Lóversenyt rendeztek Pesten
Június

6-án

indult

el

az

első

magyar

lóverseny,

amit egy

négynapos

rendezvénysorozat övezett. Ennek a versenynek a legfőbb kitalálója és támogatói
Széchenyi volt, akinek ezúton is nagyon köszönjük, hogy támogatta ezt a lóversenyt,
a tragikus pozsonyi verseny után is. Ennek
ellenére ez a verseny egyértelműen átütő sikert
aratott.
Az első napon Babieka (angol telivér, gazdája
Gróf Károlyi György) csodás teljesítménnyel nyert.
Ezen a napon az első futamban osztrák, illetve magyar nevelésű lovak indulhattak, az
,,elegyes futtatás” nevű számban. A második futamban Bánó László, Záborszky László
és Obernyák István lovai nyertek, míg a harmadikban az úgynevezett „nyeretlen”
lovak indulhattak. A második napot a nemesek, akik időközben megérkeztek a
versenyre lányaikkal és feleségeikkel együtt szurkolva, csak a Nagydíjak napjának
nevezték. Aznap Al Borak, Széchenyi lova nyerte a futamot, második helyezett
hajszállal lemaradva Eszterházy József Szultán nevű lova lett, fantasztikus
teljesítménnyel. A pálya mellett időközben kellemes szurkolói légkör alakult ki, ahol
nagyban

folyt

a

pletykálkodás

és

a

politikáról való társalgás. Az utolsó előtti
napon a telivérek versenye Festetics László
írónk száz aranyas díjáért folyt. Majd a
negyedik napon már a kisbirtokos gazdái is
indulhattak.
A versenyen Széchényi maga is ott volt, így
egy rövid interjúra is fel tudtuk kérni. Lapunknak azt nyilatkozta, hogy nagyon örül,
hogy ez mind létrejöhetett és hazánkban is elkezdhet végre fejlődni a lótenyésztés,
mert ez számára nagyon fontos ügy. Idézem ,,Es war mir immer sehr wichtig, wie man
sich um ihre Pferde kümmert”*. Szerinte a hazai állapotok nem voltak a megfelelőek
ahhoz, hogy továbbra is lovakat tenyésszünk és ezért mindenképpen szeretett volna

*

Mindig is fontos volt nekem, hogy hogyan ápoljuk lovainkat.

valamit, amivel segíthet ezt jobbá tenni. Hozzátette, hogy rengeteget utazott, annak
érdekében, hogy összehasonlítsa a külföldi helyzetet a hazaival és erről már
tanulmányát is elkezdte írni, ami nemrégiben jelent meg. Örült, hogy testvérei is
eljöttek erre a számára is nagyon fontos eseményre. Riporterünk kérte, hogy mutassa
meg a lovait, amit nagy örömmel meg is tett, közben pedig tovább mesélt
utazásairól, főleg az Angliában töltött időszakról. Elmondta, hogy tanulmányoztak
Wesselényi Miklóssal a külföldi lovas versenyeket, és azt is, hogy ott voltak a pozsonyi
katasztrófába torkollott versenyen. Legfőképpen a május 15-i London-i látogatásáról
beszélt sokat.
Riporterünk kérdéseire csak szűkszavúan válaszolt. De a
jövőre nézve többet is megtudtunk terveiről. Szeretné, ha
rendszeres lóversenyek lennének, állandó versenynaptárral,
és egy versenyteret, illetve még egy lótenyésztő egyesületet
is szeretne létrehozni. Szerinte az országnak jót tenne, ha az
arisztokrácia nem külföldről hozná be a lovakat, hanem
olcsóbban

és

költséghatékonyabban

az

emberek

lóvásárokat tartanának, ahol magyar tenyésztésű, ígéretes
lovak cserélhetnek gazdát.
De talán mégsem ez volt a legelső magyar lóverseny. Hiszen Széchenyi a Lovakrul
című művét Hunyady József gróf emlékére
ajánlotta, aki már korábban évekkel ezelőtt is,
ürményi birtokán lóversenyt rendezett. De talán
ezek mégsem nevezhetők lóversenyeknek, mivel
nem

olyan

nagyszabásúak,

mint

a

tavaly

rendezett.
A versenyen halott pletykákból megtudtuk, hogy
a Pesti Lóverseny Társaság 400 Ft fejében, kapta
meg a pályát a versenyhez. Már akkor a versenyen
is sejteni lehetett, de a nagy érdeklődés miatt
még egy versenyt iktattak be június 15-re.

Széchényi István Lovakrul című könyve jó fogadtatást kapott, ebben is ír a versenyről.
„A' mindenszerte tudva lévő 1827-béli Pesti Lófuttatás sokban kétséget, sokban uj
ideát szült 's így ezen tárgyrul ezután több lessz a gondolkodó, több lessz a'
kételkedő. A' kik eddig azt hitték, hogy a legjobb uton mennek 's pedig igen is balra
vagy hátra lépegettek, körül fognak nézni 's állóhelyeiken csudálkozni. Némellyek
pedig azt fogják tapasztalni, hogy lovaik, mellyeket neveltek, sokkal jobbak, mintsem
ők magok gondolták volna, és hogy ők eddig a' világ előtt elrejtve maradt 's nem
esmert nagy becsü kincset birnak méneseikben. […] az igazság pedig lassanként
minden bizonnyal kifejtődni, kitűnni fog. - Nem lesznek a' vélekedések és
okoskodások továbbá puszta theoriákra, suppositiókra és mesékre támasztva, hanem
azoknak talpköve utóbb nem lehet egyéb mint csak a' mindennapi és a' mindenféle
igazságos és szoros próbatétel.” Könyvével segíteni szeretett volna a magyar
tenyésztőknek, egyrészt a fejlődésében, másrészt pedig abban, hogy jobban
terjedjen el az országban a hazai lóvásárlás. Széchenyi maga is tenyésztett lovakat,
például Bibiekát az 1827-es futam első nyertesét. Al Borak-ot is ő nevelte fel, ezzel
pedig gazdája, Wesselényi Miklós megnyerte a 100 aranyas Billikomot.
Mindent összefoglalva így indult el a lótartás és lóversenyzés országunkban. A
versenyeknek hatalmas sikere lett és már előkészülőben van egy másik verseny is,
amit jövőre fognak megrendezni, erre pedig már várjuk a jelentkezőket. Az egyetlen
szabály, hogy csak 3 éves kancákkal lehet nevezni az első galoppversenyre. A győztes
a “Húsz hazafiak díját” kapja, és 100 aranyat is nyer. A verseny támogatója Gróf
Széchenyi István. Érdemes eljönni, hiszen a futam különlegessége, hogy a kancákat
mind azonos súllyal terhelik, így a lovak képessége és lovasa ügyessége a
legfontosabb. Mindenesetre mindannyian kíváncsian várjuk a galoppverseny sikereit
is, illetve azt is, hogy mikor láthatjuk majd az első pesti lóverseny győzteseit újra,
hiszen már minden báró és gróf izgatottan várja, hogy vajon a lóversenyek milyen
sikereket fognak elérni és megéri-e majd belefektetni a pénzüket. Azt viszont bátran
kijelenthetem, hogy az első lóverseny nagy sikereket ért el és Széchenyi István
kívánsága is beteljesülhet, hogy megváltozzanak a magyar lótartási szokások.
Felhasznált források:
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