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1. Amint már a decemberi számunkban hírt 
adtunk róla, Edit közös munkába kezdett 
Lajkó Félix hegedűművésszel, melynek fan-
tasztikus gyümölcsében első alkalommal a 
Bécsi Spanyol Lovasiskola jótékonysági gála 
estjén gyönyörködhettek a világ illusztris sze-
mélyei. Eddig. Ugyanis Edit, Félix és a lovak 
- Pluto XXXIV (Paktum), Favory XXVII-29 
(Futár) és Conversano XXIV-63 (Niki) rög-
tön egy csodálatos zenés szabadidomítással 
indították a napot. Magyarországon elsőként 
a Műhelytitkok – szó szerint meglepett - kö-
zönségét kápráztatták el bemutatójukkal. Az 
élő zenei kíséret, a virtuóz hegedűszó és a sza-
badon mozgó lovak találkozása egyedülálló 
és katartikus produkció volt, alatta néhány 
percre szinte a bécsi díszes csarnokká varázso-
lódott a marócpusztai fedeles lovarda is.  

2. A gyakorlati bemutató a természetes 
lókiképzés alapjain nyugvó testbeszéd taní-
tásával folytatódott Conversano XXIV-63, 
Niki segítségével, melyet a közönségből egy 

önként jelentkező (Katalin) bevonásával 
szemléltetett Edit. A tisztelet kialakítása a 
személyes tér következetes betartásával, az 
emberre való figyelem fenntartásával már a 
földi munkában elkezdődik. A vállak, az arc-
kifejezés, a mozdulatok ritmusa, mind-mind 
kulcsfontosságú a lovakkal való kommuniká-
cióban. Katalinnak addig kellett pontosítania 
mozdulatait, míg Niki egy öreg tanító elnéző 
mosolyával megfelelőnek nem ítélte azt. Hi-
szen a lovak nem hazudnak, nem beszélnek 
mellé, pontos tükröt tartanak az ember elé. 

3. Maestoso XXXIII-4, Merlo, az előző Mű-
helytitkokból már jól ismert négy éves fiatal 
mén először földről, kötőfékkel végzett alap-
vető feladatokat, hogy egymásra hangolódjon 
lovasával: finom jelre való hátralépés, eleje- és 
hátulja körüli fordulat mindkét kézre, és elő-
remenetel a kívánt irányba és jármódban. 
Szóba került a fellépő jelentősége, melyre 
felállva más perspektívában érzékeli a ló a lo-
vasát, s egyben egy bizalmi kérdés is a jóval 

magasabban elhelyezkedő ember utasításait 
teljesíteni. 
A kötőfékkel való munka után, a zablával 
végzett feladatok következtek. Edit soha nem 
használ kikötőszárat a lovak képzése során, a 
fiatal ló zablához való szoktatása viszont már 
a boxban elkezdődik, célja, hogy a fiatal ló 
képes legyen laza állkapoccsal „hordani” e 
számára idegen tárgyat.  A földről végzett 
zablás gyakorlatok során azt is megtanulja, 
hogy a zablától nem kell félni, hogyan kell 
egyensúlyban megállni, hátralépni, fordulni, 
megnyújtani a nyakát és hátát a zablával adott 
különböző jelekre - egyenlőre még a lovas sú-
lya nélkül. A nyak állásban való meghajlítását 
mindkét irányba, majd a nyak nyújtását, az 
orr lefelé és előre mozdítását a földről végzett 
gyakorlatokkal könnyebben érti meg a ló, 
felüléskor a zabla és a szár segítségei már jól 
ismertek számára. 
A zablát már szépen elfogadó fiatal lovon a 
kéz puhán követte a ló mozgását, aki a haj-
lításokat készséggel és egyensúlyban végezte, 

és szívesen nyúlt a zabla után, mikor Edit a 
nyak és hátizmok nyújtását kérte, mindvégig 
az orrával a függőleges vonal előtt maradva.

