

központja lett. Innen ered tulajdonképpen a Hortobágy mai ménese, melynek 

meghatározó épületei az 1940-es években épültek.

A hortobágyi nóniusztenyés&'!,.%+,(.`32''.;-2"#.6]M9Q."8?23.8,.\%13%V%;.,&P3?%.

marháért hat kancát kapott cserébe, majd az 50-es években két mént is vásárolt. 

Z2&"#.f%3%;V."G;?0,,0=0;#?.?U,&U;@%'(%;.?8#+#?G+'.#.;>;8G,&.@23'210=-8.'0T<#T'0T#Q.

"%+-%'.#."%&(@%=-%,8;!+.?8,%11."!3%'Q.,&8?03#11."%=T%+%;!,.!,.<(?!;'.#.<#?>.O%T.

szín jellemzett.

A második világháború komoly károkat okozott az állományban.

1961-1%;.#."%&(@%=-%,8.;>;8G,&.'U3&,0++2"0;-.T%+%;'(,.3!,&!'.0'@%+-%&'!?.#.

:23'210=-3#5.7.?!'.!+%''!3.%+'!3(.$2+'#.?2"2+-.#+?#+"#&?2S0,8.;ehézségeket okozott a 

lovaknak.

7.@#=-2"0;-2,.@#,&;0+#'8.8=!;-.E#.;>;8G,&'.%+,(,231#;."%&(=#&S#,0=8.8=0,"G;?03#.

használták) csökkenése és a mai modern igények nehezítik manapság a fajta további 

tenyésztését.

c03#.?!'.'%;-!,&V!+.#+#?G+'.?8Q.#.=!;"%=(3&!,."%llett a sportlótenyésztés önálló útra 

tért.

           A Hortobágyi Állami Gazdaságot az 1990-es években privatizálták.

2001-ben a ménes ingatlan –és lóállományát a magyar állam visszavásárolta, s a 

Hortobágyi Nemzeti Parkra ruházta.

7."!;%,.?%&%+(T%.#.:23'210=-8.s%3"!,&%'$!S%+"8.!,./!;"%=(3&(.Z@'5Q."%+-;%?.

tulajdonában a ménes olyan önálló rendszerré vált, melynek feladatai közé tartozik a 

@23'210=-8.+>'%;-!,&'!,Q.#.+2$#,.!,.O0,&'23.@#=-2"0;-2?.(3&!,%.8++%'$%.#.+2$#,.

idegenforgalom tradíciói.

A hortobágyi idegenforgalom szerves részét alkotja ma a mátai ménes is.

Egykor a mátai ménes alkotta a Hortobágy turisztikai látványosságát. Ma már egy 

másfajta Hortobágy-kép kialakítására törekszenek, mely a térség egyedülálló 

adottságain alapszik, és magában foglalja az öko-, a gyógy-, a vízi-, illetve a 

lovasturizmust. E komplex szolgáltatási kör fontos eleme ma is a ménes által kínált, 

OG,&'#8.1%"G'#'>.O32=3#"Q."%+-;%?.?%3%'!;.1%+P+.%3%S%'8.?U3;-%&%'P?1%;.'%?8;'@%'(?.



32

"%=.#.OG,&'#.(,@2;2,.0++#'#8Q.0++#''%;-!,&'!,8.!, pásztorhagyományai.

Szenzációnak számít a híres ménes meghajtása.

7&.23,&0=.+%=;#=-211."W+'W.+2$#,.3%;S%&$!;-!;%?."b,230'.8,.#."!;%,.WT.#3VG+#'0@2&.

igazították. A rendezvény ma a Pásztorok Ünnepe, Hortobágyi Lovasnapok nevet 

viseli. Itt bemutatkozhat a magyar lótenyésztés, illetve a lovas- és 

O0,&'23@#=-2"0;-2?.0O2+>8."G'#'@#'T0?.1%."b,23G?#'5._%3,%;-%?%'.3%;S%&;%?.

@#=-2"0;-2,."#=-#3.<2=#'2?.3!,&!3%Q.!,.+0'@#'>.#."#=-#3.'%;-!,&'!,b.+2$#?.S%31-T%.

8,5.I"%++%''."%=P;;%O+8?.#&.%+(&(.!$.+%=,8?%3%,%11."#=-#3.,O2rtlovát, az „Év magyar 

lovát”.

