A cím elolvasása után némely hajtók
fölényesen legyintenek, vagy meg
kérdőjelezik a cikk tartalmát. Velük
nincs is szándékom vitát kezdemé
nyezni, hiszen ők valószínűleg mindent tudnak a fogatolásról,.,
Én csupán azt nem értem, hogy a nyerges
és rudas lovaik kapáinak oldalszíja miért ké
pez enyhe félkört húzás közben, vagy miért
lóg a levegőben kb. 20 cm hosszan a rúdtartó

Figyelemmel e cikk címére és a tartalmára,
legyen mottó egy igen reális és okos Bazsiféle idézet, amely így hangzik: „Márpedig
minden ismeret és gyakorlat, ami nem hozzáérésen alapul, az a lovat károsítja."
A Lovas Nemzet korábbi számaiban sok
cikkem jelent már meg a fogathajtásról,
mégis úgy látom, nem merítettem ki a témát.
Most is kiragadtam egy szerintem fontos
teendősorozatot, mert írásra késztet az a
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zó. Ezért azt a zablatípust kell megkeresni,
amelyre használat közben a ló támaszko
dik, és menet közben alkalmas kontaktus
teremtésre ló és lovas között. A z állszíj
legyen lazán csatolt. A z orrszíj ne legyen
szoros, de ne is lógjon. A fordított ipszilon
alakú szemzőszíj ne legyen tágra állított, de
szűkre kapcsolt sem, mert kidörgöli a ló
szemhéját.
A ló teljes szerszámkészletének állí
tására a csat és csatlék hivatott. A közel
téglalapalakú csatok különböző fémekből
készülnek. Közepén egy kétirányba elmoz
duló szeg van, amely rögzíti a csatiékot. Ez
utóbbi egy ovális végű 3-5 lyukkal átfúrott
sima felületű szíj. A ló szerszámzatának
állítására - rövidítésre vagy hosszabbításra
- a csat és csatlék hivatott. A csatlék rög
zítés utáni végét a csat mögötti bújtatókba
illesztjük.

A hám beállítása
A hám a lószerszám legfontosabb tartozé
ka, mert a ló a húzóerőt ennek igénybevéte
lével fejti ki.
A szügylap ne legyen magasra állított,
mert fojtja a lovat, alacsony állítás esetén
pedig feltöri a ló vállbúbját.

szíj csatiékos vége a kocsirúdvég pápaszeme
előtt? Az is szomorú tény, hogy a külföldi
versenyen szereplő magyar fogathajtóknak
a melegítő pályán miért nincs a kezükben
ostor? Sorolhatnám még a hibákat, ám nem
teszem, mert szakmai javaslataim most is a
fiatal hajtóink ismeretanyagának bővítését
szolgálják. Másrészt vallom, hogy csak a
szakszerűen beállított fogat nyújt élményt
hajtójának. Azt is állítom továbbá, hogy a
jó szerszámozás a balesetmegelőzés egyik
eszköze.

tudat, hogy fiatal hajtóink ismeretanyagát
bővítsem.
A fogatolás szerszámzata és annak jó be
állítása részletesebb és sokoldalúbb, mint egy
hátaslóé. A feladatokat részletesen, aprólé
kosan határozom meg, melyhez az olvasó
türelmét és figyelmét kérem.

A kantárfej állítása
A kantár legfontosabb eleme a zabla. A
lovak szem-, és zápfogai között húzódó
hordszél érzékenysége egyedenként válto

A szügylapnak és a végéhez csatolt ist
rángnak egy képzeletbeli egyenest kell ké
peznie a szügykarikától a hámfáig, melyet
húzóvonalnak nevezünk. Ezt az egyenest a
kápaoldalszíj és a nyakszíj csatolásával érhet
jük el. A húzóvonalat a mozgásban dolgozó
fogatnál a földön állva oldalirányból ellen
őrizzük. A hám belső csatjait azonos lyukba
állítjuk, mint ahogy a külső húzóvonalat már
beállítottuk.
Talajmunkák végzésénél és szánkóvonta
tásnál a hámfák közel esnek a talajhoz, így a
kápa oldalcsatléka hosszabítandó. Az istrán
gok olyan hosszúra állítandók, hogy ügetés
ben vagy vágtában a hámfa vagy felhérc ne
érjen a lovak hátsó lábához.
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A haslószíj igásfogatnál ne legyen szoros,
azonban parádés vagy versenyfogatnál meg
kell húzni. Négyesfogat esetében díj- és aka
dályhajtásnál a négy ló haslószíja szorosra
állítandó, a négyesfogat első lovainak ven
déghaslója laza legyen.

szemes kiképzéssel van vasalva, amelybe a
rúdtartó szíj oda-vissza módon csatlakozik
a szügykarkáig. Kerülni kell a túl szoros csa
tolást, mert ez a ló elejét rúdközelre készteti.
Abban az esetben, ha a rúdtartó szíj a búj
tatás után még kilóg, vissza kell bújtatni a
pápaszembe.

A rúdtartók állítása

A hám másodlagos tartozéka a vendég
nyakló. Használata a X X . század második
felétől követhető nyomon. Parádés és díj
hajtó szerszámok bőrből készült része. A
szügykarikához van rögzítve, orrszíj méretű
bőr. Csatlékszíja körülveszi a ló nyakát és a
szügykarika előtti csathoz rögzített. Hátra
tolatásnál a húzóerő nemcsak a húzólapot és
a nyakszíjat terheli, hanem a vendégnyaklót
is. Beállítása a csat és csatlék segítségével
történik. Ne legyen rövidre állított, mert ez

Parasztkocsinál vagy támlás gumikerekes
kocsinál a kötél vagy szíjnyakló kötél illetve
lánctoldással csatlakozik a rúdvég vasaláshoz.
•Ügyeljünk arra, hogy ne legyen rövidre állí
tott, mert a feszes nyakló állandóan rángatja
a ló nyakát. De túl hosszúra se állítsuk, mert
akkor elveszti funkcióját hátratolatás esetén.
Emellett ha a ló csánkja ütközik a felhérccel,
a ló tiltakozásként fel is rúghat. Személy
szállító féderes kocsiknál a rúdvég pápa

esetben emeli a húzólapot, hosszúra csatolva
pedig elveszti funkcióját. A vendégnyaklónak
a négyesfogat első lovainál nincs jelentősége,
csupán az egyöntetűség miatt található mind
a négy ló nyakán.
A négyesfogat első lovainak szügykarikájába összekötő szíjat csatolunk. Ez
legyen keskenyebb, mint a rúd tartószíj, de
kétrétegű, varrott szíjból készüljön. Vereté
és díszítése legyen azonos a szerszám többi
részével. Rendeltetése, hogy az első lovakat
összetartsa. Fontos feladat, hogy a gyeplős
és ostorhegyes ló mozgásban a keresztágra
támaszkodjon és ehhez kell rövidebbre vagy
hosszabbra csatolni az összekötő szíjat.
(folytatás következik)
Ornyik Sándor
Ny. Nemzetközi fogatbíró

Magyar k e m é n y k á p á s díszhám

1.
2.
3.
4.

istrángcsatlék
istrángszár és csülök
szügykarika
vállszíjcsat

5.
6.
7.
8.

istrángcsat
szügylap
kápa
kápacsatlék

9.
10.
11.
12.

kápapárna
kápakarika
hasló
haslócsat

13.
14.
15.
16.

középgomb
farmatringkaríka
vállszíj
szárvezető karika

17.
18.
19.
20.

tartószíj
tartószíj
szemzötartó szíj
tülrózsa

21.
22.
23.
24.

pofaszij
szemző
állszij
orrszíj

25.
26.
27.
28.