4. Az öt éves Conversano XXVII-29, Cuvée 
folytatta a napot, akinél már szépen látszott, 
hogy egy éven belül mennyit változhat egy 
fiatal ló egyensúlya. Cuvée is a földről zab-
lára való engedtetéssel kezdte a napi edzését; 
majd az önhordás fejlesztését előmozdítandó 
oldalazás, vállat-be és farat-be gyakorlatokat 
végzett földről vezetve. Edit kiemelte, hogy a 
lovas így jobban látja a hibákat és könnyebb 
is a váll korrekciója. Nyereg alatt a földön 
elkezdett hajlítási gyakorlatok folytatódtak, 
sok állj-ügetés átmenet lovaglásával, mind-
eközben laza és könnyű szárkapcsolattal, de 
a lendület fenntartásával. 
Összeszedettebb egyensúlyi állapotot igénylő 
mozgást, mint az oldaljárásokat, csak rövid 
ideig kért Edit, amit utána mindig nyújtás 
következett, mintegy ellenőrzésképpen, hogy 
a támaszkodás és a háttevékenység az össze-

szedett gyakorlatok során is korrekt maradt, 
és a ló szívesen mozdul a zabla után, a nyaká-
val hosszan lefelé, és az orrával előre.   Ebben 
az állapotban csak rövid ideig tartotta Edit a 
lovat, csak amennyit a ló előtte megdolgozta-
tott izmai megnyújtása megkívánt, hiszen a 
mélyen tartott fej és nyak a ló mellső lábaira 
helyezi a testsúlyának nagy részét. 
A vágtamunka során a külső- és belső hajlí-
tással tovább folytatódott a vállak átmozgatá-
sa – ám továbbra is könnyű szárkapcsolattal 
és nagy hangsúly maradt a lendületen. Edit 
kiemelte, hogy a munkában nagy szerepe 
kell, hogy legyen a változatosságnak, érdemes 
kombinálni a földi- és nyereg alatti munkát, 
kötőfékkel és zabla nélkül egyaránt.

5. Ádám Dorottya és Gidrán – Katalin- Kópé 
következett a kezdő lovas szárkezelésének ta-
nítása és a helyes támaszkodás megérzésének 
demonstrálására. Ők is földről kezdték a 
munkát, a fiatal lovas a zablára való támasz-
kodást gyakorolta, a kezében lévő érzésre és 

a látványra koncentrálva. A ló szájszegletére 
ható enyhe nyomásra bekövetkező álkapocs 
átmozgatása után a nyak hajlítása követke-
zett, mindkét irányba, majd a ló súlyának a 
hátsó lábakra helyezése. Ezután oldalról foly-
tatódott a hajlítás és a fej lekövetése a föld 
felé, majd a váll mellől vezetve gyakorolták 
tovább a zablára való engedést ki- és befelé 
hajlításban, íveken, megállításokon és hátra-
lépésen keresztül. 

6. A sok szürke ló után újabb nagyszerű 
meglepetés következett: a Gidrán fajtabe-
mutató (lásd az 57. oldalon).

7. Ebéd után Dorottya és Kópé folytatta a 
délutánt a lovas alatti munkával. Minden 
gyakorlatot csak addig végeztek, amíg a ló 
meg nem értette. A lovas kezeinek korrekció-
ja a vállai szabad mozgásából indult, mely ál-
tal könnyedén képes követni a ló fejének rit-
musát. A ló a „kezei között” dolgozott. Alsó 
lábszára lazán zárt a ló oldalán, átölelve azt, 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Marócpusztai telepén június 22-én 
tovább folytatódott Kappel Edit Műhelytitkok című nyílt nap sorozata, mely-
nek előző két részét is nagy érdeklődéssel követte a hazai lovas világ. Van 
is mit figyelni, hiszen a klasszikus lovaglás rég elfeledett, dicsőséges eszméi 
élednek újra Edit gyakorlati bemutatókkal illusztrált tanításaiban, átszőve a 
természetes lókiképzés értékes elemeivel. A közönség újra bepillanthatott a 
már ismert lipicai lovak képzésének folyamatába, ám a szervezők ezúttal sem 
fukarkodtak a színvonalas meglepetésekkel. Következzék hát ezennel egy 
részletes áttekintő azoknak, akik nem tudtak részt venni ezen a különleges 
napon.