A négycsillagos Hortobágy Club Hotel környezete kiválóan alkalmas sport- és 

,&#1#S8S(,.+2$#=+0,3#Q.<2=#'@#T'0,3#.8++%'$%.%&%;.'W+.<8';%,&.!,.3%?3%0V8>,.

O32=3#"2??#+.$03T#.#.,&0++2S#.#.$%;S!=%?%'5.7.+2$#??#+.!3?%&(.$%;S!=%?.,&ámára 

szép számmal akad panzió a Hortobágyon.

Az idegenforgalomból származó bevételek a ménes bevételének fontos részét adják.

7.TU$(1%;.#.'%;-!,&'!,."%++%''.#.V!+?8'b&!,%?.?U&U''.#.'%;-!,&'!,8.!,.#.+2$#,,O23'.

rendezvények megrendezése szerepel. A ménes kiváló adottságokkal rendelkezik, 

hogy a bel- !,.?P+<U+S8.+2$#,'G38&"G,."8;S%;.0=#."b$%+@%'(.+%=-%;.#.:23'210=-2;Q.

valamint kiváló szolgáltatási hátteret nyújt a Hortobágy Club Hotel.

A tervezett ménesközpont az istálló, lovarda és fogadó-!OP+%'.%=-P''%,!1(+ áll, 

melyben már részben kialakították a Kocsimúzeum, és a hortobágyi lótenyésztést és a 

"!;%,.'U3'!;%'!'.1%"G'#'>.?80++`'0,.@%+-!'5.r%"!;-%8?.,&%38;'.#.TU$(1%;.'%@0'.

tenyésztési, szakmai, sport-Q.8++%'$%.8S%=%;<23=#+"8.?U&O2;'?!;'.?`$0;;#?."b?US;85
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3.5.7ÁLLAMI MÉNESGAZDASÁG SZILVÁSVÁRAD (1951)

          7.+8O8V#8.<#T'#.%+;%$%&!,%.2;;#;.%3%SQ.@2=-.#&.%+,(."!;%,'.6N]^-ban a Trieszt 

melletti kis faluban, Lipizzán alapították a Habsburg uralkodóház számára. A ménes 

#+#O`'0,#?23.#.?U$%'?%&(?%'.<2=#+"#&ták meg: "Itt a legjobb lovakat tenyésszék, 

"%+-%?.#.V,0,&038.GS$#3.,&0"03#.+%,&;%?.%+($%&%'$%5.I&%?.#.+%=?8$0+>11.!,.

+%='b3(?!O%,%11.+2$#?.+%=-%;%?5.Z%"!;-.!,.<P$%,.'#+#T2;.T03T#;#?.2''Q.#@2+.?%$!,.<b.

;(5D

7.'U11."8;'.M^^.!$%,."W+'3#.$8,,&#'%?8;'(.<#T'#.0llományát többször kellett 

Magyarországra menekíteni. A lipicai ló magyarországi tenyésztését 1806-tól 

,&0"`'T0?Q.'U11.?8'!3(.G'0;.#."!;%,.,&0"03#.6lN4-'(+.#S.2''@2;'.#.XP??-fennsík, ahol 

a természeti adottságok és a környezeti hatások tevékenyen hozzájárulnak a fajta 

kialakításához. A csikók 3 éves korukig a Bükk-fennsíkon nevelkednek. A fennsík 

?U&O2;'8.;%$%+(@%+-!;Q.j,8O?!,?W'2;.@#;=G+#'2,.PSP+(@0&#?.!,.O#;&8>.$03T#.#.

vendégeket.

Szilvásváradon, a Palavichini kastély istállójában csodálatos mének és egy lótörténeti 

?80++`'0,.+0'@#'>5.7&.!OP+%'.'%'('%3!1%;.@!'.$%;S!=,&21#.$03T#.#.O8@%;;8.!,.

kikapcsolódásra vágyókat.

7.*&8+$0,$03#S2;.'%;-!,&'%''.+8O8V#8.%+,(,231#;.#.<#T'#.<2=#'2,.@#,&;0+#'03#.#+?#+"#,.

típusát képviselik, ezt bizonyítják a fogathajtó sportban elért eredményeik is.