zablatelkötő csatlék
zabla
farmatring
szár
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Az ostor használatának
nyitott esetei
A cím első olvasatra jelentéktelen
nek tűnik, ám a gyakorlatban sok
vitára ad okot hajtók és a fogatbírók
között. E tényt bizonyítja az 1984.
évi fogathajtó világbajnok Juhász
László esete is, akit a 2004. évi
négyesfogathajtó vb-n indokolatlan
ostorhasználat miatt kizárták a ver
senyből
Eletem során nyolcféle fogatolási rend
szerben hajthattam fogatokat versenyszerű
en, illetve bemutató céllal. Néhány évtizeden
át fogatbíróként is dolgoztam, amelynek
csúcsa a IV. Négyesfogathajtó vb-n kifejtett
tevékenységem volt. Némi
tapasztalattal
rendelkezem
tehát, ezeket szeretném meg
osztani a Tisztelt Olvasóval
és a leendő fogathajtó nemze
dékkel.

ezt nem tűri, és tiltakozásként felrúg a két
hátulsó lábával. Ne alkalmazzunk 180-200
cm-es ostornyelet, mert így az ostor az ostorcsapó szíjával olyan hosszú lesz, hogy az
ostorcsapás a ló szemét is elérheti. Élénkebb
ütemre való késztetés esetén úgy irányítsuk
a csapót, hogy a hát és marszíj között a rúd
felöl érje a ló bőrét.
A z indokolatlan ostorhasználatra a ló
bőre is reagál. A z erős ostorozás után fel
duzzadhat a bőr, de a csapó nyomán akár
ki is hasadhat a bőr felülete. Az érintőleges
ostorhasználatot „legyezés" szóval illetik a
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A lófogat szerszámzatának
kiegészítő tartozéka az ostor,
amely arra hívatott, hogy a lovat
élénkebb mozgásra vagy erőtel
jesebb húzásra késztesse.
Minden hajtó tudja, hogy a
ló veleszületett tulajdonsága a
vérmérséklet, amelyet nem lehet
pótolni ostorozással. Ismerünk
lusta, átlagos és élénk vérmérsék
letű lovat. Tapasztalatom szerint a
lustaló nem alkalmas fogatba, mert
állandó ostorhasználatot igényelne
A z átlagos vérmérsékletű ló amen
nyiben fordulékony, jó szándékú, és
reagál az ostorhasználatra, jó fogadó lehet.
Egyébként mind a három vérmérséklet
más-más típusú hajtást igényel szárkeze
lésben, hanghasználatban és ostorozásban.
Élénk vérmérsékletű fogatos lónál az ostor
használat csak káros lehet, mert indokolat
lan mozgásra készteti az egyébként is aktív
lovat. A ló melyik testrészére irányuljon az
ostorhasználat? Soha ne a farára, mert a ló

volt-e? Adott esetben előfordulhat, hogy a
hajtó idegei fáradságát a ló ütlegelésével ve
zeti le. Jogosan kap büntetést az a hajtó, aki
a fizikailag kimerült lovat ütlegeléssel kész
teti a verseny folytatására. A Fogathajtó FEI
Szabályzata vonatkozó szakasza csak érinti
az ostorhasználatot a „Bántalmazás" című
fejezetében. A hajtók és a fogatzsűri közötti
esetenként indokolatlan viták gyakorisága
csökkenne, ha a vonatkozó szabályzat rész
letesebb lenne.
A kellő időben végrehajtott ostorhasználat
sokat segíthet például a maratonverseny közben. Az élesszögű és szűk
áthaladású kapuknál másodpercek
töredéke dönthet, így a hajtószárak
irányító tevékenységét jelentősen
segítheti gy~ gy ostorcsapás,
mert az érintett ló nagyot ránthat
a fordulóban lévő első keréken.
Ez a mozdulat lehetővé teszi az
ütközés nélküli fordulást. Az os
torhasználat mértékét pontosan
felmérni képtelenség, mert a
hajtó a gyors haladás érdekében
különböző erősségű csapásokat
eszközöl.

fogatosok, ennek a bőr felületén nincs
látható maradványa. A legyezés tipikus esete
a díjhajtás során tapasztalható, amikor a haj
tó az ütemváltás elősegítésére használja így
az ostort.
Az ütlegelés fogalmának elbírálására legiEetékesebb a fogatbíró, aki maratonhajtás
során (bizonyos szakaszokon, meghatá
rozott esetekben) a hajtó mellett ül. O jól
érzékelheti, hogy az ostorhasználat indokolt

e

Különösen négyesfogat aka
dályhajtásnál jól érzékelhető,
hogy menet közben minden
ló más funkciót hajt végre. A
gyeplős és az ostorhegyes
csak rövid száron haladhat, a
húzásból kivéve rövid, lógó
istrángon, ugyanakkor a nyerges és a rudas
teljes erőből húzza a kocsit. Fordulási irá
nyoknál jelentős feladata annak a hátulsó
lónak van, amely irányába a fordulás történik.
Ez a ló erélyes hangra vagy ostorhasználatra
olyan erőt fejt ki, melyet a bója kikerülése
indokol.
Azt a kérdést eldönteni és megítélni na
gyon nehéz, hogy milyen erősségű ostor
használat, mikor válik indokolttá. Egyetlen
fogatos zsűri vagy bíró sem határozhatja

meg a hajtónak, hogy mikor, milyen erős
ségű legyen az ostorhasználat, ezt ugyanis a
hajtó ösztönösen teszi. A fogat sebes ütemű
hajtása, a pálya nyomvonalának követése,
az akadályok közötti ütésmentes áthaladás
idegfeszítő teendői mellett nem lehet a fogatostól elvárni, hogy még azt is mérlegelje,
hogy milyen erősségű legyen az ostorozás.
Büntető jellegű elmarasztaló ítéletet olyan
zsűri hoz, aki még életében versenyen foga
tot nem hajtott.
Jogos és célszerű döntés volt a Vecsésen
rendezett fogathajtó OB 2. fordulóján azon
észrevétel, melyet a személyesen jelenlévők
egyértelműen bizonyítottak: sok olyan fogat
nevezett, amelynek lovai sem kondícióban,
sem tréningben nem voltak abban az álla
potban, hogy a nehéz maratonhajtást végre
hajtsák. Ez a szomorú tény már nem csak a
bántalmazás, hanem az állatkínzás tényét is
kimeríti.
Az ilyen szomorú eset fegyelmi határoza
ta legyen példaértékű. A versenyzéstől való
eltiltás pedig sújtsa úgy a fogattulajdonost,
mint a hajtót.
Az ostor a fogatos kezében olyan segítő
eszköz, amely a hajtószár irányító tevékeny
ségével és a hajtó hangjának használatával
együtt a fogat teljesítményét növelheti. A l -

1. magyar
kettesfogat
hajtóostora
2. magyar
négyesfogat
hajtóostorai
3. a telek
és az ostorderék
összekötése
(kettesfogati
hajtóostor)
4. a telek
és az ostorderék
összekötése
forgókarikával
5. bőrpillangó
a forgókarika
és az ostorderék
találkozásánál
6. négyes ostor

kalmazzuk tehát határozottan, bátran, de
soha ne ütlegelési szándékkal rossz idegálla
potban. Jó lenne, ha a fogathajtó sport eljut
na olyan szintre, hogy minden hajtó megta
nulná a szabályos ostorhasználatot, mellőzve
az indokolatlan ütlegelést. Időszerű lenne,

ha minden fogatzsűri egyértelműen - vitára
nem adva okot - megkülönböztetné az in
dokolt és ütlegelő célú ostorozást.
Ornyik Sándor
ny. nemzetközi fogatbíró

Tisztelt Olvasók! A lap hasábjain szívesen helyet adunk kritikus, építő észrevételeiknek. Leveleiket várjuk a kiadó címére, vagy a lovasnemzet@lovasnemzet.hu e-mall-re. A rovatban közölt levelek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját, véleményét.