Műhelytitkok harmadszor
Idomítás
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bokája lefelé rugózott a ló csípőjének moz-
gását követve. Ülésének javítására Edit azt 
kérte, hogy a köldöke a ló fülei közé mutas-
son. Hangsúlyozta azt is, hogy a ló hátán is a 
lehető legkisebb nyomásra való reakció meg-
tanítása a cél, csak szükség esetén erősödik a 
jel. A lovaglás során – a modern gyakorlattal 
ellentétben – egyszerre egy segítséget adtak a 
lónak, azt sem folyamatosan, azért, hogy ér-
zékenysége ne tompuljon.
Ügetés következett körön, a nyak befelé hajlí-
tásával, majd külső állítás és másik kézre való 
átmenet. Hangsúlyt helyeztek a nyak több-
szöri áthajlítására, a ló kiegyenesítésére és a 
hátralépés is többször ismételt feladat volt.

8. A középosztályban versenyző Finánc, azaz 
Favory VIII-53 segítségével Edit a spanyol 
lépés tanításának alapjait szemléltette, foly-
tatva az előző Műhelytitkok alkalmával el-
kezdett munka bemutatását. A lábak feleme-
lése a földről először kis nyomásra történt, s 
egyáltalán nem volt baj, hogy a fejét közben 
felemelte, hisz így tette szabaddá a vállait a 
gyakorlat jobb kivitelezéséhez. A feladat ez-
után a lépésben való lábemelés volt, melyet 
célszerű a fal mellett elkezdeni, különösen 
ügyelve, hogy a lendületes lépés megma-
radjon. A spanyol lépés tulajdonképpen egy 
komoly egyensúlyt követelő gimnasztikai 
mozgás, melyet miután megértett a ló, sok 
gyakorlással lehet finomítani, rutinná tenni. 
A nyeregből való végrehajtás csak ezután kö-
vetkezett, nagy gondot fordítva arra, hogy a 
ló ne ejtse be a hátát, ne ferdüljön el közben 
és lendületes maradjon a mozgás. Itt is érvé-
nyes volt a minimális nyomás elve, és annak 
azonnali megszüntetése, amint helyesen vég-

A fajta története
Dr. Pataki Balázs izgalmas érdekességekkel 
fűszerezett szakmai kommentárjai mellett ke-
rültek felvezetésre a ménes pompás büszkesé-
gei. A fajta rövid kialakulásának ismertetése 
során elmesélte, hogy az 1800-as években 
Mezőhegyesen kezdődött egy univerzális ka-
tonaló iránti igénnyel, majd a Szíriából Bá-
bolnára importált mén, Gidran Senior-nak 
köszönhetően alakult tovább. Akkor még 
nem is sejtették, hogy hazánk egyik kiváló 
hagyományos fajtájának hánytatott története 
vette kezdetét, ám az ő kiemelkedő képessé-
gű utódai lettek a Gidrán fajta alapító ősei. 
Tőlük indult el a szisztematikus tenyésztés, s 
a legjobb egyedek Gidran Senior Mezőhegye-
sen született fiára, Gidran II-re vezethetőek 
vissza. A gidrán állományt az 1800-as évek 
végén minősítették önálló fajtává.

Az I. világháború után a Román hadsereg el-
zsákmányolta szinte a teljes hazai állományt, 
mindössze tizenhárom kancát sikerült meg-
menteni – belőlük regenerálták újra e ritka 
fajtát. A hetvenes években tizennégy kanca és 
összesen két darab fajtatiszta mén élt hazánk-
ban, Dalmandon. A ménvonalak kialakítása 
azóta is fejtörést okoz a tenyésztőknek. A tör-
ténet pikantériája, hogy az anno Romániába 
elzsákmányolt mének utódait később Bulgá-
riából vásárolták vissza Magyarországra.

