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A székely ló nyomábanNincsen már székely ló, de ki le-
het jelenteni, hogy van olyan ló, 
mint a székely ló – hangsúlyozta 
dr. Bodó Imre hematológus, ami-
kor a székely ló visszanyerésére 
tett erőfeszítéseiről, terveiről 
faggattam. A kászoni származá-
sú budapesti orvos és az általa 
létrehozott Mereklye Egyesület 
ugyanis szinte a lehetetlenre 
vállalkozott: egy olyan, elődeink 
által használt, de eltűnt fajta új-
raélesztésére, amely már a negy-
venes évek elején is kiveszőfél-
ben volt. 

Akülönleges elhatározást ho-
zó orvos édesapja, idősebb 
dr. Bodó Imre a Debre-

ceni Agrártudományi Egyetem 
nyugalmazott tanára, a magyar 
szürkemarha faj és más magyar ál-
latfajták nemzetközi hírű kutatója. 
Nagyapja, a kászonimpéri születésű 
Bodó Imre alezredes a magyar lo-
vassport kiemelkedő alakja volt, így 
nem véletlen, hogy már létrehozása 
óta a Mereklye Egyesület célkitű-
zései közé tartozik a veszélyeztetett 
háziállatfajták felkarolása – magya-
rázta Bodó Imre „Ugyanazokat a 
lovakat láttam, amelyeket ti – rész-
letezte a napokban tett háromkúti 
látogatását egyesületük másik aktív 
tagjának, a csíkszeredai Nagy Sán-
dornak. – Ott most is ridegtartás 
van, kicsapják a havasra a lovakat 
tavasszal, hóolvadás után, és ősszel 
összeterelik. De a nagyja nagyobb 
ló. Mondták, hogy lipicai méneket 
hoztak a kommunizmusban oda, s 
ingyen fedeztettek. S mivel az ele-
gánsabb, nagyobb testű, az tetszett 
az embereknek, elkezdtek kevered-
ni, a hidegvérűekkel is keveredtek, 
s kiszorult a székely ló. Mégis, kész 
csoda, hogy ilyen kicsi lovak még 
születnek. Erős genetikai állomány 
lehet, mert a véletlenszerű kevere-
dést próbálják akadályozni. Például 
méneket tilos kicsapni a havasra, 
csak a nagy méneket használják fe-
deztetésre, mégis van néhány apró 
utód a kicsapott méncsikóknak kö-
szönhetően. A gazdák, még hogy-
ha tenyészteni nem is szeretnék, 
befogják és használják. Sebesek, 
szívósak, igénytelenek. De éppen a 
ridegtartás miatt az apró méneket 
idejekorán kiherélik, s ezért egyre 
inkább résen kell lenni” – próbálja 
felvázolni a 24-dik óra utolsó perce-
inek közeledtét a kezdeményező.

„Más veszélyeztetett vagy kive-
szett fajták esetében is próbálkoztak 
a szakértők azzal a megoldással, hogy 
a megfelelő jelleget még hordozó 
egyedeket megválogatták és meg-
próbálták visszatenyészteni – mond-
ta beszélgetőtársam. – Ugyanezen 
az úton jóval előrébb van az úgy-
nevezett muraközi újrateremtése, 
megmentése. Ez egy járható útnak 
látszik, csak türelem kell hozzá.”

Az elképzelés – 
indoklással
„Azt mondják a szakemberek, 

hogy semmilyen lófajtának nincs 
jövője, ha nincs feladata, munkája, 
haszna – mondta dr. Bodó Imre. 
– A ló nem állatkerti állat: ha nem 
dolgozik, nem lesz belőle semmi. 
Az igaz, hogy egy nagy méretű ló 
nagyobb terűt elbír, de mégis lehet 
gazdasági értelme, mert a székely ló 
sokkal igénytelenebb, a tartása sok-
kal olcsóbb lenne, hiszen ha felét 
eszi, de 80 százalékát elviszi, akkor 

nem is olyan rossz az arány. Ezekkel 
a kis lovakkal például olyan helye-
ken is lehet fát húzatni, ahol nagy 
lovakkal vagy traktorral nem lehet 
közlekedni, csak az erdő tönkreté-
telével. Gyereklovagoltatásra, lovas 
íjászatra, lovas turizmusra nagyon 
alkalmasak tudnak lenni. Mindez 
esetleg értelmet adhat rövid távon 
is a megmentésüknek. Nem vitás, 
hogy a genetikai állomány megőr-
zése hosszabb távon az emberiség-
nek mindenképpen ki!zetődő do-
log, de fontos, hogy rövid távon is 
legyen értelme a tartásuknak, és ezt 
elegen felismerjék.” 