Zabla-kérdés
Nagy tisztelője vagyok Ornyik Úrnak is.
Tisztelem a tudását és nagy tapasztalatát,
most mégis tiszteletlen leszek vele szemben.
Bírálni szeretném a cikkeit illetve azok egyegy részét.
Több kezdő fogathajtóknak
szóló
cikkében is azt írta, hogy mindig a ló szá
jának keménységéhez kell a zabla típusát
kiválasztani. Ilyenkor mindig az jut eszembe,
amikor egy kétéves csikót adtam el. Új kan
tár, sodrott, egyenes zablával. így vezettem
ki az istállóból. Amikor a kupec meglátta a
zablát, azt mondta: „Nagyon szép a kantárod,
de ezt a zablát dobd el jó messzire!" Kádár
Laci bácsi öt csődört fog be egyedül, mind
az ötöt csikózabiával, mert csak azzal lehet
szépen hajtani.
Pettkó-Szandtner Tibor A magyar kocsizás című könyvének 175-182. oldalán rész
letesen foglalkozik a zabiákkal, és a kemény
szájú lovak „puha szájúvá tételével". Gróf
Széchenyi Dénest idézi: „A lovak összeál
lításánál egy tulajdonra nézve különösen
szigorú voltam. Kellett, hogy akár természetileg, akár idomítás következtében puha
szájúak legyenek."
Szerintem, ha a kezdő, tapasztalatlan fo
gathajtó a jól kipihent, kiabrakolt lovát be
fogja, az örömében „majd kimegy a világból".
Ekkor a hajtó megijed, és betesz a ló szájába
egy élesebb zablát. A ló persze ugyanúgy
szeretné kitombolni magát, és előbb-utóbb
„hozzákeményedik" a zabiához. Ezután jön
egy még élesebb zabla stb. Véleményem
szerint, ha kipihent lovunkkal nem bírunk,
56
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tegyünk az orrára orrféket. (A magyar haj
táscímű könyv 179. oldal 173 ábra) Hirtelen,
szükség esetén bálamadzagból is készíthető.
Amikor nap mint nap dolgozunk lovunkkal
és megcsendesedett, letehetjük e segédesz
közt.
Országos fogathajtó versenyen is látható
olyan fogat, amikor az egyik ló szájában csikózabla, a másikéban feszítőzabla van, ráa
dásul jó röviden bekapcsolva. A csikózablás
ló szépen viszi a kocsit és a „feszítős" lovat.
A feszítőzablás minden szármozdításra
majd kiesik a hámból, olyan fájdalmat okoz
neki a zabla illetve az álla alatti lánc. Lázár
Vilmos csikózablával hajtja lovait, pontos
szár és tartószíj csatolással. Pettkó-Szandt
ner Tibor fentebb említett könyvének 112.
oldalán a lovak egyformán egyenletesen,
lendületesen viszik a kocsit. Lehet, hogy
tényleg csak csikózablával lehet szépen
hajtani?
Még egyszer elnézést kérek Ornyik Úrtól
az okoskodásomért!
Tisztelettel:
Csicsely András

U. i.: Az egyik ismerősöm, id. Eger Adám
tulajdonában vagy egyfénykép, melyen Ornyik
Űr három sárga kancát hajt egymás elé fogva.
„Egyik sem húz semmit, mégis mindnek feszes
az istrángja" - mondta Adám bácsi. Kifogásta
lanul vannak befogva, hibátlanul, egy vonalon
kanyarodnak. Valóban nagy lovasnak tartom
Ornyik Urat, de a zabiákkal kapcsolatban nem
értek vele egyet.
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segédorrfék?
Figyelmet érdemlő szakmai véleménykülönbségek
A Lovas Nemzet XII. évfolyam 6. szá
mában megjelent „Zablakérdés" című
olvasói levél késztetett e cikk megírására.
Csicsely András úr írása szakmailag alapos
és reális. Észrevételeit nemcsak elolvastam,
hanem alaposan tanulmányoztam is. Nem
lepett meg a szakmai véleménykülönbség,
sőt tartalmát reám nézve sértőnek sem
találtam. Örülök, hogy a Lovas Nemzet
szerkesztősége helyt adott a levélnek és azt
szó szerint közölte. Vitatkozni sincs szán
dékom, mert nem vagyok kötelek között
a ringben, így mellőzöm az „adok-kapok"
elmélet gyakorlatát. Miután eddig 55 cik
kem jelent meg a Lovas Nemzetben, most
utólag tájékoztatom olvasóimat, hogy
írásaim alapját saját elméleti és gyakorlati
ismereteim képezték, soha nem dicseked
tem mások tollaival. Az olvasók iránti tisz
telet késztetett arra, hogy minden hozzám
érkező levélre, kritikára, kérdésre válaszol
tam. Most ez az első eset, hogy felhasz
nálva a Lovas Nemzet adta nyilvánosságot,
reagáljak olvasói levélre. Nincs szándékom
elutasítani Csicsely András úr reális ész
revételeit, ehelyett kiegészítem írását saját
ismereteimmel a zablatípusok és segédorr
fék alkalmazásával. Végül hadd köszönjem

A magyar fogatok zablatipusai
1. egyszerű csuklós négykarikás z a b l a
(csikózabla)
2. rudas z a b l a
3. csavart száj részű rudas e g y e n e s
négykarikás z a b l a
4. tört szájrészű csavart z a b l a
5. g u m i z a b l a acéllánc betéttel
6. dupla csuklós sodrott z a b l a
7. csipkés, tört szájrészű csikózabla
8. k a n a l a s szájrészű játszó z a b l a nyelvlógatós
lovaknak
9. tört szájrészű pálcás z a b l a
10. gumibevonatú négykarikás csuklós z a b l a
11. csuklós négykarikás játszó z a b l a
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meg idős Eger Ádám úr elismerő szavait,
aki 30 év távlatában is jól emlékezik az
általam hajtott „csongrádi hármas" fogat
ra, mely az időben egyedüli volt a magyar
fogatkultúrában.
A fogathajtással mélyrehatóan foglal
kozni akaró fiatal, kezdő és tehetséges
hajtóink figyelmébe ajánlom Tóth László
„A magyar fogathajtás" című 1988-ban a
Corvina kiadásában megjelent szakköny
vét. A könyv a 36-37. oldal ábrájában és
szövegében mutatja be a különböző zablatípusokat. Részletesen elemzi a haszná
latuk alkalmazását. A kétoldalas szöveg
reális, valósághű és helyettem is választ ad
a nyitott kérdésekre.
írásom következő részében saját tapaszta
lataimat szándékozom megosztani a Tisztelt
Olvasókkal.
A ló anatómiai felépítését képezi a száj
alsó állkapcsának a metsző- és zápfogak
közötti ún. hordszéle. A z állkapocscsont
csonthártyájára tapadó lapos izmok és azok
bőrfelületének mikéntje lovanként változik.
Eszerint különböztetünk meg érzékeny, át
lag vagy erős szájú lovakat. A hordszél ér
zékenysége határozza meg, hogy melyik ló
milyen típusú zabiával hajtható úgy, hogy
könnyen forduljon, és a hajtó csuklóit, karját
indokolatlan erős fizikai erővel ne terhelje. A
goromba szájú ló erősen támaszkodik a zabIára, amelyet a hajtók így jellemeznek: „ez a
ló nem az istrángon, hanem a hajtószáron
húzza a kocsit". Iramcsökkenés és fordulás
esetén a hajtó „birkózik" a ló szájával. Ez
a fárasztó erőkifejtés arra készteti a hajtót,
hogy feszítőzabiát vagy segédorrféket hasz
náljon.
Pettkó-Szandtner Tibor 75 évvel korábbi
megállapításai és hajtási módszere ma is iga
zak, miszerint addig kell foglalkozni a fogat
lóval, amíg csuklós zablával is lehet hajtani.
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Ám a XXI. század fogattulajdonosa vagy
hajtója már nem fordít annyi időt és ener
giát a hajtásra, mint ahogy elődei azt tették.
Az akkori módszereket a fogathajtásban a
ma fogatosa már nem vállalja. A rohamos
technikai fejlődés gyors cselekvésre készte
ti az emberiséget, így a fogathajtót is, aki
azonnali sikerre vágyik. Sem ereje, sem
ideje, sem türelme nincs elődei módszerét
követni.
Az 1970-es évek kettes- és négyes fogat
versenyein még szigorú előírás volt fogat
lovaknál a négykarikás, sima, csuklós zabla
használata. Álló fogatbírálatnál a zsűri tag
jai oldal irányba elhúzták a ló szájában lévő
zablát, hogy nincs-e megdrótozva, vagy éles
anyagból kiképezve a zabla?
Az érvényben lévő fogathajtó szabályzat
ma nem tiltja a különböző típusú feszítőzabIák használatát. A hajtók véleménye szerint
pedig minden eszköz használható, melyet a
szabályzat nem tilt.
Áttekintve egy másik lovassportágba, néz
zük a díjugratás európai és világbajnoksága
it. Csaknem minden versenyző más típusú
zablát alkalmaz. Különösen vonatkozik ez az
ideges, magas vérmérsékletű, rohanós típusú
ugrólovakra.
Ésszerű állásfoglalásnak bizonyult, hogy
a FEI fogathajtó szabályzatában nem korlá
tozta a különböző típusú zabiák használatát.
A magyar fogathajtás másik nyi
tott szakmai kérdése a segédorrfék
használata. A magyar szíjgyártók év
századok
alatt
készítették
bőrből,
keskeny, félkör alakú, elölnézetben.
_L alakú, mindhárom végén kéf csat
tal rögzíthető segédeszközt. Két vége a
zablakarikához, középső csatja pedig a
kantárfej orrszíjához volt csatolva. Elénk
vérmérsékletű lovak fékezését segítette
a keresztág meghúzása esetén. Anyaga
a bőrön kívül lehetett egy madzag vagy
vékony lánc is.