A gidrán sokoldalú és korszerű sportló, leg-
jobb eredményei a military sportban vannak, 
de a tenyésztésben újabban törekednek egy 
korszerű fogatló kialakítására is. Mindemel-
lett az egyik legkisebb egyedszámú hazai 
fajtánk, jelenleg nagyjából kétszáz kancát 
tartanak számon; ebből harmincöt kanca és 
szaporulata él Marócpusztán. 

A maróci gidránok
A felvonulás kezdetével egy egyes fogat 
mutatkozott be – Szalai Ferenc hajtóval és 
Gidran Razbeg I-12 Sógorasszony törzskan-
cával, mely küllemében és típusában is a kí-
vánatos gidrán tulajdonságokat egyesíti ma-
gában. Őket követte az 1999-es születésű, a 
Pelsonius ménesből bérelt Behdi P. nevű arab 
telivér mén, aki eszményi szépsége és kiváló 
szervezeti szilárdsága mellett könnyű kezel-
hetőségét is megmutatta a nézőknek. A mén 
már egy évesen nemzetközi tenyésszemlén 
osztályának győztese volt, galopp tréninget 
kapott, Bécsben megnyerte az arab lovak ver-
senyét; kettesfogatban, majd később távlo-
vaglásban is teljesített. Felvezetője és korábbi 
lovasa, Gábor László volt, akivel szép ered-
ményeket értek el 120 km-es távlovaglásban, 
ahol nemzetközi mezőnyben II.helyezett 
volt. A mén felállítása a ménesben a fajta to-
vábbi nemesítését kívánja szolgálni.
Ezután Siglavy Bagdady Gidran-17 Hébér, a 

Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Napok 
legutóbbi aranyérmese lépkedett be a pályá-
ra. A fiatal kanca fogatbemutatókon sikere-
sen képviseli a gidrán fajtát. A szép kancát 
Gidrán XI-4 követte, akit Sóhaj néven talán 
már ismerhettek is a nézők, hiszen William 
Fox Pitt nehézosztályú nemzetközi military 
versenyeken szerepelt vele eredményesen, s a 
maga idejében a világ legjobb crosslovaként 
világhírnevet szerzett a fajtának – és hazánk-
nak. 
A tenyész utánpótlás és az értékesítésre szánt 
fiatal lovak következtek. Gidrán XXVI-15 
Színes, a 2009-es születésű különleges meg-
jelenésű kanca nyereg alatti munkában dol-
gozik, míg Veganum Gidrán-50, Szilárd, 
a vele egykorú mén - a francia származású 
anglo-arab, Veganum ivadéka – fogatban kap 
kiképzést. A bemutató kedves és szívmelen-
gető zárásaként a fias kancák vonultak fel 
peckesen ügető, megilletődött és kíváncsian 
szemlélődő csikóikkal. A 2005-ös születésű 
Gidrán XXIII-42 Moha mellett Gidran XI-
32 Regölő után született mén csikója sza-
ladgált; Gidrán XI-49 Ozirisz lábainál pedig 
Gidrán XXVII Podbor-tól származó sárga 
szépség kémlelte döbbenten a közönséget. 
Regölő, a telepen felállított törzsmén ne-
hézosztályú military-ban versenyez, ivadékai 
minden bizonnyal hasonló eredményekkel 
fognak felvonulni - talán ugyanitt – a soka-
dik Műhelytitkok alkalmával valamikor a 
jövőben.
Szépen felépített, magas szakmai színvonalon 
kivitelezett, élvezetes fajtabemutatót látha-
tott a tudásra éhes közönség. A meleg ven-
dégszeretetükről, igényes programjaikról – de 
legfőképp a kiváló Gidrán méneséről – híres 
marócpusztai csapat ismét kitett magáért. TB

572013. augusztus | Lovas Nemzet 

Bár a Műhelytitkok közönségének eddig is volt lehetősége arra, hogy Pataki 
Gergely ménesvezető lelkiismeretes, alapos vezetése mellett körbejárják és 
megismerkedjék az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Marócpusztai tele-
pének és aranyszőrű lakóinak életét, mindennapjait, ezúttal egy látványos 
Gidrán Fajtabemutatóval várták a szervezők a nézőket.

