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2. Szent György napi lovasünnep Tatán
ló- és lovasáldással
2012. április 28.
Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztı Szövetség Közhasznú Egyesület
hagyományırzı szándékkal lovas ünnepet szervez Tatán április 28-án szombaton. A
szövetség nemcsak a helyi lovassport támogatásának céljából alakult és dolgozik, de alapvetı
feladatai közé tartozik a hagyományok megırzése s egyben életben tartása, alapvetı
feladatának tekinti a lovas tevékenységgel foglalkozók és az az iránt érdeklıdık
összefogását. Felismerte, hogy a magyar állam születésével és a magyar kereszténységgel
egykorú Szent György tisztelete – a lovagok, lovasok és vándorok védıszentje – kiváló
lehetıséget s egyben megfelelı keretet teremt ennek megvalósítására.
A magyar lovas múltról annyi Európa minden lakosa számára közismert, hogy a
magyar hajdan kiváló lovas nemzet volt, aki gyerekkorától kezdve együtt élt lovával,
lovaival. Ez az életmód itt Európa közepén hamar megváltozott ugyan, de a magyar lovas
huszár még ma is világhírő. Sajnos a török elleni háborús idık majd az azt követı
történelmünk tönkretette a magyar lótenyésztést, amit szinte az alapokról kellett
újraépítenünk a 19. században.
Ebben az újjáépítésben gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós mellett a tatai birtok
ura, gróf Esterházy Miklós József állt az élen. İk voltak azok, akik Angliába már
kimondottan a lótenyésztés és lovassport tanulmányozása miatt utaztak ki, s töltöttek
hosszabb idıt Newmarketben is.
Gróf Esterházy Miklós (1839-1897) Tatán egy nemzetközi hírő tréning- és versenyközpontot
épített ki. A bécsi udvarban élı gróf fıhadnagyként hagyta abba a katonai pályát, s onnantól
csak a sportnak élt. Neve ismert az Erzsébet királynınek rendezett gödöllıi vadászatokról de elkísérte ıt angliai és írországi vadászataira is -, vagy a bécsi Jockey-Club alapítójaként.
Sokat tett a magyar lótenyésztés ügyéért is, többek között a pesti Tattersall alapítója s végig a
lovassport támogatója volt. Az 1880-as években angol idomárokkal vette fel a kapcsolatot,
akik közül számosan költöztek Tatára, s az itt alapított tréningtelep egészen 1922-ig
(bezárásáig) meghatározó volt az Osztrák-Magyar Monarchia életében. Csak néhány név az
idomárok közül: Henry Milne, Adams, John Beeson, Willy Maw, John Metcalf.
Lóversenypályát is épített Tata legszebb természeti kincse, a Öreg-tó közelében (ma
kertvárosi övezet), amit természetesen igyekezett megfelelıen, a legjobb versenyekre is
felkészíteni (pl. öntözırendszer). Ennek köszönhetı, hogy az eredetileg is a jó minıségő tatai
gyepet egyenesen Newmarketéhez hasonlították, s Tatát ennek köszönhetıen a kis "magyar
Newmarketnek" is nevezték. (Itt használták Európában elıször a startgépet is 1899-ben.)
Nem véletlen, hogy Tata legtöbb épülete is ennek köszönheti megszületését. Ezek közé
tartozik az azóta már lebontott grófi színház, mely külön elıadásokkal várta a meetingre
érkezı vendégeket, a minden igényt kielégítı versenypálya mellett épített vasúti megálló,
hiszen a grófnak köszönhetıen a Bécs-Budapest útvonalon közlekedı gyorsvonatok is
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megálltak versenyidıszakban Tatán, sıt külön vonatokat is indítottak. A barokk vendéglı, az
angolparkba épített fürdı, de számos dolgot említhetnénk még, hiszen pl. az akkor épített
istállók is mőemlék védelem alatt állnak jelenleg.
A tatai tréningtelep nem egy világhírő zsokét is kinevelt, illetıleg éppen Newmarketben
neveltetett ki. A leghíresebb Janek Géza (1889-1932), akit John Metcalf 1902-ben küldött ki
Newmarketbe Willi Waughoz tanulni, s akit elıször Sir Blundell Map fedezett fel. 1903-ban
zsokéja betegsége miatt a kis tatai fiút, Janek Gézát kérte fel versenylovaglásra, aki nemcsak
ezt, de összesen 23 futamot (más források szerint 27) nyert még abban az évben, s
tudomásunk szerint ezt a rekordot azóta sem döntötte meg senki.
Mint a fenti kis rövid áttekintésbıl is látszik, a tatai lovassport számos új lehetıséget
teremtett a nem a kimondottan a lóverseny iránt érdeklıdık számára is, s számos kitőnı
épület és rendezvény is neki köszönheti megszületését.
A Tata és Térségbeli Lovasélet fejlesztı Szövetség Közhasznú Egyesület nemcsak a helyi
lovassport támogatásának céljából alakult és dolgozik, de alapvetı feladatai közé tartozik a
hagyományok megırzése s egyben életben tartása is.
A Tata és Térségbeli Lovasélet-fejlesztı Szövetség Közhasznú Egyesület céltudatos –lovas
nemzetté válás - stratégiájához fontos az ısi hit világ megértése, ami minden magyar szívet
büszkeséggel áraszt el.
A TTLSz hitvallása az, hogy a ló és a lovas jóérzéséhez a lovak szeretetén és a ló megértésén
át vezet az út az, hogy - "amit adsz, azt kapod vissza"-.
Hisszük, hogy a Lovas Nemzetet ezek az emberséges célok képesek összehozni és megértı,
megbocsájtó emberekké alakítani.
Törekvéseinket beszédesen jelképezik a meghívott egyesületek jelmondatai s az általuk
bemutatott történelmi korok lovas-kultúrája is:
•

Kurszán Kende Lovasíjász Egyesület – honfoglalás és korai középkor
Jelmondata: „CSAK AZ A NEMZET ÉL, AMELYIK İRZI HAGYOMÁNYAIT...”

