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Bodó Imre alezredes, a huszadik század egyik legnagyobb székely lovasa Kászonimpéren született 1898-ban. A középiskola alsóbb osztályait Csíkszeredában végezte, majd Csík vármegye ösztöndíjasaként
a soproni katonai főreálgimnáziumban érettségizett és a Ludovika
Akadémiára került, ahol tüzértisztté avatták. A magyar válogatott keret lovasa, lovasoktató, 1942-től alezredes. A háború után a magyar
lovasélet egyik újjászervezője, a gödöllői Agrártudományi Egyetem
sportistállójának vezetője, részt vett a válogatott keret munkájában,
az olimpiai military-csapat felkészítésében. 1968-ban hunyt el. Viszszaemlékezéseit, amelyben saját bevallása szerint egy „lovas ember
magatartásának fejlődését” állította középpontba, elsősorban fiának
szánta. Most a feljegyzések néhány részlete a fiú, dr. Bodó Imre professzor, a magyar szürkemarha faj kutatójának engedélyével jelenik
meg lapunkban. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Bodó Imre
visszaemlékezései
1. rész

A kászoni csikóktól az öreg „Helyes”-ig
Az első lovas élmények
[...]
Kedves Fiam!
Te azt kérted tőlem, hogy lovas
élményeimet számodra jegyezzem
le. Én ezt megpróbálom most neked az emlékezéseimben felidézve,
a történések sorrendjében elmondani.
Úgy három-négy éves gyerek
lehettem, amikor a kocsiszínben
lévő kocsi bakjára felülve a kocsirúd mellé képzelt lovakat ostorral
hajtottam. Az ostor szíja sokszor
rácsavarodott a rúdra, így nem
tudtam az ostort megint hajtásra
lendíteni, és emiatt sírva fakadtam.
Amidőn jó Atyám ezt látta, azzal
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vigasztalt meg, hogy elmehettem
vele a befogott „igazi” lovakkal
kocsizni, és láthattam, hogy miképpen kell hajtani, mert az atyai
kézben tartott gyeplőszárakat én is
foghattam! Azt hiszem, ekkor éreztem meg először, hogy az ostorral
való bánásmód inomságát el kell
sajátítani. Ma hetven év felé járok,
és eddigi lovas-életemben igen ritkán fordult elő, hogy lovamat meg
kellett volna verni.
Hatéves koromban ültem először lovon, mégpedig egy-két éves
csikók hátán. Ugyanis gyermekkoromban nálunk a választott csikók
két-három éves korig, tavasztól
őszig a havasi legelőn nevelődtek
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(rideg nevelés), és sózás alkalmával
gyakran kimehettem én is a csikókhoz. Ilyenkor mindig felültettek a
szelíd csikókra és én nagyon boldog
és büszke voltam, különösen, midőn az idősebb csikókra tettek fel,
amelyeken már kender kötőfék is
volt. Képzelheted az érzést, midőn
a csikót vezették, majd elengedték, és én önérzetesen ültem rajta,
lépésben, szőrén! Lassan-lassan
pedig ügetésben is megismételtük
a műveletet. Önérzetes büszkeségemen akkor esett először csorba,
midőn egy alkalommal ilyen ügetgetés közben a csikó hirtelen leállt,
én pedig leperdültem róla. Bár nem
ismertem a izika „tehetetlenségi
nyomaték” törvényének elméletét,
határozottan „éreztem” ezt a talajjal történt hirtelen érintkezés alkalmából. De az önérzetemen ejtett
csorba elfeledtette az oldalbordám
érzékenységét és újra csak lovon ültem. Most már igyekeztem jobban
odaigyelni, jobban ülni, és nem
szégyelltem a sörényt is megfogni.
Ezen lovacskázásaim háromnégy éven keresztül ismétlődtek,
és egy kicsit híre is ment a környezetemben, a rokonságban, hogy
milyen bátor ickó vagyok! Az első
lovas tanulmányaimnak köszönhetem, hogy úgy tízéves koromban
egy igen megtisztelő lovas feladatot
kaptam.