A székely ló 130-140 cm mar-
magasságú fajta. Méretében hason-
lít a hucul lóhoz, amelyet sikerült 
megőrizni. „A székely ló viszont 
!ligránabb, elegánsabb, valószínű-
leg annak a következtében, hogy az 
eleink arab telivérekkel frissítették” 
– jegyezte meg az orvos, hozzátéve, 
hogy egyik jellegzetessége a szíjalt 
hát lehet, ami a sörénytől a farktőig 
végighúzódó sötét színű csíkot je-
lent. Természetesen a székely lónak 
ennél lényegesen több ismertetője-
gye van, amelyeket, szerencsére, az 
1940-es években részletesen felje-
gyeztek. Hankó Béla zoológus az 
Erdélyi Tudományos Intézet mun-
katársaként több tucat békási és szé-
kely ló pontos méreteit rögzítette és 
tette közzé 1943-ban Székely lovak 
című munkájában. Ugyanekkor 
születtek meg a Zsögödben létreho-
zandó székelyföldi méntelep tervei 
és törzskönyveztek számos – való-
színűleg nemcsak székely – lovat.

Hankó nyomában
Mivel Hankó a lovak nevét és a 

tulajdonosok nevének rövidítését is 
közli, próbáltunk néhány régi egyed 
nyomába eredni. Borzsovában pél-
dául Kovács B.-nek volt egy Fecske 
nevű, ötéves sárga lova. Kovács Ká-
roly helybéli művelődésiház-igaz-
gató érdeklődésére többen is úgy 
vélték, hogy néhai Kovács Balázsról 
lehetett szó, aki jó lótartó gazda hí-
rében állott. „Akinek olyan lovai 
voltak, azt mind törzskönyvezték. 
Akié bévállott arra az akcióra, hogy 
tenyészkanca legyen – idézte fel a 
nyolcvannegyedik éves borzsovai 
Demeter Béla. – A törzskönyvezett 

állatnak a magyar korona rea volt 
süttetve a nyakára. A meénket Csi-
nosnak hívták. 4 évet töltött akkori-
ban, s rendesen magyar királyi nyom-
tatvány volt adva, s aztat a katonaság 
nem vihette el. A magyar nem is vit-
te, de amikor az oroszok béjöttek, az 
első az volt, hogy a lovakra kezet tet-
tek. A kancára és két csitkóra. Aztán 
édesapám az egyik csitkót megkapta 
a taplocai községnél, megüsmerte, s 
per útján visszaperelte. A meénk  pi-
ros pej, zömök, rövid, vastag nyakú, 
kicsi fejű volt, hosszú derekú. Olyan 
testállású kanca volt, hogy amikor 
eléállítottuk sorozatra, soha el nem 
felejtem, akkor egy ezredes volt, 
valamilyen állatorvosi pozícióban, 
abban a helyben lefényképezte, úgy 
tetszett neki.”

A ló nagyságára Demeter Béla 
nem emlékezett pontosan. „Nekem, 
14-15 éves gyermeknek akkor úgy a 
fejem tetejéig ért csak a magassága” 
– mondta, de elképzelhetőnek tar-
totta azt is, hogy 170 cm körül volt, 
s amikor a lófajták nevét soroltam 
a békási megnevezés tűnt ismerős-
nek számára. „Az apró lovakról azt 
tartották, hogy hegyi lovak, jobban 
bírják a hegyet másnál. A meénk 
soha el nem fáradott. Alkalmas volt 
fahúzatásra, mindenre.”

„Nem voltak darabosok. Úgy 
emlékszem, édesapámnak jó kicsi 
lovai voltak, s olyan jó erősek, egész 
télen erdőlt velük” – ezt már a karc-
falvi Antal Ferencné mesélte, amikor 
a Felcsíkon felmért székely lovak 
nyomát keresve betértünk hozzá-
juk. A Hankó-féle névsoron ugyanis 
több Antal nevű személy szerepel, 
de törzskönyvet itt sem őriznek, s a 
lovak sorsáról sem tudnak. Amit az 
oroszok tőlük elraboltak, nagyob-
bacska lovak voltak, tudom meg. 

„Ezekkel a kicsi lovakkal hord-
ták Brassóba a deszkát. 3-4 éves 
korban tanították be. A nagyapám 
úgy tartotta, három év előtt a fará-
hoz a hámot se szabad felakasztani. 
A feje nem túl nagy, vékony nyakú 
típus volt, nagyon erős patájú, ezért 
a sziklás helyeken is tudott haladni. 
Ezt a sodrottat, ha Brassóig lehaj-
tod, vagy lesántul, vagy izomgyulla-
dást kap” – részletezte Antal Vidor 
nyugalmazott jenőfalvi állatorvos. 
Amint mondta, több évtizedes te-

vékenysége során fajtatiszta egyedet 
nem látott, székely típusút igen. 
„Több mint 50-60 éve a lipicait 
használjuk fedeztetésre, a kollektí-
vekben is lipicai mének voltak. Ma 
pedig inkább sodrott, hideg vérű, 
engedélyezetlen ménekkel fedez-
tetnek az emberek, hogy minél na-
gyobbak legyenek az utódok.” An-
tal Vidor szerint Bodóék nagy vál-
lalkozásra szánták magukat, mert  
nehéz lesz vérvonalat kapni. Úgy 
véli, leginkább félreeső helyeken, a 
csángóknál, a havasi legelőkön ér-
demes keresgélni. „Azt mondja a 
gazda, ha kicsike csikó, hogy csángó 
csikó, hagyjon békit doktor úr, a le-
gelőn kapta, nem ér semmit!”

