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Nekrológ

Elköszönt egy méneskari tiszt
Volent Zsolt (1922-2017)

Ez év elején, január 2-án, 95-ik életévé-

be lépve, csendesen elaludt Volent Zsolt. 

Hamvait  kívánsága szerint  Norvégiá-

ban felesége mellé temették. 

Volent Zsolt 1922-ben Ludányban, Nóg-

rád megyében  született. Nagyapja és 

édesapja, földbirtokosok voltak, így tel-

jesen természetes volt, hogy Zsolt a lo-

vak között nőtt fel, gyermekkorát a lovak 

közelsége, a lovakkal való barátság töl-

tötte ki. Ez a vonzalom, az igény, hogy 

életét a lovak között tölthesse,  a lovakért 

végzett munka kösse le vitte a Ludovika 

Akadémiára. Innen a nyíregyházi 4. hu-

szárezredhez került, ahonnan a Magyar 

Méneskarhoz igazolt át. Fiatal ménes-

kari tisztként először a Kisbéri, később 

a Bábolnai Magyar Királyi Ménes ménes-

kari tisztje lett. Itt érte a II. világháború 

vihara. A ménes  értékesebb felét Pettkó-

Szandtner Tibor lótenyésztési főigaz-

gató utasítására Bajorországba, Berg-

stettenbe menekítették.

Pettkó-Szandtner Tibor már érzékelte, 

hogy ahová a front elér, ott kő kövön 

nem marad. A történelem őt igazolta, 

mert a Bergstettenből  haza tért állo-

mányból lehetett a magyar lótenyésztést 

újjáépíteni. Volent Zsolt az itthon ma-

radt lovakkal Bábolnán maradt, de a 

iatal tisztet a frontra vezényelték, ahol 

megsebesült. A front közeledtével a 

megmaradt állomány lovaival a Bakony  

eldugott falvaiban  próbáltak menedéket 

találni. A gyakori bombázások ezt 

szinte lehetetlenné tették,  sok ló elpusz-

tult, az állomány szétszóródott. Amit 

megszálló katonák megtaláltak, azokat 

magukkal vitték.

1947-ben a Bakonyban, Porván  Csikó-

telepet létesítettek,. Itt azokat az állami 

és magánménesek életben maradt iatal 

lovait igyekeztek összegyűjteni,  amelye-

ket sikerült megtalálni és bélyegzésük 

alapján azonosítani. Ennek a csikótelep-

nek lett vezetője Volent Zsolt. 1948 ele-

jén kinevezték a Keszthelyi Méntelep 

vezetőjének, de a munkás hatalom nem 

sokáig tűrte a hozzá értő katonatisztet 

ebben a „magas” beosztásban, hamaro-

san leváltotta egy „megbízható”  munkás-

káder vezető, őt pedig a Gyöngyösi Mén-

telepre, majd  Szilvásváradra helyezték. 

Itt a jóakarói megsúgták, hogy már ter-

vezik a letartóztatását, ezért családját 

összecsomagolva egy éjjel elmenekültek. 

Egy osztrák menekült táborból lehető-

ségük nyílt Norvégiába utazni, ezt a le-

hetőséget nem kívánták kihagyni, így ott 

telepedtek le.

Eleinte igen kemény munkával, ötletes 

megoldásokkal kézügyességgel kellett  a 

család fennmaradásáról gondoskodnia,  

később már szakmájában,  lovaglótanár-

ként, versenyló idomárként is tudott 

megélhetést biztosítani családjának.

Burgert Róbert bábolnai vezérként rövid 

idő alatt eltakarította a ménesek élén álló 

szakembereket.  Dr. Antunovich Dániel, 

aki  a lótenyésztés gyászos átszervezése 

után Bábolnán először lótenyésztési ága-

zatvezető, majd  igazgatóhelyettes lett, 

egy időre  Dániában, a Bartha Miklós 

által alapított, „Barthahus” ménesben 

húzta meg magát.  Bartha Miklós, a ko-

rábbi rádiházi ménes tulajdonosa is 

Bábolnára került a lótenyésztés átszer-

vezésével, de az ő lába alatt már koráb-

ban forró lett a talaj. Egy vagyonos dán 

család  bábolnai arab lovakkal alapított 

ménest és a ménes nevét az alapító ma-

gyar szakemberről nevezte el.

Itt találkozott Volent Zsolt  ismét  kedves 

bábolnai arabjaival. Az innen vásárolt 

lovakkal alapította meg  Norvégiában a 

ma Shagya-arabnak nevezett fajta te-

nyésztését. Példáját többen követték, 

megalakult Norvégiában is a Shagya 

Arab Tenyésztő Egyesület, amelynek  

Volent Zsolt lett a vezetője. A rendszer-

váltás után Magyarország is csatlakozott 

a fajta nemzetközi tenyésztő szervezeté-

hez, az Internationale Shagya-Araber 

Gesellschat-hoz,  az ISG -hez.  Itt talál-

koztunk Volent Zsolt-al , aki  a nemzet-

közi szervezet rendezvényein  új hazáját, 

Norvégiát képviselte. Ezután többször 

haza látogatott, a Bábolnán rendezett 

nemzetközi tenyészszemléken örömmel 

lépett be a bábolnai volt tiszti kaszinó 

általa jól ismert épületébe és örült an-

nak, hogy a bábolnai arabok ismét kez-

dik régi elveszettnek hitt formájukat 

vissza nyerni. Megalapozott szakértel-

me, kitűnő ízlése, felhőtlen humora, 

vidám természete nagyon könnyűvé 

tette egy szívélyes baráti kapcsolat kiala-

kulását. Számomra meghatározó él-

ményt jelentett,  hogy Zsolt meghívása 

alapján részt vehettem Norvégiában az 

ottani egyesület  tenyészszemléjén,  bí-

rálhattam az ország  Shagya-arab lovait. 

Az állományon látszott a szakértő keze 

nyoma. Reális méretű, jó alkatú,  nemes,  

arab jellegüket büszkén viselő egyedek 

jellemezték az ország állományát.  Zsolt-

nak köszönhetjük, hogy  hosszú küzde-

lem után sikerült a kiváló hátaslovakat 

adó bábolnai Jussuf törzset Svédország-

ból hazánkba vissza telepíteni.

Zsoltot honvágya  haza hívta, haza tele-

pült. Rögtön vett néhány shagya arab 

kancát. Amikor orvosa a lovaglástól el-

tiltotta, kénytelen volt lovaitól megválni. 

A lovak iránt érzett szeretete töretlen 

maradt,  és az arab  fajta  iránt érzett sze-

retete és felelősségérzete minden talál-

kozásunkkor nyílvánvalóvá vált. Most 

magunkra maradtunk a fajta gondjaival. 

Kedves Zsolt, mosolyodat, vidám humo-

rodat, mindig eleven segítő készségedet 

nem felejtjük el. Gondolatainkban ve-

lünk maradsz. Nyugodj békében.

Hecker Walter