Az első lovas feladat
Családom egyik jó barátjának
lánya lakodalmára készült. A leányzó engem választott vőfélyének, s
ez pedig a megtiszteltetésen kívül
kötelességeket is rótt reám. Meg
kellett egy verses meghívót tanulni (szerencsére a rigmusok nem
voltak sem nehezek, sem hoszszúak), továbbá lóháton, nyergelt
lovon, a menyasszony szalagozott
vőfélybotjával, rózsabimbós kalappal lovagolni a meghívandókhoz, és
ott szépen hangosan és értelmesen elszavalni a meghívó szövegét lóhátról.
Miután ezt sikerrel hajtottam
végre, úgy éreztem, hogy most már
én lovas embernek számítok. Így
indult a lovas életem. [...]
Gyermekkorom lovas eseményei gyönyörű természeti környezetben zajlottak. Képzeld el tengerszint feletti 1000 méter magasságban a legelőket! Hegyek, völgyek váltakozva, gyönyörű fenyőerdőkkel és bükkerdőkkel borított
táj, állandó, szép panoráma. Minden hajnalban megindult a ménes
a harmatos füvet ropogtatva a napi
útjára, hogy elérje a völgyben futó
patak medrét a déli itatáshoz. Oly
szép képek maradtak meg bennem, amelyeket az idő sem tudott
kitörülni emlékeimből. Most is látom, ahogyan a csikók, a lovak az
itatás után jóllakottan összeálltak,
ösztönösen egymással szemben,
de szorosan egymás mellé, hogy a
kellemetlenül csipkelődő ellenség,
a legyek, a bögölyök ellen a melegben védekezzenek. Csodálatos,
szép összetartás! Emberek, milyen
távol vagytok ettől!
Majd jött a délutáni legeltetés
egy másik terepszakaszon, vissza a
hálókarámba. Az est leszállt, fent a
csillagos ég, a karám melletti fenyvesben suttog a csend, és az esti
harangszót a vezércsikó kolompja
adja. A pásztortűz mellett pihennek le a csikósok, hogy a holnapot
újrakezdhessék. A pásztortűz láng-
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ja világít már csak, és ez elég arra,
hogy meglássuk és érezzük a természet tisztaságát, szépségét és egyszerűségét, és érezzük, hogy milyen
szép tud lenni az élet, ha a belső
éned, lelkületed ezeknek hatását fel
tudja fogni és tovább tudja adni.
Ezek után folytatom lovas életem útját.
Ló vagy repülőgép?
Középiskoláimat részben katonaiskolában végeztem, és ott is oly
szerencsém volt, hogy egyik parancsnokom lovát vasárnaponkint
lejárathattam parancsnokom irányítása és két kis lányának „csodálata” kíséretében. E kis lovasélet
talán már átmenet volt a komoly
lovasmunkához, amely akkor vette
kezdetét, midőn a felsőbb katonai
iskolába kerültem, ahol előírt tantárgy volt a lovaglás.
E kis fejezetben erről fogok beszámolni, kedves iam, emlékeim
közt kutatva, hogy a iatal lélek
ambíciói miképpen alakultak, illetve ez ambíciók miképpen hatottak a lovaglásra. De éppen azt is
mondhatnám, hogy a lovaglás és a
lószeretet miképpen hatott az ambíciókra, hiszen később, az életem
folyamán többször kerültem válaszút elé. A kérdés az volt: ló vagy
repülőgép? Ló vagy szerelem? Ló
vagy magasabb kiképzés? Én mindig a lovat választottam!
Az első komoly lovasoktatásban
a világháború idején részesültem.