A megoldás: leltár 
és kitartó munka
„Ezzel a beszélgetéssel ötven 

évet késtünk” – jegyezte meg Antal 
István, az egyik legjelesebb romá-
niai szakember, amikor a székely ló 
lehetséges megmentéséről kérdez-
tem. A Szatmár Megyei Lótartók 
és Lótenyésztők Egyesületének 
elnöke mégis úgy vélte, hogy talán 
vissza lehetne „tornázni” és felsorol-
ta, hogy melyek lennének egy kive-
szett fajta visszanyerésének lehetsé-
ges lépései: elindulni és keresni, lel-
tárt készíteni, s ha lehet, megnyerni 
az ügynek a falusi állatorvosokat. 
Fontos, hogy szakemberek fényké-

pekkel, fényképezőgépekkel járják 
a terepet, és mérjék le pontosan a 
számításba vehető lovakat, majd 
genetikailag kiértékeljék. Ezután 
lehet a párosításokból szelektálni 

azokat, amelyek hasonlítanak a ré-
giekhez, és az utódokat ugyanígy, 
újból és újból. Antal István szerint 
lehet, hogy egy kanca öt csikójából 
csak egy fogja a székely jegyeket 
hordozni, és csak azt lehet tovább-
szaporítani, ezért hosszú, kitartó 
munka kell hozzá. „De elképzelhe-
tő, hogy eldugott hegyi falvakban 
még van, vagy a kereszteződésekből 
visszaállítható egy ilyen küllem” – 
vélte a szakember. Úgy emlékszik, 
korábban Cseke S. Tibornak volt 
hasonló kezdeményezése ugyan-
csak a székely lóra vonatkozóan, de 
végül ő elkerült Hargita megyéből, 
nem vitte végig az elképzelést.

Dr. Bodó Imre szerint most a 
felmérés fázisában vannak, és mi-
nél több érdeklődőt szeretnének 
megnyerni az ügynek. „Nagy len-
dületet adna a munkának, ha valaki 
kutatási tervnek tekintené, esetleg 
doktori munkaként felvállalná, és 
egy szakszerű felmérést végezne – 
jegyezte meg. – Ennek a debreceni 
egyetemen könnyen lenne tere. A 
legvérmesebb elképzelés az lehet, 
hogy egy lovat, amit akkor szépnek 
láttak az emberek, valahogy megfe-
lelő létszámban összehozzunk, s azt 
mondjuk, hogy innentől ez a székely 
ló. A jelen kritikus helyzetben azt 
hiszem, értelmetlen lenne a békási 
és a székely fajta szétválasztása, sőt 
már Hankó korában is többen meg-
kérdőjelezték a szétválasztás létjogo-
sultságát.” Amint a kezdeményező 
hozzátette, a Mereklye Egyesület 
szerepét leginkább abban látná, hogy 
megpróbálná katalizálni a visszaállí-
tás folyamatát. „Egyelőre tenyésztés-
re alkalmas példányokat keresünk és 
próbálunk felvásárolni támogatóink 
segítségével. Fontos, hogy nem egy 
nagy ménes kialakítása a cél, hanem 
a folyamatba bevont állatok megfe-
lelő követése, szelektálása és követ-
kezetes szaporítása, s a tulajdonosok 
megnyerése az ügynek. De a kászoni 
tájmúzeum istállójában is szeretnénk 
ilyen típusú lovakat tartani.”

Amint kiderült, minden nap 
számít, lehet, hogy most herélik az 
utolsó utáni mént (Hankó korá-
ban is már csak három volt), éppen 
ezért várják érdeklődők jelentke-
zését, vagy minden, témába vágó 
információt régi törzskönyvektől, 
fényképekig. 

Bodó Imre tudja, hogy szinte a 
lehetetlenre vállalkozott. Remény-
telen, halottnak nyilvánított faj-
tát szeretne megmenteni néhány 
társával együtt. Hematológusként 
szinte naponta ment életet. Nem-

régiben – lelkes segítőtársakkal 
– otthont teremtett a kászoni táj-
múzeumnak is. Ezúttal is sikerrel 
járhat. Rajtunk is múlik.

Daczó Katalin

Antal Vidor nyugalmazott állatorvos saját lovával. Nem tartja teljesen lehetetlennek a vállalkozást FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

A borzsovai Demeter Béla törzskönyvezett lovuk emlékét idézi FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD


