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P h i l i p p e Pa r a s k e va s ’
lovasbemutatókra vonatkozó javaslatai

Beszélgetés$

Philippe Paraskevas elsősorban azért jelentette meg az „Az Egyiptomi Lehetőség” című könyvet, hogy ezzel bizonyos tenyésztési
elképzelésekre hívja fel a figyelmet. A könyv kritikát fogalmazott meg a lovasbemutatók gyakorlatával kapcsolatban, amelyek jól
bevált helyszínei a tenyésztői munka értékelésének. Leültünk a szerzővel, hogy beszélgessünk a lovasbemutatók változtatásával
kapcsolatos elképzeléseiről.

AHW: Ön harminc éve lótenyésztéssel foglalkozik.
Mi késztette önt, hogy íróvá és a változások
támogatójává váljon?
Paraskevas: Hiszek a gondolatok erejében és a hosszú
távú hatásában. Szintén hiszek a tenyésztők többségének
jó szándékában és a hírnevében. Kezdőként nem találtam
megfelelő útmutatást a rendelkezésre álló legnépszerűbb
szakkönyvekben. A tenyésztés továbbfejlesztése
szellemében elhatároztam, hogy egy alternatívát nyújtok a
kezdőknek a status quo ellenében.
AHW: Első könyve, Az Egyiptomi Lehetőség nagyon
kritikus volt a lovasbemutatókkal kapcsolatban. Sok
olvasója, köztük a tenyésztői társadalom számos
tagja hasonlóan kritizálja ezeket a bemutatókat. A
könyvének a Facebook oldala a 75000 csatlakozóval
az Arab telivérekkel kapcsolatos szájtok egyik
leglátogatottabbjává fejlődött. Kérem, ossza
meg az olvasóinkkal az elképzelését a tenyésztés
bemutatását illetően.
Paraskevas: Egy igazi alternatívára van szükségünk, egy új
paradigmára. Meg kell mutatni az Arab telivéreket, mind
a szépségükért mind pedig a használhatóságukért, ahelyett,
hogy különválasztanánk ezeket a területeket. Ennek

érdekében a bemutatónak egy célt kell szem előtt tartani,
kihangsúlyozni az Arab telivérek lényegét. Ilyen módon
ez a terület remélheti, hogy visszaszerzi azt a figyelmet,
amely az utóbbi évtizedekben eltávolodott a bemutatóktól,
és egyidejűleg megold számos olyan tenyésztést gyötrő
problémát, amely a bemutatókból és a hatásaikból
származtatható.
AHW: Hol kezdené?
Paraskevas: A bírálati szabályokkal és gyakorlattal. Nem
tudom eléggé hangsúlyozni a csodálatomat a legjobb
professzionális bírálók irányában. Az ő tapasztalatuk
elengedhetetlen a tenyésztés jövője szempontjából és
naponta tanulnunk kell tőlük a tenyésztői életünk során.
Ezt kihangsúlyozva, a legjobb bírálók legjobbjai is csak
a jelenlegi rendszert tudják alkalmazni, de a mostani
rendszer nem a megfelelő módon ad értékelést az Arab
telivérekről. A rendszer a lovak megjelenésére helyezi a
hangsúlyt a használhatósággal szemben, és figyelmen kívül
hagy néhány alapvető dolgot.
AHW: Mit változtatna meg?
Paraskevas: Kezdjünk minden bírálatot a kötőféknél
a lábakkal. Igen, a lábak legyenek az elsők. Megfelelő
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lábak nélkül, amelyek a patáknál kezdődnek, a többi
már lényegtelen. Tegyük a mércét minimum a tizenhetes
értékhez az általánosan használt 20 pontos skálán a
lovaknál azért, hogy a felső kategóriás versenyben
maradjunk. Hagyjuk ki a többieket a versenyzésből
illetve a „legjobb tíz” kategóriájára jogosultságból. Ez a
reform önmagában már segíteni fogja a tenyésztést egy
évtizedig. Néhány görbe lábú ló továbbra is megkaphatja a
„legklasszikusabb fej” helyezést egy speciális kategóriában,
de a kizárás az általános versenyzésből jelzés lehet a
világ tenyésztőinek. Visszaállíthatja, ami a legfontosabb
követelmény kellene legyen, ami az Arab telivérnél a
használhatóság képessége.
A láb az előfeltétel, azonban senki nem állítja, hogy ez az
egyedüli faktor. Amint az első szűrés megtörtént, a bírálat
folytatódhat a következő szinten, ami az Arab telivérekre
vonatkozó általános csontozati megfelelőség értékelése
(de például nem érvényes a saddlebred fajtára; itt a
megfelelőségi értékelés „igaz” típusú)
Az értékelés során a lovakat nem kényszeríthetjük (például
ostor használatával), hogy szobor módjára mereven
álljanak a bírók előtt. Mindenki, a bírók, a tenyésztők,
a lótulajdonosok, de még a legalkalmibb megfigyelők is
ismerik azt, hogy ez a póz a hibás csontozat problémáinak
elrejtését célozza. Ha komolyan vesszük a tenyésztés
jövőjét, akkor ez a módszer tiltandó. Az értékelésnek
természetesen tartalmaznia kell a fej és a fejtípus bírálatát.
Igen, a szép fejet díjazni kell, díjazni kell akár 20 ponttal,
ha megérdemli, de ne emeljük ezt a faktort döntő
szemponttá.
AHW: A típusról beszélve, ön szerint létezik egy
ideális, egyszerű megfelelőségi norma?
Paraskevas: Érdekes könyvek egész fejezeteket szentelnek
ennek a témának. Én a változatosság mellett vagyok. Ha
ezek a legendák a mai napig velünk élnek, akkor senki
ép elmével nem érvelhet, hogy Nazeer előbbre való, mint
Sid Abouhom, vagy Bask mint Khemosabi, és fordítva.
Természetesen mind szükséges elemei a lovaink komoly
tenyésztőinek. A változatosság fenntartása szükségessé
teszi, hogy tenyésztők, bírálók vegyék tudomásul a
törzsek és apai vonalak különböző jellemzőit. A lovakat
a továbbiakban nem szabadna az „ideális” prizmáján
keresztül megfigyelni. Inkább a gyökereik egyik hű
képviselőjeként kell rájuk tekinteni.

