
;\ E/erekek szämära lovas bärca, vesszö-

/H\ paripa k6szit6s, löször 6kszer bemu-

tatö 6s k6szit6s lelentett ism6t 6rdekes

elfoglaltsägot.

A harmadik besz6lget6sre megtelt a terem 6s

izelitöt kaptunk a löversenyz€s tört6net6nek

dokumentumaibö|, valamint egy lö ,,csond<o-

väcs" 6rdekes 6s fontos tev6kenys6grö1.

Elsönek Horväth Jözsef munkässägänak

bemutatäsära került sor, aki egy ideig a

L6verseny Vällalatnäl dolgozott, mint hendi-

kepper, majd a Turf szerkesztöje 6s galopp

rovatvezet6ie volt. Kora gyermel<l<ora

öta kis6rte 6desapjät a l6versenyre, amit

nagyon megszeretett. Megismerkedett a

fogadäs minden fort6lyäval, räjött, hogy mi

mindent kell figyelembe venni a sikeres, jö

fogadäshoz. Ezt egy ältala k6szitett kis Turf
Kalendäriumban l<i is fejtette 2005-ben.

Munkälkodäsa sorban megjelenö sajät l<iadä-

sü könyveivel, h6zagp6tl6, doku-

mentum 6rt6kü. Munkäi alapköny-

vek 6s szomorü, hogy mivel sem-

milyen anyagi tämogatäsban nem

r6szesült, igen kis p6ldänyszämban

jelennel< meg, 6s viszonylag drägän

szerezhetök meg.

Turf Lexikoniänak elk6szit6s6-

ben Dr. Feh6r Dezsö 6s Heso

J6zsef segftett6k. Feh6r Dezsö

,.leletmentö" munl<änal< nevezi a

ma mär 183 6ves löversenyz6s

tulajdonosainak, teny6sztöinek,

idomäriainak, zsok6inak, hendi-

keppereinek äletraizät, legfontosabb, adatait

ismertetö könyvet. A müzeumi kiällitäs, a

rendezv6nyek, besz6lget6sek anyagähoz is

alapvetö volt a könyv hasznälata.

Turf Krönikäi, a Teliv6rek cimü l<önyve

szint6n alapdol<umentumok. A Teliv6rel<

1945-töl napjainl<ig mutatja be a teljes
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csalädfäjukkal a l6verseny ezen idö alatt

futott lovakat. Er6nye az, hogy m6neskönyv

hiänyäban pontos szärmazäsokat teny6sn€-

si 6s verseny eredm6nyeket közöI.

A besz6lget6s következ6 szereplöie
Dr. Hecker Walter nyugalmazott egyetemi

tanär volt. Korän testközelbe került a lovak-

kal, majd a gödöllöi egyetem elv6gz6se utän

törzskönyvezö lett a di6spusztai m6nesn€1.

Bäbolna, Jäszber6ny 6s 6 h6napos NDK

tanulmänyüt utän 1965-75 között a Magyar

Löverseny Vällalat csoporwezetöje voh Aztän

a Lovas Szövets6g fötitkära, majd Lipcs6ben

doktoräl az angol teliv6r versenyk6pess6g6-

bö|. | 998-t6l a Kaposväri Egyetem alapitd

f6igazgat6ja. Szämtalan tudomänyos elöadäs

szämos ismeretterjesztö cikk, 6s szakkönyv

iröja. (Bäbolnai arab m6nes, Lötenyösztök

k6zil<önyve, Lovas akad6mia stb.)

A Lovas nemzet cimü, 2004-ben a Helikon

kiadönäl megjelent könyv fontos fejezetei-

nek ir6ja, a kötet tärsszerzöje. Jelenleg az

Magyarorszägi Arablö Teny6szt6k Egyesüle-

t6nek elnöke.

Erdekess6gek a l6versenyz6s tört6net6-
böl cimmel legüiabb kutatäsait mondta el,

melyben az angol teliv6r fajta türk eredet6t

mutatta be 6s a magyar lö tört6net6t, n6met

szärmazäsa ellen6re lelkesen ismertette.

Szinvonalas elöadäsät vetit6ssel eg6szitet-

te ki, melyben korabeli fot6k, festm6nyek,

tehät a k6pzömüv6szet 6s a sport kapcsolata

bontakozott ki, hiteles dokumentumak6nt az

elhangzottaknak. A lovak, 6s a löversenyz6s

iränti szeretete ätfütötte 6rdekes mondani-

valöjät. A hallgat6säg aktiv volt 6s az elöadäs

v6g6n l6nyegi k6rd6seket tett fel.

A harmadik besz6lgetötärs Solt6sz Andräs

volt, akinek 6letütla is rendkivül 6rdekes 6s

vältozatos. M ezögazdäszk6nt v6gez Gödöl lön,

majd artistak6nt 6s kaszkadörk6nt dolgozik,

mintegy 400 filmben szerepel, majd a töki

Egyet6rt6s Tsz ällatteny6sztöje. Olyan kivä16

Derby nyerö lovak kerülnek ki a keze alö|,

mint Torock6, Jagell6, Tabän 6s Pendragon.

Szäntddpusztät 5 6vig b6rli, ahol szäzezrek

lätogattäk az ältala szervezett lovasbemutat6-

kat, agärversenyeket, show müsorokat.

Elv6gezte a TF edzöszakät is, alapit6 tagla

lett a Lovaregyletnek. Közben kitünö lova-

kat idomitott 6s futtatott. K6tszer nyert

Kincsem Dilat, St. Legert, valamint magyar

6s szloväk Nemzeti Diiat, 1994-95-ben meg-

kapta a Fair-play dijat is.

1997 -töl chiropractor, azaz csontkoväcs,

munkäjänak illuszträläsära sz6p, zen6s

bemutat6 CD-t lättunk. Megdöbbentö lät-

väny volt, ahogy a lovak türelmesen ällnak

a n6ha r6misztö lätvänyt nyüjtö kezel6s

alatt. R6zsahegy nevü lovänak gyögyitäsa

utäni futäsät läthattul< videön, aki a keze-

l6s elött mozgäsk6ptelen volt, utäna, pedig

St. Legert nyert.

Solt6sz Andräs szines 6letpälyäja a löszere-

tet 6s ismeret sz6p p6ldäja.

A müzeum oktöberben egy ülabb terem

Dr. Hecker Wolter

megnyitäsät tervezi, Nemzeti Lovaskiällitäs

cimmel. Az üj kiällitäsban bemutaräsra kerül-

nek a magyar löteny6szt6s eml6kei, a löver-

senyez6s a mäsik törtenelmileg kialakult äga,

a mär a XlX. szäzadban a meghonosodott

ügetöversenyz6s, a falkavadäszat tört6nete

6s eml6kei, valamint a ma üzött lovas spor-

tok, a fogathajtäs, a dijlovagläs, a dijugratäs

stb. eml6kei 6s sz6ps6gei.

A besz6lget6sek moderätora dr. Szatmäri

Sarolta, a kiällitäs bemutatöja dr. Szöllössy

Gäbor volt.
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