Zajlik az első világháború, lovas
csapattestek ütközeteiről hallunk,
olvasunk. A lovaglótanárunk közben az ülés helyes voltát magyarázza mint a lovaglás, jó lovas érzés
alapját. Majd a lovasember fériasságának kidomborítását halljuk,
akkor is midőn izomláztól gyötör-

ve, bizony kissé mereven indulunk
a következő lovaglásokra. De egyet
mondhatok, hogy szégyen lett volna, ha valaki fájdalom, fáradtság
vagy leesés, esetleg feltörés miatt
nem jelent volna meg a lovaglóórán. A sokféle tantárgy, amelyet
tanultunk sok mindenre felhívta a
igyelmünket, de a legnagyobb vita
mindig a lovaglással kapcsolatban
alakult ki!
Amint eddig is kicsillant a
mondottaim közül, mindig úgy
éreztem, hogy a lovaglás önfegyelemre nevel. Sokszor előfordult,
hogy a sok elméleti tantárgyba belevesztem, de lovaglás után mindig
tisztábban fogott az agyam. Ha barátsággal, szeretettel köszöntem az
aznapi munka után lovamtól, egész
nap csodálatos, felszabadult érzéssel dolgoztam. Most érzem igazán,
hogy ez is milyen nagyszerű élmény
volt! De „ne ilozofáljunk, hanem
dolgozni az ülés javításán! Aki szépen ül, az jól is fog ülni!” – cseng a
fülembe ma is lovaglótanárom örök
érvényű mondása! [...]
A nagy ambíciókkal teljes munkának lassan érett is a gyümölcse.
Pl. ilyen dicséretet kaptam: „Kis
komám, nagy szíved van! Csak
így tovább!” Kicsiségnek látszik,
de úgy érzem, hogy nagy lendületet adott nekem, és talán ennek
köszönhetem, hogy egy ünnepély
alkalmával a nagy nyilvánosság
előtt lovagolhattam iskolánk egyik
hírességét, azt a lovat, amely a Budapest–Bécs közti távlovagláson
harmadik volt. Az öreg „Helyes” 18
évével engemet megint a harmadik
helyre hozott fel. Öreg emlékek, de
úgy érzem, hogy tartozom ezzel jó
tanáraimnak és hűséges, jó barátaimnak, a lovaknak.
Folytatás augusztus 18-i lapszámunkban
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Bodó Imre alezredes, a huszadik század egyik legnagyobb székely lovasa,
a magyarországi lovassport kiemelkedő alakja Kászonimpéren született
1898-ban. Visszaemlékezéseit, amelyben saját bevallása szerint egy „lovas ember magatartásának fejlődését” állította középpontba, az 1960-as
években írta. Most a feljegyzések néhány részlete a fiú, dr. Bodó Imre, a
Debreceni Agrártudományi Egyetem nyugalmazott professzorának engedélyével jelenik meg lapunkban. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin
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(2. rész)

A frontszolgálattól
az első versenyekig
A Székely Hadosztályban1
Az első világháború végének
nagy örömei közé tartozott, hogy a
forradalom alatt mi ápoltuk, etettük
és lovagoltuk a lovakat, s itt aztán
igazán kiütközött, hogy ki-ki hogyan áll a lovas ügy szolgálatában.
Százegynéhány ló átmentése a
további időkre, épségben megtartása
a jövőre igen szép feladat volt. Mi,
lóbolondok, becsülettel versengtünk
is ebben a munkában. – Különös,
forrongó időkben éltünk akkor, úgy,
hogy frontszolgálatot is teljesítettünk. Én a határ védelméhez kerülve, felderítő járőrként teljesítettem
szolgálatot, és itt egy szomorúbb élményről számolhatok be Neked. Egy
ilyen felderítő szolgálat alkalmával
egy igen hűséges barátomat kellett
elveszíteni. Kicsi nevű lovacskámat
egy ellenséges golyó találta és összeesett, engem pedig járőrtársam emelt
nyeregbe és vágtázott el velem együtt
a veszélyes körzetből. Ugyanis a Kicsi
halálát okozó golyó az én lábszáramon is átment.
