Bemutatjuk

a honfoglalás lova

Egy lófajta a múltunkból a jövőnkbe

Ópusztaszer, Feszty-körkép, Nemzeti Történeti Emlékpark... Az Emlékpark déli oldalán 120 hektáros
pusztaságon 70 ló legel. A lovak azonos fajtájúak a honfoglalás lovával. A fajtát úgy hívják Akhal Teke és
napjainkig a türkmén törzsek őrizték meg.
Cseppentő Attila és családja tevékenységének középpontjában több mint 30 éve a ló, és ezen belül az
Akhal Teke fajta tenyésztése és használata áll. Kezdetektől átszövi tevékenységüket a magyar kulturális
örökség ápolása. Kezdetben tradicionális lovasbemutatók jelentették a fő csapásvonalat, majd nagyobb
teret kapott a lótenyésztés és kiképzés, valamint a különböző lovasturisztikai programok szervezése,
hogy az embereket még közelebbi kapcsolatba hozhassák ezzel a lófajtával.
A fajtáról, használhatóságról, tenyésztésről kérdeztük Cseppentő Attilát, az Ópusztaszeri Akhal Teke
Ménes vezetőjét.
Hogyan kerültek kapcsolatba a fajtával?
1985-ben azért költöztünk Ópusztaszerre, mert vágyaink, elképzeléseink szerint alkalmas helynek látszott lótenyésztésre
és lovakkal való foglalkozásra. A mi érdeklődésünk abban az
időben elsősorban az archaikus fajták és tartásmódok felé orientálódott. Az „orient” szó ebben a megfogalmazásban szerencsés. Ahova költöztünk, az a honfoglalás legfontosabb emlékhelye. A lovakhoz kötődő kapcsolatunkban ekkor kerültünk
választási helyzetbe. A IX.-X.században történelmi múltunkhoz illeszkedő fajtát próbáltunk keresni. Szerencsére voltak,
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akik segítettek, Dr.Hecker Walter és Bodó Imre professzor, akik
többek között támogatták a lassan kialakult érdeklődésünket.
Az érdeklődés kezdeti pillanata az akkor a Tattersalban működő idomárhoz kötődik, akitől először hallottunk a fajtáról:
az akhal tekéről. Akkor egyetlen ilyen fajtájú mén létezett
Magyarországon, a neve Musztafa. Idős kora ellenére még három generációnyi utódot hagyott hátra a tenyésztésünkbe.
Ez a mén alapozta meg a tenyésztésünket és a továbbiakban
tisztavérű, magas tenyészértékű ménekkel folytattuk az alapozó kancagenerációk további tenyésztését. Így alakult ki az elmúlt
évtizedekben a körülbelül 70-80 egyedből álló ménes.

Mondana néhány szót a fajtáról és történetéről?

Milyen szempontok alapján tenyésztenek?

Akhal-teke a Kopet-dag hegység és a Karakum sivatag közt
elterülő Ahal-oázis környékén letelepedett türkmén TEKE
törzsről és tenyészhelyéről, az Ahal-oázisról kapta nevét.
Az ashabad-moszkvai 4300 kilométeres 84 napos táv megtétele tette világhírűvé a fajtát 1935-ben.
Az Akhal Teke fajta története nagyon messze nyúlik vissza:
2-3000 évet kell visszamennünk a történelemben. A nagy ókori kultúrák és a végtelen sztyeppe határára, ahol a selyemút
elágazik a kor nagy birodalmai felé. E ló egyenes leszármazottja az egykori türk lónak. Ez az a lófajta, ami őseink társa volt a
Kárpát-medencébe való érkezésünk alatt, így ha úgy tetszik, a
hozzánk érkezők megtekinthetik a honfoglalás lovait.
Könnyű testű, finom felépítésű ló, nyúlánk, sportos megjelenéssel. Jellemző a fajtára a különböző fakó színárnyalatok jelenléte és a különleges fémes csillogás. Erős akaratú, élénk, finom és emellett nagyon szilárd felépítésű, ellenálló szervezetű
állat. Alkati tulajdonságai: száraz, erős lábak, hosszú, keskeny,
magas illesztésű nyakkal, kifejezett, hosszú és jól izmolt marral,
hosszú háttal, és csapott, de izmos farral. Intelligens, érzékeny,
temperamentumos fajtáról van szó mely kifinomult lovaglást
igényel.
A fajta származási helyéből fakadóan is igen jó állóképességgel
rendelkezik. A sivatagi körülmények azt eredményezték, hogy
teljesítményét igen kevés takarmány és vízellátottság mellett is
nagyon jól „hozza”. Hosszú távok megtételére alkalmas, akár
igen szélsőséges körülmények közt is…