AHW: Mi a helyzet a mozgással?
Paraskevas: A mozgás fontos, de nem korlátozódik csupán
az ügetésre. A mozgás nem értékelendő az lovász képességei
alapján. Éppen elég, hogy lépést tartsanak a lovakkal
egy ügetés során. Ez mesterkélt és idegen az Arab telivér
természetétől. Egyedül ennek a tényezőnek a hibás kezelése
már elrontja a tenyésztést. A lovasbemutatón a mozgás
csak megfelelő szabadságfokkal értékelhető. Szabadság
teremt lehetőséget a bírálóknak további betekintésre
minden egyes ló típusa, megfelelősége, lényege és
besorolása tekintetében.
AHW: Nem lenne ez teljesíthetetlen az igénybe vett
idő miatt?
Paraskevas: Nem, hogyha kizárjuk a hibás könyökű
lovakat, a lovakat, amelyek nagyon alul vagy hátul vannak,
lovakat, amelyek olyan módon haladnak, hogy soha nem
lehet őket meglovagolni, stb. Én úgy tekintem, hogy a
mozgás (szabadság) a verseny megkoronázása, ami annak
az érdekében kell történjen, hogy meghatározzuk az első tíz
pozícióját (illetve megkoronázzuk a bajnokot) miután az
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első tízet kiválasztották. Jegyezzük meg, hogy a klasszikus
szépség sok eleme legjobban szabadon határozható meg.
Az igazi sivatagi ló úgy tűnhet, hogy nagyon különbözőnek
mutatkozhat a teljesítménye csúcsán. Amikor a légzési
kapacitást az orrlyukak változó mérete mutatja, ez arra
utal, hogy a ló akcióban van, hogy az Arab telivért a
szépsége pontozásával kell bírálni. Ilyen helyzetben egy
jó szem nagynak tűnik, makeup vagy borotválás nélkül,
mert a ló önmagát adja (szemben a rettegett lovásztól,
akitől tart). Ebben a helyzetben a szépség korrelál a
hasznossággal. Továbbá, a szabadság teszi lehetővé a
bíróknak, hogy megismerjék az adott ló vágtáját, ilyen
módon helyreállítva a természetes sivatagi testtartást
elődleges szerepét a tömegek számára kellemes ügetés
mellett. A szabadság a közönség kedvence és biztosan
visszahozza a lovas versenyek iránti lelkesedést. A szabályok
igazítása szükséges lehet, hogy a helyszínt vonzóbbá tegyék
a tenyésztők számára, de ez nem lehet túl bonyolult.
Néhány tenyésztő tiltakozhatna. Miért? Biztos, hogy a
„nyertes” fell kell, hogy álljon a társaihoz, amikor szabaddá
válik, különben megkérdezhetjük, miféle verseny is ez?

AHW: Ez szinte kiküszöbölné a „felállást”?
Paraskevas: Ez remélhetően kiküszöbölné az
goromba ostorozást, a ló szívében elültetett félelmet
(hogy garantálja az engedelmességet) ami a mostani
rendszerben történik. Én szintén javaslom a kamerák
felszerelését a bemelegítő területeken és az istállókban
minden fontos eseménynél, hogy észleljük a lovakkal
szembeni esetleges helytelen bánásmódot. Ha egy
speciális alap létesülne e cél érdekében, az sok adományt
szerezne.
AHW: Ön úgy gondolja, hogy a lovakkal lehessen
lovagolni. Belevenné a saját rendszerébe a
lovaglást? Vagy elfogadja a nyilvánvaló eltérést
a tenyésztés szempontjából a lovagolt és a
futószáron futtatott lovak között?
Paraskevas: Ez a kétféle Arab telivér amiről Rosemary
Archer és mások írtak. Egyrészről meg vagyok győződve
a lovaink sokoldalúságáról. Másrészt, erősen kifogásolom
azt az elképzelést, hogy a követelmények kölcsönösen
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kizárják egymást. Az egész a megfelelő tenyésztésen
múlik. Azok, akik a tenyésztés során nem helyeznek súlyt
mind a szépségre mind a hasznosíthatóságra, gyakran
csak egy kritériumrendszerre összpontosítanak a másik
kárára. Napjaink egyik leginkább elhanyagolt területe az
Arab telivérek lovaglási képessége illetve még gyakrabban
ennek a hiánya. Tény, hogy sokan, akik lovat tartanak
a saját kedvtelésükre, büszkén lovagolják a lovaikat.
Ugyanez nem mondható el azokról, akik leginkább a
küllemükért tenyésztik a lovakat. A lovas bemutató ma is
a legfontosabb helyszín a tenyésztők számára, és nem lehet
eléggé hangsúlyozni a veszélyét annak, hogy az értékelés
kritériuma más és más a funkcionális Arab telivérek és
a küllemre bírált Arab telivérek esetén. Régóta annak a
pártján állok, hogy a lovagoltatás egyenlő szintre kerüljön
a vezetéssel, miközben a szakma azt hangsúlyozza, hogy
ez drága és nem praktikus. Még ha el is fogadjuk ezt az
érvelést, akkor sem lehet ez a végső szó.
AHW: Tehát mit tenne ön?
Paraskevas: Ha elismerjük, hogy esetleg drága és nem
praktikus bemutatni a lovaglási képességet minden egyes
bemutatón, akkor sem túl nagy elvárás, hogy azon érett
lovak, akik az „első tíz” hely valamelyikére aspirálnak a
nemzetközi mezőnyben, legyenek képesek bebizonyítani,
hogy alkalmasak a komoly lovaglásra. A tenyésztői
szervezeteknek a saját érdekükben kell elmozdulni a
remény álláspontjáról a nyergelt lovaikkal kapcsolatosan.
Egy minősítés szükséges a száron vezetett érett lovak
részére. Javaslatom szerint egy 50 mérföldes futás
megfelelő lehet. Síkvidéki verseny szintén jó lehet. Végtére
is a lengyelek a legtöbb fiatal lovukat pályára állítják.
A gyakorlat, amely a szigorú tréninget és teljesítményt
követel, mint például a díjlovaglás és a lovas versenyek,
szintén megfelelő minősítők lehetnek. Ha egyszer
bemutatom egy lovamat a megújult lovasbemutatón,
annak először meg kell csinálnia a Tevis kupát. Azok a
lovak, amelyek bizonyították a képességeiket nyergelt
állapotban, bónusz pontokkal lépjenek be a bemutatóra
azokkal a lovakkal szemben, akik egyszerűen a kertjeink
lakói vagy az istállóikban élnek. A csodás lovak, akik
bizonyítják, hogy meg tudják tenni mindazt, amit egy
Arab telivérnek tudnia kell, értékesebbek azoknál, mint
akik a kötőféken érik el a díjaikat. Gondoljunk arra, a
mellkas szélesebb kell legyen, a csöves csontok rövidebbek,

a hátak rövidebb és erősebbek, a hátsó részek észrevehetően
erősebbek és szabályosak.
AHW: Amit ön javasol az forradalmian új és a
tenyésztés több területének a beleegyezése lenne
szükséges. Reálisan el tudná képzelni, hogy az
emberek összefognának, hogy ezt, vagy más jelentős
változtatást támogassanak?
Paraskevas: Hiszem, hogy széles az egyetértés a reform
szükségességét illetően. Lótenyésztők kisebb és nagyobb
szervezetei alulról jövően szerveznek párhuzamos
rendszereket. Egyre több lovas eseményt és versenyt
rendeznek úgy, hogy a rendezvények azoknak a hatáskörén
túl szerveződnek, akik a szervezésért elméletileg felelősek
lennének. Ez annak a jele a nyilvánosság oldaláról, hogy
ezeknek az eseményeknek vonzónak kell lenniük. Sok
tisztességes ember távozott a tenyésztésből a frusztráltság
miatt. Egyidejűleg, létezik egy lefelé tartó spirál, ami
gyengíti a piacot. Ironikus, hogy a kevés pénz, ami az
Arab telivérekben rejlik, egy áldás lehet álruhában. Sokak,
akik egyébként védték a status quot, régóta most először
elvesztették a motivációjukat, hogy a reformok útjába
álljanak. Sok erős szereplője az üzletnek most olyan lelkes
a reformokat illetően, mint az alulról kezdeményező
tenyésztők. Ragadjuk meg a pillanatot együtt. Itt az idő a
cselekvésre.
AHW: Az AHA-tól az ECAHO-ig az USA minden
fontos eseményszervezőjének nehézségei vannak
még a legegyértelműbb szabályok megváltoztatásával
kapcsolatban is. Hogyan gyűjtené össze
az embereket, hogy azokat a határozott
változtatásokat elérje, amelyeket javasol?
Paraskevas: Csak a széles alapokon nyugvó reform
hordozza magában a siker lehetőségét. Az Arab telivért
tenyésztő közösség minden részének és minden érdekelt
félnek nélkülözhetetlen a hozzájárulása a reformokhoz.
Akkor számíthatunk elfogadásra, ha az összes említett
érdekelt belátja, hogy a változás az ő érdekét is szolgálja.
Képzeljen el egy nemzetközi konferenciát a tenyésztésben
érdekelt minden fél képviselőjével, akik a tanácskozástól
egy a gyakorlatban fontos reformcsomag tervezéséig
akarnak eljutni. Ezek után kiadnak egy javaslati anyagot.
A résztvevők széleskörűen elismert vezető képviselői a
felelős tenyésztői szervezeteknek, tapasztalt bírák, elismert
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kis és nagy tenyésztők, tudományos szakemberek, kutatók
és gondolkodók. Ezek a résztvevők minden lehetséges
földrajzi területről jönnének. Mindegyikük számára
előnyösnek kell lenni a teljes reformcsomagnak, még akkor
is, ha a kedvező hatás csak hosszú távon valósulhat meg.
AHW: Ez egy nagyon ambiciózus terv. Ki állítaná
össze a konferencia napirendjét?
Paraskevas: A napirendben előzetesen kell megállapodni,
nem lehet a tanácskozáson rögtönözni. A konferencia
nem lehet a helyszíne szónoklatoknak
vagy frusztrációk kinyilvánításának.
Eljött a cselekvés ideje. Közreadtam
a saját javaslataimat, de sok más ötlet
még ismeretlen. A tanácskozásnak
kell kikristályosítani azon okos
emberek ötleteit, akik a tenyésztés
igaz elkötelezettjei. A rendezvényhez
szükséges egy szponzor és számos olyan
személy, akik elősegítik a sikerességét. Ők
együtt fogják a napirendet megállapítani.

lépéseket ismertet, amik hatékonyan megváltoztatnak
nemkívánatos gyakorlatokat, miután jóváhagyták őket a
képzési testület elismert tagjai, túl a kiválasztott bizottsági
tagokon. Azt gondolom, ez lenne az aranyszabálya a
korrekt kiképzésnek és gondozásnak, amely a nyilvánosság
nyomására alakult ki. Minden lehetséges, ha adott egy
jövőkép, adott az elszántság, rendelkezésre áll a tárgyalásra
vonatkozó szándék, ami a tenyésztés jövője érdekét
szolgálja.

AHW: Egy ilyen konferencia
összefüggésében, feltételezve,
hogy a delegáltak meg tudnak majd
egyezni a változásokra vonatkozó
javaslatokkal, mire számít, mi
fog ténylegesen történni? Ezek
az ajánlások egy szervezetet sem
köthetnek meg.
Paraskevas: Természetesen, a tenyésztői
szervezeteknek nagy testületeik vannak,
akiknek szavazni kell minden változtatási
csomag vonatkozásában. Könnyen
elképzelhető, hogy bármely változtatásra
vonatkozó terv elakad a bürokrácia
malmaiban. Ez azt jelentené, hogy az
erőfeszítés fölöslegessé válhat? Nem, hogy
ha figyelembe veszi egy ilyen ajánlati
lista erkölcsi erejét. Eddig még soha nem
volt olyan, amikor egy nagy szakértői
testület egyetértett volna egy ilyen
átfogó reformcsomag esetén. Képzelje el
például a hatását egy olyan dokumentum
megjelentetésének, amely innovatív
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