Működése azon az elven alapult, hogy az
orrlyukak kitágulását csökkentse. így ugyan
is kevesebb levegő jutott a tüdőbe, ezáltal
csökkent az izmok oxigénellátása. Az izmok
elégtelen oxigénellátása kevesebb erőkifejtést
jelentett, mely állapot egyenes következmé
nye a fáradás. A leírt folyamatot jól példázza
a patkolástól tiltakozó ló esetében az úgyne
vezett „pipa" alkalmazása. (Ez egy egyszerű
kivitelezésű kényszerítő eszköz. Egy bal
tanyél hosszúságú, de annál vékonyabb ke
mény fából készült fogókar, melynek egyik
vége át van lyukasztva. Ezen fűződik át egy
vékony kötél vagy vastag madzag, melynek
kb. 20 cm hosszú két vége össze van kötve. A
lovász jobb kezébe fogja a fogófát, bal kézzel
átnyúl a kötél között és megfogja a ló felső
ajkát, melyre felhelyezi a kötelet, majd a jobb
kezével körkörös i^ányb^ megcsavarja a kö
telet.) A ló korlátolt l^épés es kisebb mennyi
ségű oxigénbevitel miatt hamarosan fáradni
kezd, és engedi a kovács munkáját. A lovász
a ló viselkedése függvényében szorítja, vagy
lazítja a pipát.
Az eddig leírt két módszer közül választa
ni lehet, hogy az erős szájú lovat feszítőzabIával vagy segédorrfékkel korlátozzuk-e?
Én fogatos lónál 20 év alatt soha nem
használtam orrféket, mert az annak alkalma
zása életfunkciót és izommunkát egyaránt
negatívan befolyásol.
Véleményem szerint ki-ki döntse el, hogy
erős szájú lova fékezésére milyen eszközt
használ. A fogat indulása előtt célszerű az
ülés alá több típusú zablát elhelyezni. Menet
közben kell kipróbálni a zabiákat annak fi
gyelembevételével, hogy melyiket fogadja el
a ló támasztékul.
Állatkínzásnak minősítek minden olyan
hosszú karú, láncos feszítőzabiát, melyet
évszázadokkal ezelőtt a vértes, páncélos lovágok hidegvérű csataéneknél alkalmaztak.

Júliusban 48 perces
összefoglaló a vecsési CAI
fogathajtó versenyről a
Sportl TV-n és a Sport2
TV-n.
Terveink szerint júliusban
beszámolunk nemzetközi díjugrató
és western reining versenyekről is.
Különböző lovas témájú Sport
TV-s megjelenésekről felvilágosítás
Bodor Gézától a 70-201-2155-ös
mobilszámon vagy a
tv@vodafone.hu email címen
kérhető.

A budapesti gróf Széchenyi
István CSI díjugrató versenyről
és a fábiánsebestyéni CAI
fogathajtó versenyről a
Sportl TV-n és a Sport2
TV-n sugárzott műsoraink
megrendelhetők utánvéttel a
70-201-2155-ös mobilszámon
vagy a tv@vodafone.hu email
címen.
Az egyenként 48 perces műsort
tartalmazó DVD-kára: 1500
Ft+postaköltség (összesen kb.
2300 Ft).

Balatonudvari és Dörgicse 1
közt az Öreg-hegy tetején I
5312 nm-es örökpanorámás I
telek eladó, Balatonra rálátással J
(Tihanytól Balatonfüredig),
4.9 M Ft-os irányáron.
Villany a telek határán van. Csendes,
nyugodt hely, természetvédelmi
területen, jelenleg szántónak
minősítve, 2-3 km-re a Balatontól.
A környéken szőlők, gyümölcsösök
találhatók. A telekhez vezető út
minősége, valamint a környék az
utóbbi 3-4 évben rohamosan fejlődik.

Érdeklődni a
(70) 201-2155-ös
mobilszámon lehetséges.

i

Ornyik Sándor
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Mostani írásom nem tartozik az olvas
mányos, színes és hangulatilag gazdag
témák közé. Feladatokról esik most szó,
részletesen kitérve azon teendőkre, ame
lyek igás, népies vagy versenyfogatok
üzemelésének napi teendői. Bérmilyen
célból is üzemel a fogat, fenntartásának
számos napi teendője van. Mert a fogat
gyűjtőnév, amely lovakból, lószerszámok
ból, kocsiból és egyéb felszerelésekből áll.
Az üzemelés előfeltétele a karbantartás
rendszeres és szakszerű elvégzése. E
sokoldalú feladattal még szakkönyvek is
csak érintőlegesen foglalkoznak. Most
megkísérlem

részletesen

a fogatkarbantartás

ismertetni

összes teendőjét.

A karbantartási feladatok felsorolásánál
eltekintek a sorrendiségtől, mert az ös
szes teendő elvégzése teszi lehetővé a
fogat használatét.

A lószerszámok karbantartása

Abból kell kiindulni, hogy a lószerszám
jelentős része zsíros marhabőr. Előfordul,
hogy az ülésbetétek és az üléskarok is borjú
vagy sertésbőrből készülnek. A cserzés során
kikészített nyersbőr a használat során jel
legzetes módon reagál hőre, vízre, párára, a
ló izzadságára és a tárolás körülményeire. A
bőr ezen tulajdonságai miatt igényli a kar
bantartást.
Az ápolatlan bőr erős napfény hatására
kiszárad, keménnyé válik és törést is okoz
hat a ló testtájának érintkezési felületén. A
rosszul cserzett bőr sok vizet szív magába,
így nehézzé válik. Tűző napon történő szárí
tásnál csontkeménnyé válik, elveszti eredeti
tulajdonságait.
A fogat a legkülönfélébb időjárási viszo
nyok között is dolgozik. Legveszélyesebb a
bőr számára a ragadós sár, amely rátapadhat,
majd rászáradhat a bőr felületére. Ezért a
sáros lószerszámot kifogás után szivacs
csal és vízzel azonnal le kell mosni. A z így
54
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megtisztított lószerszámot száraz, levegős
helyen kiterítve, erős napsütéstől védve kell
megszárítani.

a díjhajtó szerszámok ápolása jelenti. Álló
bírálatnál ugyanis a lovak elbírálása mellett
a szerszámzatot is értékelik a bírók.

A ló izzadtsága fehér habos állapotban
tapad a lószerszámra. Első teendő legyen
száraz, puha ruhával a fehér habot letörölni.
Hasonlóan kell szárazra törölni a réz zablát
is, mert így nem oxidálódik.

Az a fogatos, aki bemutató jelleggel vagy
versenyszerűen hajt, annak a szerszámos
kamrájában állandó készenlétben, leápoltan
áll a szerszámgarnitúra, mert előre nem várt
befogás esetén már nincs idő szerszámápo
lásra.