IG3>O#.%=-8?.+%=,&%11.<%?$!,b.+2$#,.,'#S82;T01#;.#&.!$3(+.!$3%."%=3%;S%&%''.h8O8V#8.

Lovas Fesztivál keretében színvonalas bemutatók láthatók, a vendégek közelebb 

kerülhetnek a lipicai lovakhoz, megismerhetik a szilvásváradi lovas életet.

A ménesgazdaság szolgáltatásai között szerepel: fogatos méneslátogatás, lovastúrák, 

lovasbemutató, fogathajtó tanfolyamok, díjlovaglás oktatás, gyermek lovastáborok, 

+2$#3S#8.+2$#,2?'#'0,.?%&S(?;%?.!,.@#+#S>?;#?Q.V,8O?!,?W'8.PSP+'%'!,5
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3.5.8 BUGACI MÉNES

        7.Z8,?G;,0=8.e%"&%'8.a#3?.'%3P+%'%.#&.(,123>?0,.?8$!'%+!$%+.1%T03@#'>.+>@0'2;5.7.

;%"&%'8.O#3?.'%3P+%'!;.<%?,&8?.XG=#V.aG,&'#Q.#@2+.8""03.9^.!$%."b?US8?.#.

lovasturizmus. Híres az itt látható lovasbemutató, melyet évente négyezer vendég 

láto=#'Q.!,.#"%+-.#&.%=-?238.O0,&'23?G+'W30'.(3&8.!,."G'#'T#.1%5.7.1G=#V8."!;%,'.#&.

1960-as években alapították. Neves fogathajtók alakították ki a lóállományt (Abonyi 

Géza, Abonyi Imre, Juhász László).

A nemzeti park lovas fogattal is bejárható. A puszta lóállománya magyar sportlovakból 

áll.

3.5.9 KISBÉR (1953)

        A szabadságharc leverése után gróf Batthyány Kázmér birtokait elkobozták és 

Kisbéren császári rendeletre 1853-ban katonai ménest állítottak fel. Itt tenyésztették ki 

a külön fajtaként elismertQ.#.'%+%OP+!,3(+.%+;%$%&%''.?8,1!38.<!+$!3'5

A második világháború komoly károkat okozott a ménesben. Ráadásul a település 

házait ért károk helyrehozatalához a ménes épületeit bontották le.

Z!,(11.#."!;%,183'2?."%="#3#S'.'%3P+%'!;.?8#+#?`'2''0?.#.Z8,1!38.dllami Mintabirtokot, 

majd 1947-ben összevonták a bábolnai ménesbirtokkal. A két gazdaságból alakult 

meg 1948-ban a Bábolnai Nemzeti Vállalat. 1954-ben újra indult a 

versenylótenyésztés. A ménesben született 1960-ban a 20. század legeredményesebb 

magyar ver,%;-+2$#Q.L"O%380+5.7&.%3%S"!;-%,%;."b?US(."!;%,'.6lq6-ben elhibázott 

gazdasági megfontolásból megszüntették.

7.?8,1!38.<#T'#.#+?#'01#;.!,.1%+,(.'G+#TS2;,0=#81#;.8=%;.@#,2;+`'.#&.#;=2+.'%+8$!33%Q.103.

a magyar éghajlat, a takarmányozás számos, a helyi viszo;-2?1>+.?U$%'?%&(.%+(;-U,.

tulajdonságot is eredményezett.

*#T;2,.#.<#T'#."#.V,#?."#=0;'%;-!,&%'%?1%;.<23SG+.%+(5

1
http://www.lovasok.hu/index.php?i=259
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4.Eredmény és értékelés

Honfoglalás kori é+%'<23"0;?.!,.@#=-2"0;-#8;?Q.#&.(,8.+2$#,Q.;2"0S.!+%'Q.#.

?#'2;#,0=Q.@G,&03,0=.%"+!?!;%?."%=(3&!,!$%+ jelenleg is rengeteg egyesület, sport 

?+G12?Q.@#=-2"0;-(3&(.'U"U3P+!,%?.<2=+#+?2&;#?5

Szerencsésnek mondhatom magam abbol a szempontból, hogy Romániaban élek, es   

@#=-2"0;-(3&(.+%@%'%?5.tgyanis itt minden nap emlekeztet arra, hogy magyarnak 

születtem, magyar vagyok, és magyarként élhetek még ha nehéz is, de nem cserélnek 

senkivel. A mulatat a törtenelmünket meg nem tagdhatom és nem is akarom, büszke 

vagyok arra amit csinálok. 7&2?.#.O8+#;#'2?.#"8?23.+>@0'2;Q.?23@b.@G,&033G@01#;.

településeken, városokban végiglovagolunk, %,.8S(,.;%;8?!?Q.10V,8?0?Q.?U;;-1%+01#S'.

szemekkel,sirva, tapsal fogadnak bennünketQ.%&%?.#&2?.#.O8++#;#'2?.#"8?.%3('.#S;#?.#.

mindennapok leküzdéséhez, feltöltenek, hogy helyem megálljam a növekvö román 

elnyomással szemben.

4.1C$01"2,-18+7:%.

              *&%3%;V,!3%."#;#O,0=Q.3%;=%'%=.3%;S%&$!;-Q.1%"G'#'>Q.?P+U;1U&(.

"%=%"+!?%&!,%?.?%3%'!1%;Q.+0'@#'G;?.@#=-2"0;-(3&(?%'5

4.1.1Lovasíjászat, íjaszat

A lovasíjászat sportként való újrateremtésének közismertté vált alakja Kassai Lajos 

Több évtizedes kutatás és gyakorlás után mára megteremtette a modern kori 

+2$#,`T0,&.,O23'2'Q."%+-%'.$8+0=,&%3'%.%=-3%.'U11%;.b&;%?5
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Forrás: http://www.zetapress.hu/sport/8419

Pusztai farkasok

H"++,%6.I'%7)$5.?$+&$%"&./$01"2,-18+78.3013%4(3)
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4.1.2 Huszárság

A mai kor embere - fõleg az ifjúság - már csak könyvekbõl, képekbõl, a 

múzeumok tárgyi emlékeibõl alkothat magának fogalmat arról, hogy mi is volt a 

huszár, a magyar huszár. Hiszen már a ló is kiszorult a mezõgazdaságból, a 

?U&+%?%S!,1x+Q.O%S8=.#.+>.#&.%=-8?.+%=3!=811Q.@b,!=%,.!,.@#,&;2,.'03,#Q.@#3V8.1#T'03,#.

volt az embernek. Ezért okoz igazi örömöt, hogy mégse vész el a ló, a huszár emléke, 

szelleme, mert mostanában egyre több hagyományõrzõ egyesület, huszárbandérium 

születik az egész Kárpát-medencében!

sU11.%=-%,P+%'.8,.<2=+#+?2&8?.#.@G,&03,0=.%"+!?!;%?."%=(3&!,!$%+Q.#&.0+'#+G?.

képviselt értékek fenntartásával. 

Szentjobb-8.@G,&03.@#=-2"0;-(3&(.%=-%,P+%' amelynek tagja vagyok

Forrás: saját
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X8@#3S8>,&%=8.@G,&03.@#=-2"0;-U3&(.%=-%,P+%'

Forrás: saját
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Debreceni 2. Honvéd Huszárezred

Forrás: saját
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5. Összefoglalás

A magyarság különösen szoros kapcsolatot alakított ki a lóval. Már a 

@2;<2=+#+0,.%+(''8. 8S(?1%;Q.#.;2"0S.O0,&'23?2S0,Q.#&.%+%"8.%3(??%+.$`$2''.?P&S%+"%?.

és a fennmaradásért folyó harcok idején is a magyar ember nélkülözhetetlen, állandó 

'03,#.+%''Q.@2=-.%&G'0;.@b,!=%,%;.$égigkísérje népünket évszázadai alatt.

              Nem lehet nem észrevenni, hogy a honfoglaló magyar vitéz harcmodora, 

"%;'#+8'0,#. "%;;-83%. @#,2;+`'2''. #. ?!,(118. @G,&032?!@2&5. 7. +>. ,&%;$%S!+-%,.

,&%3%'%'%Q.#.13#$W32,.+2$#=+>'GS0,Q.#.10'23.?%&S%"!;-%&(?!,zség, a leleményesség, 

a virtus keresése ugyanúgy jellemezte Árpád fejedelem lovasait, mint a végvári 

$8'!&%?%'Q. #. ?G3GV2?#'Q. $#=-. #. ?!,(118. ?232?. @G,&03T#8'5. 7. @G,&03,&%++%"@%&. @2&&0.

tartozik a lovagiasság, hiszen az ellenségben mindig meglátták a sorstársat is, a 

O#3#;V,3#.@#3V2+>.!,.,&%;$%S(.%++%;<%+%'5.7.?%"!;-,!=%;.!,.#.?23.@#S8,&2?0,#8;.'W+.

#."#=-#3.?U;;-b+2$#,.,2@#.;%".$2+'.?%=-%'+%;5.s8,&'%+'%.%++%;<%+!'Q.,.@#.W=-.@2&'#.#.

sors, hadizsákmányként hozzákerült lovát éppúgy ápolta, gondozta, szerette, mint a 

sajátját.

Nem volt még egy olyan csapatnem, amelyben ilyen magas szinten élt volna a 

csapatszellem, a bajtársiasság, az összetartás, mint a huszárságnál.                                                                     

A hazai lovasmúlt áttekintése, éppúgy, mint a mai lótenyésztés, lóversenyzés, 

+2$#,,O23'. ?%3%'%8;%?Q. +%@%'(,!=%8;%?. 8,"%3'%'!,%. T>+. ,&2+=0+T#. +2$#,?W+'W30;?.

fejlesztését. A kultúra mindig a hagyományokra épül. Lovastradícióink ápolása, 

U,,&%=-bT'!,%.!,. ?U&3%#S0,#.%&!3'. ;%"V,#?.S2?G"%;táció és történelem, hanem a 

"#8.!,.#.TU$(.;%"&%S!?%?.%&830;-W.?G+'W30T0;#?."%=#+#O2&0,#.!,.<%T+%,&'!,%.is.

              A magyar lovas kultúrának évezredes gyökerei vannak. Európa lovas 

nemzetként ismert meg bennünket. A magyar nép sok területen gazdagította a világ 

lovas életét. Lovas hagyományaink nemzeti kultúránk értékes részét képezik; méltóak 

#33#Q.@2=-."%=8,"%3TP?Q.=#&S#=`',G?.!,.#.[[L5.,&0&#S1#;.8,."%=(38&&P?5.

Forrás: Szappanos Z.
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6. Summary

The Hungarian nationalities developed a particularly strong connection with 

the horse. Already in the times before the Hungarian conquest, the nomad 

shepherding, the elemental one fenced with strengths fights and the Hungarian man 

was his indispensable, constant companion on the time of the fights going on for the 

survival, that let our folk be hounded by him under his centuries faithfully then.

Not noticing how much the conquering Hungarian valiant tactics, his mentality 

were similar to the later hussars' may not be him. The passionate affection of the 

horse, the daring one riding can, the brave initiativeness, the inventiveness, the search 

of the prowess Árpád characterize a sovereign's riders likewise, than the border 

fortress valiant, the Kuruc, you are the later one the hussars of ages. The chivalry 

belongs to the hussar ghost to it, since the fellow sufferer, the suffering adversary 

fighting on orders were recognize in the enemy always. The Hungarian light 

cavalryman was never cruel, except the battlefield. Respected his adversary, and if the 

fate brought it so, as a trophy avoided tended his horse similarly, edited it, liked it, as 

his own.

There was not a branch of service in which the team spirit, the camaraderie 

would have lived on a high level like this yet, the solidarity, than at the hussars.

The overview of the domestic rider past, likewise, than the review of the 

frameworks of the today's horse-breeding, horse racing, equestrian sports, his 

opportunities serves the development of our horse heritage well. The culture is 

founded on the traditions always. The nursing of our rider traditions, his compiling and 

publishing him because of this not only documentation and history, but the today's one 

and the foundation of the culture of the coming generations like this and his 

development.

               The Hungarian rider a culture has millennial roots. Europe a rider got to know 

us as a nation. The Hungarian folk the world enriched a rider's life on many areas. 

Rider our traditions constitute the valuable part of our national culture; worthy that way, 

let us enrich it in order to get to know it and the XXI. we preserve it in a century.

Forrás: Szappanos Z.
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9. Köszönetnyílvánítás

Köszöntet szeretnék mondani a diplomamunkaban ta+#+@#'2.@#=-2"0;-U3&(.

egyesületeknek, hogy mindenben segítségemre voltak.


