
Lovas világ

Számomra már az első órákban nyilvánvalóvá vált, hogy Ameri-
kában nagyon nagy hagyománya van a ló- és lovassportoknak. 
Csodálatos megnyilvánulásait láttam úton-útfélen a hagyomá-

nyok őrzésének és tiszteletének.  Minden maradandót alkotó lónak és 
lovasnak tisztelettel megőrzik eredményeit és emlékeit.
Pár nap múlva már nem is csodálkoztam azon, hogy itt szinte min-
denki ismeri a Némethy Bertalan vagy Kállai Pál nevet. Nagy tiszte-
lettel és szeretettel beszéltek róluk. Olyan régi zsokékkal is találkoz-
tam, akik még együtt lovagoltak  Pali bácsival. Mindegyiknek volt 
egy-egy anekdotája, amit nagy élvezettel hallgattunk.
Természetesen Amerikában nem csak az emlékeknek élnek, a mában 
is sokat tesznek azért, hogy sikeresek legyenek. Ez az ágazat fantaszti-
kus méreteket ölt és nagyon nagy pénzeket mozgat, nagyon sok em-
bernek ad munkát és szerez örömet (néha bánatot is).
Vendéglátóim, Seipert Judit és Szlávik Tibor segítségével már megér-
kezésem másnapján a munka és látvány özöne szabadult ránk. Mivel 
ők lovasok és fotósok is, és szinte állandóan a lovak és lovasok köze-
lében vannak, ennek a világnak esetenként a legrejtettebb titkairól is 
értesülnek.
Programunk rendkívül zsúfolt volt. A farmok és tréningtelepek lá-
togatása mellett, itt Ocala-ban (Florida) március 13-14-én volt az 
első tréningben lévő 2 éves csikók árverése az OBS szervezésében. Az 
árverés előtt 4 nappal volt a 2 napos „Under Tack Show”. Itt a csi-
kókat egyesével lehetett megtekinteni, ahogy 200 vagy 400 méteren 
versenytempóban végeztek munkát a versenypályán (szintetikus bo-

rításon, Safetrack). Számomra szinte hihetetlen időket futottak. 200 
m-ren a csikók zöme 10 és 11 mp alatt galoppozta le a távot. A leg-
jobb időt egy Johannesburg ménivadék teljesítette. A 200 m-t 9.8mp 
alatt tette meg. A 400 m-es távot a csikók átlagban 21-22 mp alatt 
tették meg. Itt a legjobb időt, 20.8 mp-et egy Pomeroy kancacsikó 
érte el.
A kétéves versenyló-jelöltek külleme, mozgása, pedigréje minden 
igényt kielégített. A bemutatók, a felvezetés, az árverés lebonyolítása 
hihetetlen profizmussal zajlott. Mindenki rendkívül magas szinten 
végezte munkáját, mindezt türelmesen, bájosan mosolyogva, határo-
zottan tette.
Elképesztő háttér van a lóversenysport mögött. A tenyésztői munka, 
a felnevelés, a takarmányozás, az egészségügyi háttér, a gyógyszeripar, 
a segédanyagok, a szerszámok, a tréningezés és versenyzés a legmaga-
sabb szinten van, óriási pénzek forognak, ennek megfelelően oda is 
figyelnek mindenre. Példa a marketing és reklámfogásokra és gyor-
saságra, hogy az árverés második napja reggelén az előző árverési nap 
minden eredménye, statisztikája nyomtatott formában is mindenki 
számára elérhető volt fotókkal illusztrálva. Sőt, az egyik árverési új-
ságban már a mének reklámozásában is megjelentek az előző napi 
eredmények (vételárak). 

Néhány adat az árverésről:
Eladott ló: 18 ● Átlagár: 137. 898 USD ● Medián: 105.000 USD
Legmagasabb ár: 800.000USD ● Összforgalom: 24.959.500 USD

Az elhatározást tett követte. Immár másodszor sikerült kiutazni Amerikába. Két régi lovas barátom segítségével 
igyekszem részletesen megismerkedni az amerikai lovas- és lósport életével, belső felépítésével, titkaival.

A három hónap, amit itt tölthetek biztosan nem lesz elég arra, hogy mindent megismerjek, de remélem arra elég lesz, 
hogy legálabb alapjaiban felfedezzem azt, hogy mitől ilyen hatalmas a ló- és lovasüzlet  az USA-ban.

Tanulmányút Amerikában
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A csikók bemutatása és az árverés között március 12-én egy ver-
senynapot is tartottak, ahol csak olyan versenylovakat indíthattak 
tulajdonosaik, amelyeket a korábbi OBS árveréseken vásároltak. 
A 4 futamos versenynapon 2-2 versenyt rendeztek 1200 és 1700 
méterre, külön-külön mindkét távon a kancák, illetve mének és 
heréltek részére. Az összdíjazás a sprintfutamokban 50 000 USD, 
míg az 1700 m-es versenyekben  100 000 USD volt. A versenyek 
fogadások nélkül zajlottak.

Az árverés mellett meghívást kaptunk az amerikai fogathajtó váloga-
tott  Chester Weber-től, hogy látogassuk meg a farmját és versenyző 
lovait. A farm lenyűgöző szépsége mellett mérete is impozáns. Kb. 
2500 ha-on fekszik. Közel kétórás kocsizás és fotózás után alkal-
mam nyílt egy egészségügyi problémával bajlódó lovának kezelésére 
is. Mivel elégedett volt a gyógyítás eredményével a későbbi napok 
folyamán még további lovakat kellett megkezelni. Ők is használják 
a lovaknál a chiropractika gyógymódszereit, sőt havonta megláto-
gatja lovait a fogathajtó válogatott hivatalos csontkovácsa. Chester 
megkért, hogy amint visszatérünk a következő árverésről Miami-
ból, vizsgáljam meg az összes lovat és adjak róluk egy részletes egész-
ségügyi értékelést. Holnapután pedig irány Miami, a Fasig-Tipton  
Florida Sale! 

Soltész András
Fotók: Seipert Judit, Szlávik Tibor
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