Nagyon letörtem akkor és ijú
szívem szomorúságát lovam elvesztése után fokozta, hogy fogságba
estem. Nem tudtam elfelejteni a
fogságban azt az érzést, amit Kicsi
lovam elvesztése okozott. Vívódtam lelkiismeretemmel, hogy talán
mégsem helyesen jártam el. Utólag
vádoltam magam azért, hogy ha
már így is, úgy is, fogságba kellett
esni, miért nem maradtam ott mellette az utolsó lélegzetvételig? Ilyen
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és hasonló érzések fejlődhetnek ki
abban, ki lovas ember a szívében.
Viszont a lovas nevelés eredménye volt, hogy 19 éves koromban
mindezt átéltem, és képes voltam
a fogságból fantasztikus körülmények közt megszökni. Ez azonban
nem tartozik ide, és folytatom a lovas életem további fejlődését.
Lovas-tanfolyamok
Az iskola elvégzése után2 megint
olyan szolgálati körbe kerültem, ahol
folytathattam a lóval való foglalkozást. Eddigi lószeretetem tovább
fejlődött. Nem múlt el nap, hogy
az esti itatás után végig ne járjam az
istállót, egy-két szóval, simogatással,
kenyérrel és cukorral búcsúzva hűséges munkatársaimtól, a lovaktól.
Ennek eredménye megkapó volt.
Mikor beléptem hozzájuk, már nyerítéssel, hátranézéssel és kaparással
fogadtak és kísérték végig minden
mozdulatomat. Igen megsértődtek
volna, ha véletlenül valamelyik kimarad a simogatásból, dicséretből és
a tenyérből kapott kis jutalomból.
Ilyen előzmények után végeztem el az első lovas tanfolyamot
(equitációt). Ez hat hónapos kurzus
volt. A lovaglás-elmélet, valamint öt
ló napi lovaglása és hajtása alaposan
próbára tette a lovasok izikai munkabírását és természetesen a pszichikai, idegi hozzáállását. Itt, a
lovaglótanárom szerint, tökéletesen
leplezetlenül megmutatkozott az
egyéniség. A vesékbe láthatott a jó

A csíki pályatárs, Imre Dénes, aki állítólag lovasbalesetben vesztette életét. A felvétel Ugron Ilona tulajdona

pedagógus, a tapasztalt, és igen magas lovas műveltséggel rendelkező
és most is aktívan lovagló tanárunk.
Itt ismertem meg a lovaglás elméleti
alapelemeit. Kezdtem rájönni, hogy
mit miért kell csinálni. De arra is
rádöbbentem, hogy mily keveset
tudok.
Sokat olvastam, s mindig tanultam valami újat, de még igen messze
voltam a hogyantól. Ez a tudat késztetett arra, hogy a második equitációt
is elvégezzem a következő évben.
Erről csak annyit, hogy komolyabb
feladatok elé állított tanárom. Hol
temperamentumosabb csikókra,
hol elrontott lovakra kellett felülni.
A kezdő equitánsoknak jó példát,
kedvet és ambíciót mutatni, szintén
feladataim közé tartozott. Nagy szeretettel igyekeztem is ennek megfelelni és tanárom irányítása mellett én
is kezdtem a „vesékbe” látni. Ennek
azonban rendes következménye volt,
hogy vagy tanárom utasítására, vagy
önszántamból a nehézséget okozó
csikókra vagy az ellenkezni próbáló, öreg, rutinos lovakra én ültem
fel. Igen sokat tanultam, de ekkor
még mindig nem tudtam, hogy milyen messzire vagyok a jó és helyes
lovasbefolyástól3!