A Marócpusztai Gidránokrehajtotta a feladatot. A váll szabadságának 
gyönyörű példáját láthatták a nézők, mely a 
hátsó lábakon hordott súly következménye-
ként igazi, könnyed spanyol lépésekben nyil-
vánult meg.
Levezetésként a közönség nagy örömére 
Finánc egy hatalmas labdával játszhatott; 
kergette és terelgette, szépen szemléltetve a 
ménekre jellemző parádés mozdulatokat és a 
jellegzetes terelő viselkedést.

9. A nagykantár kezelését Favory XXVIII-5, 
Faktor közreműködésével mutatta be Edit. 
Először a földről végzett gyakorlatok techni-
kája a feszítő zablával lépésről lépésre, majd 
a különféle szártartások előnyei és hátránya-
inak bemutatása következett. Edit a francia, 
más néven Fillis-féle szártartást alkalmazza 
(melyet Philippe Karl iskolájában is hasz-
nálnak), mely több lehetőséget ad a csikó és 
feszítőszárak külön kezelésére, mint a „ha-
gyományos” kisujj és gyűrűsujj között tar-
tott szárak.. A támaszkodás lényege az, hogy 
hosszú, előre nyújtott nyakkal és összeszedett 
állapotban is működjön.        
Bemelegítésként az eleje- és a hátulja körüli 
fordulatokkal, hajlításokkal folytatták, majd 
ívek lovaglása, vállat-be/ki és farat-be/ki 
gyakorlatok és féloldalazás következett, sok 
ügetés-állj átmenettel kombinálva. Közben 
Edit elmagyarázta a csuklók (nem vállak!) 
apró mozdulatait, és hogy az azokra hatásba 
lépő zablák hogyan szabályozzák a ló mozgá-
sát. 

10. Paktummal már reggel is találkozhatott 
a közönség a szabadidomítás során, ezúttal 
azonban más célból került újra elő: az ugrás-

váltást, a vágta piruettet és a piaffe előkészí-
tését készült szemléltetni laza lezárásaként a 
napnak. A testsúly áthelyezésén alapuló be-
melegítés, a vállai és fara átmozgatása után, 
körön következtek a hajlítások, a hátsó lábak 
aktivizálása és az első lábak keresztezésének 
gyakorlatai. 
Nehéz feladatokkal folytatódott az edzés, 
ugrásváltást, oldalazást vágtában és vágta pi-
ruettet mutattak be. Minden egyes feladat 
végrehajtása után pihenőt kapott a ló – állva, 
szabadon nyújtogatta a nyakát, érdeklőd-
ve nézelődött, míg egy kicsit kifújta magát. 
A piaff előkészítése a három patanyomon 
lovagolt vállat-be gyakorlattal, ügetés-állj 
átmenetekkel és az egyensúllyal való játék-
kal történt. A nap végül egy szépen ültetett 
klasszikus piaff-fal, s az utána záporozó néző 
kérdésekkel zárult.

A jó kiképzés célja a jól képzett, jól izmolt, 
fizikailag, mentálisan és pszichésen (érzelmi-
leg) is egészséges ló (FEI: „boldog atléta”). Er-
ről - azt hiszem minden jelenlévővel egyetér-
tésben kijelenthetem - mindegyik bemutató 
során a saját szemünkkel győződhettünk meg 
Edit munkájában. A lovak korához, nemé-
hez, képzettségéhez és képességeihez igazodó, 
személyiségüket és felépítésüket is figyelembe 
vevő, korrekt és következetes foglalkozásokat 
láthattak a klasszikus iskola és a természetes 
lókiképzés iránt érdeklődők. Valódi, érté-
ket adó, színvonalas és lebilincselő program 
volt - köszönet érte az Állami Ménesgazdaság 
Szilvásvárad dolgozóinak, Kappel Editnek és 
csapatának!

Tóth Betti
Fotó. Mráz Edina