•

Kassai Lovasíjász Iskola Brázik törzs – honfoglalás és korai középkor
Jelmondata: „NEM AZ İSÖKET KELL KÖVETNI, HANEM AZT, AMIT AZ İSÖK KÖVETTEK”

•

Páros Csillag Egyesület, Búvár Kund Baranta Csoport 9 - 20. század
Jelmondata: „MAGYARNAK LENNI BÜSZKE GYÖNYÖRŐSÉG”

•

Bercsényi Miklós Baranta Csapat 9 – 20. század
Jelmondata: „VALÓBAN OLYAN ÉLETFORMA EZ, MELYBEN A KÖZÖSSÉG AZ ELSİ ÉS A
LEGFİBB SZEMÉLY, S LELKÉBEN VÁLTOZATLAN, CSUPÁN AZ ATYÁK ÉS A FIAK CSERÉLIK
EGYMÁST…”

•

Szent György Lovagrend – középkor
Jelmondata: „IN VERITATE IUSTUS SUM HUIC FRATERNALI SOCIETATI” = „VALÓSÁGGAL
IGAZ VAGYOK E TESTVÉRI KÖZÖSSÉG IRÁNT”

•

Hamza Viktória – lovak szabadon idomítása
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Jelmondata: „A LÓ SZEME MÉLY ÓCEÁN. LEGTÖBBEKET ELVAKÍT, MIT FELSZÍNE TÜKRÖZ.
MÉLYSÉGÉNEK REJTETT TITKAIT CSAK AZ ÉRTI MEG, AKI LOVA LELKÉHEZ MÁR
MEGTALÁLTA AZ UTAT.”

•

Pálffy Kompánia – újkor
Jelmondata: „SI DEUS PRO NOBIS, QUIS CONTRA NOS” = „HA ISTEN VELÜNK, KI ELLENÜNK?”

•

Töki Huszár és Lovas Hagyományırzı Társaság 16 – 19. század
Jelmondata: „SORS BONA, NIHIL ALIUD” = „CSAK JÓ SZERENCSE, SEMMI MÁS”

•

Tatai Táltos Lovas Iskola – a tatai lovas hagyományok folytatása (1869 – 1914
lótenyésztés aranykora)
Jelmondata: "LOVAGLÁSKOR A LÓ ÉS A LOVAS EGY CSAPATOT ALKOT!"

A Szent Kereszt-templom elıtti téren a résztvevık ökumenikus lovas áldását- szentelését és
felvonulását követıen lovasbemutatókra, Tata és környékének lovas hagyományait bemutató
kamara kiállítás megnyitására, valamint hagyományos kézmőves bemutatókra kerül sor az
Esterházy-kastélyban és a téren, valamint az Esterházy lovardában.
Rendezvény helyszínek, programok:
➢ 11:00 Szent Kereszt templom elıtt a Kossuth téren ökumenikus egyházi avatási ünnepség
o Lovas felvonulás a Kálváriától
o dr. Völner Pál ünnepi beszéde
o A sárkányölı Szent György emlékének felidézése
o Ökumenikus ló- és lovasáldás
o Lovasok és a hintók elvonulása a Kastély térre
➢ 12:00 Vendéglátás a Kastély téren
o A fızıversenyen készült ételek zsőrizése, borkóstolás
o Látogatók megvendégelése
➢ 14:00 Esterházy kastély
o A kastély ünnepélyes megnyitása
o Kamara kiállítások, bemutatók
o Kézmőves foglalkozások
➢ 14:00 Kastély téren felállított nagysátorban
o tatai és kistérségi települések kultúrcsoportjainak bemutatói
➢ 14:00 Kastély téren a Diana szobor környéke
o Minilovas fogathajtó verseny gyermekeknek
o Hamza Viktória lovak szabadon idomítása
o Lovas bemutatók
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➢ 14:00 Bemutatók az Esterházy lovarda pályáján
o Kurszán Kende Lovasíjász Egyesület
o Kassai Lovasíjász Iskola - Brázik törzs
o Búvár Kund Baranta csoport
o Bercsényi Miklós Baranta csapat
o Szent György Lovagrend
o Hamza Viktória lovak szabadon idomítása
o Töki Huszár és Lovas Hagyományırzı Társaság
o Tatai Táltos Lovas Iskola (Esterházy lovas hagyományok ırzıje)
o TTLSz versenyzıinek díjugrató bemutatója
o İshonos és különleges ló fajtabemutató
o Rodeo Dancers westerntánc
➢ 20:00 Kastély tér
o A komáromi Magyarock Dalszínházának mősora
Ünnepeljünk együtt a tavasznyitó Szent György napi ló- és lovasáldáson, s mutassuk
meg, hogy mire is vagyunk büszkék, mit ırzünk a jövı számára.
Bıvebb információ a www.tatailovas.hu honlapon érhetı el, vagy keressen bennünket
a szentgyorgynap@tatailovas.hu E-mail címen.

Tata, 2012. március
Tisztelettel:
TTLSz vezetısége
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