Az első versenyek
Mindezek után egy önálló lovashadosztályhoz kerültem, ahol a kiképzés egyik feladata a lovaskiképzés volt,
amelyet igen nagy szeretettel, szemlélő
és szakértő elöljáróim nagy megelégedésére tudtam megoldani. A lovas-ügy
szeretetét átvinni kezdő lovasokra,
igen szép feladatnak éreztem. Nos, ebben az időben magam is mindennap
egy-két lovat lovagoltam. Egyiket kora
reggel önállóan, a másikat pedig az
akkor nálunk élő Ivanenko Dimitriev
vezetése alatt délben. Ezt ki kell emelnem, mert akkor indult meg nálunk,
az I. világháború után a modern ugróiskola, melynek elindítója, alapítója
nálunk nevezett Ivanenko korábbi
orosz gárdakapitány volt. Ott kezdtem
én a helyes stílus s a könnyű ügetésben
való befolyás elsajátítását. Selmeczy
L. barátommal együtt hűségesen rászántuk az ebédidő szünetét, mivel
máskor nem értünk rá. Eredménye az
a nagy élmény volt, hogy az őszi megyeri versenyen, hol versenyen kívül
indulhattunk a temperamentumos
arabs félvérekkel 6 hibátlan parcourst4
lovagoltunk. Sajnos, ez a munka megszakadt, mivel Ivanenko Amerikába
távozott, de a reánk ragadt jó befolyás
már érvényesült a következő évben.
Ugyanis 1925-ben az Ádáz nevű lóval
a magyar országos versenyeken bátor
előrelovaglással az eredmények alapján a Luzernba készülő válogatottba
kerültem, s így az első nemzetközi
megméretkezésen vehettem részt.
Különleges érzés volt ez, mert ott
nagymenők között, olaszok, franciák,
németek, hollandok közt az olimpiai nyerő Gemuseus5 Lucette-jével is
mérkőzhettem. Tapasztalathiányom
dacára a puissance-ban6 nyolcadik
tudtam lenni, s bár ez nem jelentett
különösebb rangot, igen sok tapasztalattal gazdagodva jöttem haza.
(…) Hazatérve, Szeged volt az
első versenyünk színhelye. Ott építettek először nemzetközi pályát, és
a versenyen megjelent az akkori aktív
concours lovasok színe-java. E nálunk
szokatlan méretű pályán a benevezett
lovak közül (húsz) csak tizenketten
indultunk el és összesen hét ló és lovas ment végig. Érdekessége, hogy a
nagymenőket Imre Dénes7 barátom,
kocsiból kifogott, igen elhasznált

lábú Ibi lova nyerte hibátlanul, én
pedig Ádázzal egy érintőhibával második lettem, és a hetedik végigmenő
lovat is (…) én lovagoltam.
Az év élményei közé tartozik
még két esemény.
Az egyik: 1925. szeptemberében a Lovaglótanárképző iskolába
vezényeltek.
A másik nagy élményem pedig,
hogy Megyeren először rendezett a
P.V.V.E. egy concours-t8, ahol a fogadók fogadhattak is a nyerőre.
Ennek érdekessége: a megyeri pálya egyenesén volt felállítva egymás
után tíz ugrás, melynek utolsó két ugrása volt 1,40 m, a többi 1,30 és 1,20.
A nagy riválisok azt mondták, hogy
itt mutassák meg a luzerni krekkek,
hogy mit tudnak (ezek mi, iatalok
voltunk)!
Imre Dénes volt az egyik Becsületes nevű lován, szerénységem pedig Ádázon a másik, kik hibátlanul
abszolváltuk a pályát, de Ádáz jobb
idejével volt a nyerő. A ló tulajdonosa
saját lovára, Ádázra fogadott és 2000es nyereményhez jutott.
Érdekesség, hogy határvédelmi
szolgálat szerepel a szövegben, de
valójában a Székely Hadosztály keretében végzett harcról szól – tisztázta
dr. Bodó Imre professzor, aki szerint a
témához kapcsolódó akkori diszkréció
jellemzi ezt a szöveget.