A szerszámoskamra legyen száraz és le
vegős. Feltétlenül legyen tartozéka egy álló
vagy falra rögzített fakeret olyan méretben
elkészítve, hogy körvonala kövesse a kan
tárfej ívét, és a húzólap szügyméretét. Ezen
tároljuk a kantárfejet és a hámot. Míg az
istrángokat, keresztágakat és a hajtószárat
nagy ívben gyűrődésmentesen terítsük ki a
fakeretre. Elnézést kérek a rossz hasonlatért,
de a bőr lószerszám nem textil, tehát nem
vasalható simára. Ha kis ívben összehajtva
tároljuk, hullámosan szárad meg, elveszti
rugalmas állapotát.
Minden fogatos tudja, hogy teljesítménye
a jó karbantartás eredménye is.
A karbantartás legegyszerűbb a laposkápás,
szíjnyaklós, kötél istrángos lószerszámnál.
Az előzőleg már megtisztított bőr felületét
szerszámolajjal vagy növényi eredetű olajjal
kenjük be olyan vastagon, amennyit a bőr
képes magába szívni. Hasonlóan tegyük ezt
a kötélistrángokkal is. Ám, ahol van juhászat,
ott kérjünk birkafaggyút, amelyet a kenderkóc jól magába szív. Az így kezelt istráng el
veti a vizet, és puha marad a használat során.
Fokozott karbantartást igényelnek a ver
senyfogatok terepen használt lószerszámai.
A rendszeres bőrápolás célja, hogy a bőr
megőrizze puhaságát és rugalmasságát. így
a hám egyenletesen simul a ló testére, követi
annak formáját. A kereskedelemben külön
böző gyártmányú és színű paszták megtartják
a lószerszám eredeti színét, és fényt is adnak
a bőrnek, amellett csökkentik a víz bőrsej
tekbe történő beszivárgását. A feladatok el
végzésénél a legigényesebb szerszámápolást

A díjhajtó vagy parádés lószerszám szak
szerű leápolása időigényes munka. E szer
számok zömmel fekete bőrből készülnek,
sima vagy csipkésveretű réz csatokkal, díszí
tésként pedig legtöbbször rézveretes, fonott
sallangot használnak. A kettes vagy négyes
hajtószárak azonos alakú és anyagú csatból
készülnek. A hajtószárak alapanyaga hasított
zsíros marhabőr natúr színben hagyva.
A gondos szerszám karbantartásának el
ső üteme, hogy minden csatiékot és csatot
szét kell választani annyi alkatrészre, amely
eredetileg a kettes, négyes vagy ötös fogatok
komplett szerszámkészletét alkotta. A szer
számok teljes szétcsatolása után tudjuk csak
a csatokat és karikákat körkörösen megcsi
szolni, illetve a bőrfelületek mindkét oldalát
lekezelni.
Ha a kifogás után megtörtént a sártól és
izzadt habtól való mentesítés, feltételezzük,
hogy annyira kiszáradt a lószerszám bőre
időközben, hogy a rákent pasztát vagy ola
jat a bőr beszívja. Következő teendőnk a
szétcsatolt lószerszám karikáinak, csatjainak
és fémveretének fényesre történő pucolása.
Bármilyen vegyi anyag alkalmazható, amely
oldja az oxidált fémfelület elszíneződését.
Gumikesztyűben végezzük, és gondosan
ügyeljünk arra, hogy saját bőrünk ne érint
kezzen a vegyi anyaggal. Rácsöppenés esetén
azonnal töröljük szárazra, mielőtt a bőrbe
beszívódna.
A szerszám bőr részeinek karbantartását a
fonák felületek és a dupla anyagú kétrészes
húzólap olajozásával folytatjuk. Asztalra vagy

A textilből készült üléstakarókat mosással
tisztítsuk. A kocsi kiegészítő tartozéka az
ostor. A lengenád nyelű, vagy gyökérből ké
szült ostornyeleket vizes állapotban függő
legesen, vékonyabb végével felfelé egy átlós
félhurokkal bőrrel vagy madzaggal felkötjük
a szerszámos keret felső peremére, vastagabb
végére pedig egy téglát kötünk. Az elgörbült
ostornyelet néhány héten át a fenti módon
tároljuk. Teljes kiszáradás után olajjal átitat
juk, így visszanyeri rugalmasságát és egyenes
állapotát. A z ostor csapóját a bőrápolás esz
közeivel tartjuk puha állapotban. A műszálas
ostornyeleket csak letöröljük a portól vagy
más szennyeződéstől.
Az egész fogat szerszámzatának karban
tartása azon alapul, hogy használat után a
sártól mentesítjük. A szerszámoskamrába a
kocsiszínbe csak sártól megtisztított eszköz
kerüljön.
deszkalapra kiterítjük a bőrt, az olajat kis
ecsettel kenjük úgy, hogy a bőr színes felülete
ne legyen olajos, mert az esetben nem fénye
síthető. A munkát a bőr színének pasztázásával folytassuk, majd néhány órát várjunk, hogy
az olaj és a paszta a bőrsejtekbe beszívódjon.
Mindig olyan színű pasztát vásároljunk, mint
a bőr felületének eredeti színe. A fényesítést a
bőr felületén puha kefével végezzük.
Következő munkafolyamat puha ruhával
áttörölni a fémrészeket, amelyek így meg
tisztulnak az esetleges pasztamaradéktól.
Végül az egész szerszámkészletet eredeti
rendeltetése szerint összecsatoljuk.
A végzett munka során vegyük figyelem
be, hogy a szerszámolaj és paszta felszívódó
hatása csak száraz bőrfelületen érvényesül. A
fenti munkafolyamat időt és türelmet igény
lő teendő. Az aprólékos munkát hölgyekre
is rá lehet bízni, akik alkatuknál fogva szé
pen oldják meg a feladatot. A szerszám
tisztításnál célszerű egy nyakba akasztható
munkaköpenyt felkötni, amely megvédi a
ruhánkat.
A kocsi karbantartása

A hagyományos paraszt lőcsöskocsi
rendszeres tengelykenést igényel, melynek
anyaga kocsikenőcs vagy gépzsír. A kocsit a

sártól vagy szennyeződéstől vízzel lemossuk,
és hagyjuk megszáradni. A z utóbbi évtize
dekben igen elterjedtek a maratonkocsik,
amelyeknél a gyár által előírt karbantartás
elvégzése szükséges, mert a terepen nagy
igénybevételnek vannak kitéve. Külön figyel
met érdemel a fékek és csapágyak rendszeres
karbantartása.
Kocsitípusaink közül karbantartás szem
pontjából legigényesebbek a díjhajtó kocsik.
A gondosan lefestett, vagy natúr faszínben
lakkozott karosszéria legnagyobb ellensége a
kocsira száradt sár. Sáros út esetén a kifogás
utáni első teendő legyen a kocsi vízzel tör
ténő lemosása, majd hagyjuk megszáradni a
vízcseppektől letörölt kocsit.

Az általam részletesen leírt fogatkarban
tartást azon fogattulajdonosok és hajtók
figyelmébe ajánlom, akik igényesek fogatuk
bemutatására.
Ornyik Sándor
ny. nemzetközi fogatbíró

% Ai P A R ;A D I C S O M S Z I G E T E N ,

jretnél JÜ
_í Ha szeretsz lovagolni, vagy szeretn
megtanulni, gyere el hozzánk!
[A tábor hétfőtől-péntekig, 8-17-ig t
[napi kétszeri lovaglás oktatással
;

További információ: (30) 934-9221
www.mustanglovasclub.hu

Tartozékok leápoiása

A kocsi „szeme" a két oldallámpa, me
lyet szidollal fényesítünk. Gondoskodjunk
a kiégett gyertyák pótlásáról, mert előre
nem lehet mindig tudni, hol esteledik ránk
útközben. A kocsi első és hátulsó lábtar
tó gumijait vízzel mossuk tisztára, és csak
száraz állapotban helyezzük vissza. A bőrből
készült ülésbetéteket kiemeljük, és pasztával
lekezeljük, és hasonlóan tegyük ezt meg az
ülések karfáinak kitömött, bőrrel bevont fe
lületével is.