Tenyésztésünket két szempont határozza meg. Az akhal teke
fajtának van nemzetközi és magyarországi tenyésztő szervezete. Egyfelől ez megszabja a tenyésztésünk szempontjait, másfelől van egy számunkra nagyon fontos szempont, a használhatóság. Abban a helyzetben vagyunk, hogy az elmúlt két
évtizedben a lóval való munkáink nagyon szerteágazóvá váltak.
1996-tól több mint tíz éven keresztül a Nemzeti Emlékpark
lovasbemutatóit ezekkel a lovakkal indítottuk el. Eközben
lassan a lovasturizmusban egyre nagyobb teret nyertünk a
Dél-Alföldi térségben. Mindeközben kisebb nagyobb megszakításokkal a lovassport szakágaiban is kipróbáltuk lovainkat,
nem eredménytelenül.
A fajta iránt érdeklődők számára bizonyára érdekes információ
az egyik jellemző használati mód: a lovastúráink közül a DunaTisza Túra 200 km-t meghaladó hossza. Ezt a távot mind a
lovak, mind a túralovasok évről évre könnyen teljesítik. Erre a
magyarázatot a fajta történelmi múltja adja.
Olyan lovak tenyésztésére törekszünk, amelyek alkatilag és
mentálisan lehetőséget nyújtanak a lovasturizmusban és lovassportokban való jelenlétre. Az akhal teke egy finom ló, mely
kifinomult lovaglást igényel így idomítás terén az elmúlt évek
során folyamatosan kerestük a számára legmegfelelőbb módszereket. Puha, földközeli mozgása a túrák és hosszabb távok
megtételét is komfortossá teszi, melyet napjainkban belföldi
és külföldi vendégeink is előszeretettel vesznek igénybe. ►
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Bemutatjuk
Milyen lovasprogramokat szerveznek a vendégeiknek?
A hozzánk érkező lovasoknak Akhal Teke vérségű lovak hátán
van lehetőségük részt venni lovasprogramjainkban: lovastáborainkban, lovastúráinkon és marhatereléseinkben stb.
Szeretnénk azokkal az emberekkel, akik nálunk járnak – megszállnak, lovagolnak stb – megismertetni ezt a különleges lófajtát, amelyikkel történelmünk összefonódik, és egy olyan
élménnyel gazdagítani őket, ami ma kevés helyen található meg
Európában és a hajdani nomád életformát hitelesen idézi, kiegészítve persze azokkal a szolgáltatásokkal, amelyek a mai
ember komfortjához szükségesek.

Vendégeink az egész ország területéről érkeznek, a legtávolabbi
helyektől elkezdve a fővároson át egész a környező településekig
és külföldről is.
A lóval töltött szabadidőnek egyik legkellemesebb módja a túralovaglás. Amióta túrázunk nagyon sok élménynek, kalandnak
voltunk tanúi és részesei. Elindulni, úton lenni és eljutni máshová…
Ez egy nagyon ősi élmény, ott lapul az ösztöneinkben, izgalommal tölt el és ha átéljük, más emberként lépünk tovább. A ló
ehhez az úthoz egy nagyon különös érzést ad: mintha egy más
időből szemlélnénk a világot, másképpen haladunk és más
utakon járunk – mint régen – a nomádok – folyótól folyóig,
hegyeken át… Attila Túránk csillagtúra, minden nap visszatérünk a Jurtaszállásra, ahonnan elindultunk. Ópusztaszer földrajzilag szerencsés fekvésű: olyan területek határán van, ahonnan egyaránt elérhetőek a kiskunsági homokbuckás ligetek, az
alföldi szikes puszták és a Tisza vadregényes ártere… Ezeken
a helyszíneken vezet Attila Túra útvonala, amelyhez az egész
hetes és a néhány napos csatlakozás is lehetséges.
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Programjaik felidézik történelmi múltunkat és
összekötik hagyományokat őrző jelenünkkel. Mit
terveznek a jövőben?
Szeretnénk a fajtát népszerűbbé tenni és megmutatni a lovasoknak milyen élményt tud nyújtani egy akhal teke és, hogy
tudnak kapcsolódni a fajtához. A legjelentősebb terület napjainkban a turizmus, ahol lovastáborok és egyhetes lovastúrák
alkalmával ismerhetik meg a lovakat az idelátogatók. De távlati terveink között szerepel a távlovaglás, tájékozódási lovaglás
és különböző szakágakban való részvétel is . Ilyen jellegű elképzeléseink Ópusztaszerre távlovas verseny és tájékozódási
lovaglás szervezésére is vannak.

,,Elvinni egy kulacs vizet a Tiszából a Dunába…”
A Tisza árterének vidékéről, a kiskunsági homokdűnés tájakon
át, a solti síkság szikes pusztáin keresztül a Dunáig. Ez a nagy
távok lovaglásának a túrája…
A homok, a puszták, a nagy távolságok – ez a táj illik a leginkább
a lófajtához, amelyet tenyésztünk: Az Akhal Teke a „honfoglalás lova”, amely híres különleges kényelméről… a titokzatos
kelet világának ősi kincse. A 2010-es, első 300 km-es DunaTisza túránkon, bebizonyította, hogy igazak a róluk szóló legendák…
Cseppentő Attila, Réka és Regő közreműködésével
összeállította: Király Éva
Fotók: a Cseppentő család archívumából