2
Bodó Imrét a Ludovika Akadémián avatták tüzértisztté 1920-ban
3
„A jó lovaglás és a helyes
lovasbefolyás alapfeltétele a nyugodt,
a ló mozgását puhán követő, attól
független, biztos ülés. Csak a nyugodtan és biztosan ülni tudó lovas képes
akaratát átvinni lovára.” A Lovaglás
és hajtás c. könyv először 1954-ben jelent meg. A kötet egyik szerzője Bodó
Imre volt
4
pályát
5
Alphonse Gemuseus svájci díjugró, az 1924-es olimpia aranyérmese
6
Kitartásos magasugrás
7
Imre Dénes (1898–?) Gyergyószentmiklósi születésű huszárszázados, a csíkszentmihályi Imre család
tag ja. 1939-ben nyugállományba
helyezték
8
versenyt
1
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született 1898-ban. Visszaemlékezéseit, amelyben saját bevallása
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3. rész

Iskola, lovak, versenyek

T

anárképzős lettem1, s igen
nagy ambícióval kezdtem
annak abszolválására. Igen
kemény fegyelmezett munka két és
fél éven keresztül. Napi átlag: egy
futószáras ló (kengyel nélkül, ülésjavítás), egy iskolaló, egy iskola pótló,
egy sarzsi ló, egy saját ló és egy iskola ugróosztály. Ezenkívül csütörtökön kocsi- és fogathajtás, valamint
elméleti kiképzés volt programon
(természetesen csütörtökön csak az
említett foglalkozás szerepelt). Nem
feledkezhetem meg arról sem, hogy a
tanárképző iskola munkájának jellegzetessége volt, hogy országos és nemzetközi versenyeken is részt vettünk
és rendszeresen jól szerepeltünk!
1926-ban nemzetközi lovasverseny volt Budapesten. A Margitszigeten az ugrószámok és díjlovas számok mentek, és ugyancsak
akkor rendezték meg a militaryt2.
Ennek az érdekessége, hogy ez volt
az utolsó military, ahol az előlovaglás után a terepverseny még a régi
felfogásban zajlott le. Ugyanis az
ügetőszakasz után 35 km körül volt
az akadályokkal tördelt terepszakasz hossza, és azután következett
a steeple-chase3, illetve a befejező
levezető galopp. Általában igen
erősnek találták a szakemberek,
nemcsak a terep hosszát (összes
ügetőszakasszal együtt 40 km), hanem, hogy utána jöjjön az akadályverseny. Én is úgy éreztem. Azóta a
kialakult tapasztalat szerint általában a mostani formában rendezik a
militarykat (ügetőszakasz, steeplechase, ügetőszakasz, terep cross4 és
vágtaszakasz).
Még az 1926-os év eseményeihez tartozik, hogy a Margit-szigeti
ugrószámokban is részt vettem,
ahol nem a helyezéseim voltak érdekesek, hanem a kiértékelésnél a
tanárképző iskolában Josipovich
Zsigmond5 (az iskola lovaglástanára), az akkori idők nagy tanítómestere a következőt mondta: „Egyetlen lovas volt az ugrószámokban,
aki a határozott előrelovaglást
helyesen alkalmazta, jó befolyással
és durvaságmentesen.” Igen nagy
hatással volt reám a nagy mester
megjegyzése, és az előrelovaglás
tekintetében kezdtem a helyes utat
kidolgozni magamban, mind érzésben, mind a inomság továbbfejlesztésében. Élményeim 1926-ban
tehát a fentiekben tükröződtek.

1927 – a kiváló
eredmények éve
Mérhetetlen szorgalommal és
komolysággal igyekeztem a két és
fél évet végigdolgozni, aminek eredménye: a tanárképző iskolát kiváló
eredménnyel végeztem 1927-ben.
A koronát a munkára három fontos esemény tette fel. 1. 1927-ben a
dortmundi nemzetközi mérkőzésekre engem is neveztek, 2. az olimpiai
válogatott tagja lettem és 3. steeplechase versenyek lovaglása.
Ad 1. Dortmundban három magyar lovas vett részt. Fedeles lovardai mérkőzés volt a Westfalenhalleban, 15 000 ember nézte végig
naponta a mérkőzéseket. Minden
versenyszámban a közönség fogadást köthetett a nyerőre.