D U N A H A R Al S
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Téged vár
.i IVttko-Szandtntr I ovaikotlttirum ¿8 Szakiskola
2943 Bábolna, Rákóczi u. ?., O M 200209,
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A szárbeállításról
A hajtószár szakszerű beállítása 1-6 fogatolási rendszerben
I. rész

Köztudott, hogy bármilyen rendszerű és lólétszámú fogat irá
nyításának egyetlen eszköze a hajtószár. Ez kiegészül ostor és
hanghasználattal. A hajtó közvetett segítsége még a különböző

hajtószár rendszer. Nagy előnye, hogy ha a fogatos a csatos markolat
előtt fog szárat, akkor négy szárat is tarthat, így akár külön-külön
is érzékelheti a lovak száját. (Szükségesnek tartom megemlíteni és

típusú, egymástól függetlenül működő lábfék, ami fordulatoknál,
megállásnál a szárkezeléssel egy időben működtethető eszköz.
Kétrészes cikkemben azt szeretném bemutatni, hogyan kell beállítani a hajtószárat a különböző lólétszámú fogatok esetében.

A hajtás feladatai a fogatos agyában születnek meg, majd a fogatos
kezén és a hajtószárakon halad előre a zabiáig. Itt csatlakozik a ló
agyához, amely a kapott feladatot jól vagy rosszul végrehajtja. A ló is
gondolkodó lény, van jó és rossz hangulata, kedve, amelyek befolyá
solják a munkavégzést.
A ló irányítására hivatott hajtószár több évezred fejlődési ered
ménye. Korabeli sziklarajzok alapján a háziasított és munkára fogott
ló szerszáma faháncsból készült. Páros igavonás esetén a két ló fejét
összekötötték. A ma használatos zablát állati csont, őz vagy szarva
sagancs helyettesítette. Ennek külső feléből indult el a kezdetleges
hajtószár, amely egy darabból állott, és visszacsatlakozott a másik ló
külső fejrészéhez. A kezdetleges eszköz később kiegészült két egy
mást keresztező belső szárral, amely a lovak háta tájékán kézi kötéssel
csatlakozott a hosszú szárhoz.
Sokáig a növényi rostokból font kötél szolgált hajtószárként, majd
az elejtett állatok bőréből állították elő a lószerszámot, amelyeken
később csatokat és véreteket is alkalmaztak. A 18. században már a
bőrfeldolgozó tímárok olyan módon dolgozták fel az állatok bőrét,
hogy az megfelelő volt szíjgyártásra.
(
^"*\^

pontosítani, hogy a hajtószáron a két bőr összekapcsolása két részből
áll. Amelynek végén fúrt lyukak találhatók, az a csatlék, míg a másik
szárvégen található a csat. Ez utóbbi egy négyszögletes, téglalap alakú
fém, és egyik végén 90 fokban elmozdítható szög rögzíti a csatiékot.
A csatok anyaga készülhet többféle fémből, felülete lehet sima vagy
csipkés. Fontos követelmény, hogy a hám és a hajtószárak csatjai azo
nos anyagból készüljenek.)
A részletes ismeretanyag után vegyük sorba a különböző lólétszá
mú fogatok hajtószárait, és azok pontos beállítását.

A lovak igavonó szerszámai ma már bőrből készülnek. Megjelenik
>

k"
^ hajtószár, amely csattal párosulva képezi a ma használatos
paraszt hajtószárat. Széchenyi Dénes volt az, aki hazánkban először
kettes fogatot hajtott az általa elgondolt, és ma is használatos 4 szár
ból készült hajtószárral. Ezt francia hajtószárnak nevezik. A szárak
a kettes fogat lovainak négykarikás fémzabiájától indulnak, a kápakarikák mögött rögzített bőr vagy fémbújtatón áthaladva egymásra
feszülnek. A hajtó szárfogása előtt egy kétrétegű bőrmarkolat van,
amelynek végén egy csatban egyesül a két szár. A szárak a bőrmar
kolat feletti bujtatókon haladnak tovább az ülés karja felé, ahol a csat
és csatlék segítségével egyesülnek. Ez egy igen elterjedt és kedvelt

a

ereszt

I

I

Egyes fogat
Hajtószára készülhet l - l folyamatos szárból, amely a zabiától indul,
és az ülés karja mögött csatolódik össze. A másik típus két keresztág
ból és ahhoz csatolt két hajtószárból áll. Az egyesfogat hajtására
felhasználható a Széchenyi-szár csatiékos fele. A párhuzamos szárat
a markolatos csatból szét kell csatolni, előre húzva ki kell iktatni a
futó karikából, és ezzel egy könnyű, jó kezelésű egyes szárat nyerünk.
Egyik típusú egyes hajtószárat sem kell több helyen kilyuggatni, mert
nincs értelme és jelentősége.
Kettesfogat
Hazánkban a leggyakoribb fogatolási rendszer. Hajtószára
lehet paraszti. Ez két keresztágból és két hajtószárból áll. Alkal
mazható a közkedvelt 4 szárból álló Széchenyi-szár is. A kettes

Lógósra fogatolt hármas fogat
A nyerges és a rudas lovak fogatolása és szárbeállítása azonos a ket
tes fogatéval. Lehetőleg keresztágas paraszt hajtószárat alkalmazzunk.
E fogatolási módnál a rudas mellé fogott „lógós ló" nem a felhércen
lévő kisafáról húz, hanem a hátsó tengelyre rögzített láncról, amely a
lőcs mellett elvezetve a felhérc irányáig tart. A láncot olyan hosszúra
kell állítani, hogy a három kisafa oldalirányból nézve egy síkban álljon.
Befogáskor a lógós ló kötőfékjét hagyjuk a ló fején, a kantár alatt. A
kötőfék szárát át kell dobni a rudas ló nyakán, majd kunkötésre meg
kell kötni. A lógós lónak csak egy hajtószára van kívülről. Ez a zabiá
tól indul, áthalad a nyakszíjon és a kápakarikán, majd a fogatos keze
iránt a jobboldali hajtószárhoz van csatolva. E szárnak csak a fogat
jobbra fordulásakor van funkciója.
A csongrádi hármas fogat
Egyedi fogatolási módszer, amelyben az egymás elé fogatolt három
ló mozgásban követi egymást. A fogat 3-3 szárral hajtható. A szárak
a zabiától indulnak, és a hajtó csuklója mögötti csatos markolatban
egyesülnek. Három szár halad a rudas ló fejéig, négy szár a középső
fejéig, és két szár a vezér lóig toldás és csat nélkül. A középső és a
rudas ló kantárján 2-2 szárvezető karika van, amelyek a szárakat to
vább vezetik. A közel 10 méter hosszú fogat indokolja, hogy az ist
rángok hossza és a szárak összhangban legyenek. Lépésben, ügetésben,
hosszirányban egyidejűleg kell istrángon és száron haladni a lovaknak.

fogat szakszerű szárállítása fontos teendő. A szár mellett az ist
rángok és a rúdtartó szíjak is párhuzamos beállítást igényelnek.
A z oldalirányú túl feszes szárrövidítés kifelé dőlésre kényszeríti
a lovat, szügyéről ekkor elmozdul a húzólap, és feltörést okoz.
Sokszor leírtam már - de nem elégszer -,hogy a két fogatos ló
nak mozgásban a rúddal párhuzamosan kell mennie. A rossz és
.gondatlan, szakszerűtlen szerszámállítás készteti a lovat a kifelé
vagy befelé dőlésre.
Néhány évtizedes nemzetközi fogatversenyeken szerzett tapaszta
lat mondatja velem, hogy mi magyarok a kettes fogat lovait a rúd
tartó szíjak kifeszítésével és rossz szárállítással túlságosan kifeszítjük.
A nyugati hajtók nagyobb mozgásszabadságot adnak lovaiknak, így
azok a rúd mellett eléengedetten, lazán mozognak.

A hajtónak a szárakat külön-külön kell kezelnie, a kör és nyolcas
irányú vonalon és a fordulatoknál. Akkor jó a szárak kezelése, ha a
három ló bármilyen irányba haladva egymást követi. Ezért a rudas
ló szára a kétkezes szárfogásnál a mutató és a középső ujj, a középső
ló szárai a gyűrűs és a középső ujj, míg a vezér ló szárai a kis és a
gyűrűs ujj közé kerül. Indulás előtt a hajtónak a szárakat már így kell
elhelyezni. Végül az ostort is a marokba kell fogni.
Három évtized múltán a közönség előtti tiszteletkörről egy rövid
életkép elevenedett meg bennem: „Bakról hajt a paraszt/ előtte három
kanca szalad/ Jobb kezében a levett kalap/Bal kezében 6 szár meg egy
ostor/Oldalt a lelkes közönség tapsolva hallik."
A cikk második részében a négyes-, ötös, hatos, és hetes fogat szár
beállításáról olvashatnak.
Ornyik Sándor
ny. nemzetközi

fogetbíró

Koppantóra fogatolt hármas fogat
A kettes fogat rúdvégére fogott harmadik ló képezi e fogatolási
módot. Hajtószár rendszerét a négyes fogat szárai képezik úgy, hogy
abból ki kell iktatni a gyeplős és ostorhegyes belső keresztágait. A
szárvezető karikákat a nyerges és rudas lovak kantárjainak belső olda
lán kell felcsatolni. így kisebb az előrefutó hajtószár súrlódási felülete.
Arra kell figyelni, hogy a vezérlovat ne fogatoljuk hosszúra, mert a
„kipányvázott" ló a nézőkben rossz benyomást kelt.
2007. j a n u á r
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A szárbeállításról
//. rész
A hajtószár szakszerű beállítása 4-es és 5-ös fogatolási rendszerben

„Szilitre"fogatolt

négyes
volt a leggyorsabb eszköz. A négyesfogat
napjainkban nem a szállítás eszköze, hanem
a fogatversenyek gyakori lólétszámú fogata.
A négyesfogatban mozgásban 2+2 ló követi
egymást.

Fogatkultúránkban a hajtó iránti elvárás,

Az előző számban megjelent cikkem foly

hogy a bakon egyenes derékkal, de laza

tatásában azon olvasók ismeretanyagát kívá

testtartásban üljön, a hajtószárat pedig

nom bővíteni, akik kellő érdeklődést tanú

úgy fogja, hogy felsőkarja függőlegesen

sítanak a hazánkban alkalmazott fogatolási

álljon. Alkarjával és kezével csak a szárak

rendszerek iránt.

rövidítésekor, és a fordulások előtt nyúl
jon előre. E követelmény csak akkor tel

Négyesfogat

jesíthető, ha a szárakat egyesítő csatos

Már a 18. században gyakori fogatolási

markolat a kívánt helyen van elhelyezve. A

mód volt. A nehéz, sáros, helyenként mély

hajtó sikeres, a bíróknak és a közönség

homokos utak miatt a tehervontatásnál

nek is egyaránt tetsző hajtásának feltéte

négy ló igavonó erejére volt szükség. Sze

le a pontosan beállított hajtószár-.

mélyszállításnál pedig szintén a négyesfogat

Hosszú gyeplővel

hajtott ötösfogat

A négyesfogat hajtószár igénye 2+2 keresztág, amelyek két hosszabb és két rövidebb
hajtószárhoz csatolódnak, és a hajtó csuklója
előtti markolatos csatban egyesülnek. A pár
huzamos hajtószárakat rögzítő markolatokat
olyan távolságokra csatolták, hogy fordula
tok előtt a hajtó előre nyúlva kezével a szük
séges szárat elérje. Az elülső két ló húzásból
történő visszafogása csak az elülső szárak
rövidítésével vált lehetségessé. A mai né
gyesfogatok hajtószár rendszere hasonló az
előző évszázadokéhoz, ám a markolatos csat
hosszanti irányú elhelyezése még fontosabb
az egykezes kígyóvonal hajtása miatt.
A lovak zabiájától kiinduló keresztágcsatlék 2-2 keresztágból áll. Hátrafelé a
keresztágak a kápakarikák mögött, a csat és
csatlakban egyesülnek. Majd tovább halad
va a külső keresztágon lévő csat a hajtószár
csatiékához rögzül. A két első ló hajtószára
hátsó irányba csatlakozik a békával, majd a
szárak az ülés karja mögött csatolódnak. A
nyerges és a rudas ló keresztágrendszere azo
nos az első lovakéval, csupán a hajtószáruk
rövidebb, mivel itt a kocsihoz közelebb
vannak a lovak. A hajtó csuklójától előre
vezető szárak a kápa külső karikáján vannak
átvezetve, majd tovább vezetve a szárvezető
karikán vannak átbujtatva, és a két első ló
deréktáján a keresztág csatjába rögzítve te
szik lehetővé a lovak irányítását.
A szárak pontos beállítása már a tréning
munka idején történjen meg, a markolatos
békacsat és a keresztágak csatiékainak se-

!

Nyeregből hajtott ötösfogat
átvezetve érik el az ostorhegyes ló belső, és az
embertülső láncos ló (a hajtótól legtávolabb
eső ló) belső zablakarikáját. A keresztágak
a hármas csatlakozásnál hosszabbíthatók
vagy rövidíthetők úgy, hogy az elülső három
ló feje oldalirányból nézve elvágó legyen. A
keresztágakat és hajtószárakat addig kell
állítgatni, míg mozgásban mind az öt ló
egyaránt nem támaszkodik a szárra.

gítségével. A négyes hajtószár csak akkor
csatolható szét, ha a keresztágvégei képezik
a csatiékot, a csatok pedig a hajtószár végén
vannak.
„Sziltire"fogatolt

négyes

Régi parasztos igásteher vontatása lőcsös
kocsi előtt négy ló „szikire" fogását (egymás
mellé fogását - a szerk.) indokolta. A nyer
ges és a rudas ló mellé lógósként l - l lovat
fogatoltak. Ezek a hátsó tengelyig érő lánc
ról segítették az igavonást. A nyerges és ru
das lovat hagyományos paraszti keresztágas
hajtószárral irányították, míg a két lógósra

fogatolt ló esetében a kantár alatt hagyott
kötőfékfej szárát kötötték a mellette hala
dó ló nyakához. A lógós lovak hajtószára
egyszáras volt, amely a külső zablakarikától
vezetett a hajtó kezéig. A szár a fordulást
segítette elő.
Ötösfogat
Szerszámzata és hajtószárai azonosak a
négyesfogatéval, csupán az első lovak ke
resztágai még egy-egy csatiékos végű ke
resztággal egészülnek ki, majd hátsó irányba
a négyesfogat csatjához rögzülnek. Innen
kiindulva a középső elülső ló kápakarikáján

Külön figyelmet érdemel a Hortobágykörnyéki ötösfogat, amely hosszú szárral, a
rakomány tetején ülve - de más hajtószárféleséggel a nyeregből is - hajtható. Ekkor
a nyerges lovon ülő hajtó kezében egy fo
nott bőrből készült „pereces markolat" van,
amelyhez az elülső és hátulsó lovak szárai
csatlakoznak. A hajtó úgy kezeli külön-kü
lön a szárakat, ahogyan a lovak mozgásirá
nya indokolja. A pereces markolathoz balról
3, míg jobbról 2 hajtószár csatlakozik. E
népies eredetű hajtószár-rendszer kizárólag
Hajdú-Bihar megyében terjedt el, néprajzi
értéke igen jelentős.
Ornyik Sándor
ny. nemzetközi

fogatbiró

Képek forrása: Ernst József: Régi magyar fogatok
című könyve

Négyesfias kancafogat Csongrádról (afogatot a cikk szerzője hajtja)

¿0^7. február
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A szárbeállításról
///. rész
A hajtószár szakszerű beállítása 6-os és 7-es fogatolási

Háromrészes cikk-sorozatom befeje
ző részében a hatos és hetesfogatok
szárbeállítását tekintem át. A cikk
ismeretanyagával azoknak kívánok
hasznos olvasnivalót adni, akik kellő
érdeklődést mutatnak a hazánkban
alkalmazott fogatolási rendszerek
iránt.

Hatos fogatolás
A hazai fogatolási rendszerben nem volt
gyakori a hatosfogat. Hazánkban kétfajta fo
gatrendszere vált ismertté. Az egyik az angol
típusú hatos, ahol a kocsi előtt 2+2+2 ló köve
ti egymást, a másik a mezőhegyesi hatos, ahol
elől négy, hátul két ló alkotja a fogatot.

Tüzér üteg - a 2+2+2fogatolású hatos legjelentősebb értéke a honn.
igényeinek kiszolgálása volt (a kép a Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Kht. kizárólagos tulajdona)

rendszerben

Mindkét hatosfogat érzékeny szájú, élénk
vérmérsékletű, fordulékony és jószándékú
lovakat, valamint erős, jókezű, bátor hajtót
igényel.
Az angol típusú hatosfogat

A hatosfogatot ritkán alkalmazták személy
szállításra. Legjelentősebb értéke a honvédség
igényének kielégítése volt. Az ágyút és a lősze
res taligát 2+2+2 lósorrendben 6 ló vontatta,
amelyet a hajtók a nyerges lovakon ülve irányí
tottak. Később postakocsik vontatására és te
herfuvarozásra alkalmazták az ilyen fogatokat
ajól kiépített nyugat-európai utakon.
A lószerszámok kizárólag célirányosan
készültek. Hajtószár rendszere azonos volt
a négyesével, csupán kiegészült még az első
két ló keresztágaival és hosszú hajtószárával.
Az előre menő szárak egymásba nem rögzít
hetőek, mert ebben az esetben minden pár
ló egyszerre fordulna, azaz „sodródna" a fo
gat. A három pár lónak egymást kell követni,
mint a hármas fogatolás esetén.

Pettkó-Szandtner

Tibor lipicai hatosfogata az 1930-as évekből
Fotó: Waltner Berta

A mezőhegyesi

hatosfogat

A mezőhegyesi (2+4-es fogatolású) ha
tosfogatnál a nyerges és a rudas előtt egyszéltiben (egymás mellett - a szerk.) négy ló
van befogva. E megoldás hajtószár rendszere
azonos az ötösfogatéval, csak a hármas csat
lakozású keresztág-rendszer kiegészül még
l - l belső keresztággal.
Hetes fogatolás
Tipikusan magyar fogatolási mód, ame
lyet Hortobágyon és környékén már a 18.
század óta alkalmaznak. E fogatolási mó
dot a hajdúsági lovas paraszt gazda a sziki
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pej nóniuszok fogatolásával utánozhatatlan
módon végzi, nincs is igazán értelme ezt
utánozni, mert ez a táj, és az ott élő embe
rek sajátsága.
Munkában az első 4 lovat 3 követi. Szer
számai egyediek. A hámok laposkápásak, a
kantárok szemellenző-nélküliek. Anyaguk
vastag hasított marhabőr. Hajtószár rend
szerük célszerű, mégis bonyolult. A fogat
nyeregből történő hajtása kurázsit és bátor
ságot feltételez.
A leírtakon túl nagyobb lólétszámú foga
tok hajtószárrendszere nem képezi írásom
tárgyát, mert 6-7-nél több lovat hajtani
fizikailag igen nehéz. (Nem hazai példa, de
közismert a kladrubi 12-es. Rekordkísérlet
után vált tradícióvá a nagyhírű csehországi
ménes lovaiból fogatolt különleges díszfogat.
Itt egymás előtt 3 db kettes, majd elől két
hármas fogat halad.)
Ismereteim szerint párosával fogatolva
24 lovat is hajtottak már valahol a világban.
A balesetek elkerülése érdekében azonban
minden második pár ló feje mellett gyalogolt
valaki, hogy karambol vagy bármilyen várat
lan esemény esetén elkapja a hajtószárat. Ez
így szerintem értelmetlen dolog, mert fogat
kultúrát, önálló hajtást kell bemutatni, nem
pedig lóerők karambolját előidézni.

Jó tanácsok
Fogatosaink a kettes, négyes, ötös, hatos
és hetes lólétszámú fogatoknál gyakran al
kalmaznak közágkarikát. Elhelyezésük a
belső keresztágak átlós metszési pontjánál
történik. Ez nem előírás, gyakorlati haszna
is jelentéktelen, ám egy szarvasagancsból
kifaragott, vagy elefántcsontból esztergált
közágkarika esztétikai élményt nyújt, és a
hajtó igényességét is mutatja.
Javaslom hajtóinknak, hogy új hajtószár
rendelése esetén a szíjgyártó mester a csatié
kon és az elhelyezési pontoknál csak egy-egy
lyukat fúrjon, és befogás után minden fogatos maga fúrja ki a lyukakat a kívánt helyen.
Hiszen a rúd és az istrángok hossza, a lovak
törzshossza, a nyak illesztése, a fej tartása
mind-mind befolyásolja a szárállítást, így azt
is, hova kerüljenek a lyukak.
Végezetül ismét leírom, amit már koráb
ban olvashattak: A hajtó sikeres, bíróknak
és közönségnek is tetsztő hajtásának alap
követelménye a pontosan beállított hajtó
szár. A háromrészes írással ehhez kívántam
módszertani és gyakorlati segítséget adni.
Az esetben, ha törekvésem megértésre és
végrehajtásra talál, a hajtó sikerében én is
osztozom.
Ornyik Sándor
ny. nemzetközi fogatbíró
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a következő lovakat
kínálja eladásra:
Félvér lovak:
15 éves pej herélt

- magyar

sportló,

Díjugratásban A/3-ig versenyzett
11 éves szürke kanca - magyar sportló
(Optika)
10 éves pej herélt magyar sportló, A/1-ig
versenyzett (Dímitríj)
8 éves pej kanca - magyar sportló. B- katban versenyez (Sába)
8 éves pej kanca - - magyar sportló,
Díjugratásban B/3-ig versenyez (Levina)
8 éves szürke kanca - magyar sportló,
Díjugratásban B/3-lg versenyez (Helmia)
8 éves s. pej kanca, - magyar sportló,
Díjugratásban
A-kat.-ban
versenyez,
(Contessa)
8 éves pej kanca -svéd félvér, (Lucky Lady)
7 éves s. pej kanca - magyar sportló,
Díjugratásban versenyez (Linnea)
7 éves pej kanca - magyar félvér (GN
Ramóna)
7 éves pej herélt, - svéd félvér, Díjugratásban
versenyez (Confident)
6 éves pej kanca - magyar sportló, nyereg
alatt betanítva (Quinella)
6 éves pej herélt - svéd félvér B/3-ig
versenyez (Ássam)
6 éves pej kanca- magyar sportló
(Quinara)
6 éves pej kanca - magyar sportló, (Fauna)
6 éves pej kanca - magyar sportló, (Viki)
5 éves szürke herélt - magyar sportló,
(Friderikus)
4 éves szürke mén - magyar sportló, apja:
Castor (Cassius)

Shagya arab lovak:
10 éves szürke mén, Díjugratásban
versenyez, ifinek ís ajánlott (Aladin)
2 db 11 éves szürke kanca - bekocsizva,
párban eladók
16 éves pej herélt nyereg alatt, gyereknek is
ajánlott (Omár)
11 éves szürke kanca - (Stella) (PaminoNamora)
10 éves szürke kanca (Ramóna) (Pamino159 Shagya XLVIII)
5 éves szürke herélt - (Aramis)
4 éves szürke mén (Silvlo)

A lovak megtekinthetők:
www.patakimenes.hu

Érdeklődni:
Hortobágyi hetesfogat
(a kép a Hortobágyi Természetvédelmi

30 / 349-3325
és Génmegőrző Kht. kizárólagos tulajdona)

telefonon.