Jól szerepeltünk, több helyezést értünk el, de a nagy szám az utolsó volt.
Itt 120-tól 160-ig felállított akadályok
álltak a pályán, 150 lovas indult el a
számban Dortmund város nagydíjáért, az aranyserlegért. Közölünk csak
Binder Ottó indult a húszéves Palival.
Pali végigcsinálta az első világháborút,
utána ekét is húzott, de véletlen körülmények közt a tanárképző iskolába került, ahol nagy képességét mint
öreg nyugdíjas, még mindig csillogtatta. Ezért esett a választás rá, hogy
Dortmundban is szerepeljen. 35-ös
startszámmal indult és hibátlanul abszolválta a pályát. Utána még körülbelül 150 ló és lovas próbálkozott hibátlanul lovagolni, de hibátlan egyedül a
Pali maradt, Binder Ottóval nyergében. Mi ketten, Kánya6 barátommal
meg Marosdy7 és Rudnyánszky8 magyarokkal együtt négyen-öten drukkoltuk végig ezt a versenyt 15 000
némettel szemben. Csodálatos szép
teljesítmény volt a húszéves Palival a
magyar félvér dicsőségére9.
Ad 2. Eredmény és élmény volt
számomra, hogy az olimpiai keretbe jelöltek, mint military- és ugrólovast, csoportban!
Az alagi tréning
Ad 3. A tanárképző iskola egy
versenyistállót is állított fel, melynek lovai már 1927-ben szerepeltek, főleg a megyeri versenypályán.
Az iskola parancsnoka Prónay Sándor10 nagy telivér-barát volt, és természetesen a hallgatók a lovassport
ezen ágával is tisztában kellett legyenek. A hallgatók közt is sok szó
esett erről. Egy alkalommal az ebéd
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közben ugratni akartam két nehézsúlyú és idősebb hallgatótársamat
(80 kg körüliek), hogy nekik is kell
majd versenyt lovagolni és minden
tanárjelöltnek, aki még sík-, gátés akadályversenyt nem lovagolt.
Általános nevetés lett, miközben
elképzeltük, hogy miképpen is lesz
a 80 kilogrammosok felkészülése,
stb.
Másnap azonban a tízórás szünetben üzenet érkezett az irodából, miszerint azonnal díszben
jelentkezzem iskolai parancsnoki
kihallgatásra. Meg is jelentem, de
halvány fogalmam sem volt, hogy
miért. Nos, hogy képet kapj egy
akkori kihallgatásról, leírom a jelenetet. Jelentettem, hogy ezredes úr
parancsára megjelentem stb. Erre
a parancsnok magas C-ből kiáltva leszidott, és kikérte magának,
hogy intézkedéseit kritizálom. Én
megdöbbentem és értelmetlenül
álltam előtte. Kissé enyhébb hangon felszólított, hogy indokoljam
meg megjegyzéseimet, melyeket a
versenylovaglással kapcsolatban a
tegnapi ebéden tettem. Ekkor kapcsoltam csak...
Jelentettem, hogy humorosan hecceltem egy-két nehézsúlyú
lovasunkat, hogy nekik kell versenyt lovagolni. Ha ezt komolyra
fordítanám, akkor is indokoltnak
látnám, hogy minden lovaglótanárnak igenis tisztában kell lennie
a lovassport minden ágával – így
a versenylovaglással is. Csakis így
lehet sokoldalú és jó tanár. Parancsnokom erre így felelt: Ezt elfogadom és holnap reggeltől jelentkezik
munkában Alagon11!
Ez mit jelentett nekem? Reggel
korán, három órakor felkelni, hogy
kijussak az alagi pályára. Villamos
még nem járt, autóra nem tellett,
hogy az elég messze levő pályaudvarra kiérjek, tehát jogom volt
gyalog kimenni (de gondoltam, ez
is tüdő-training12). Parancs – parancs! A lovasügy szeretete a terheléstöbbletet is legyőzette velem.
Nagyon büszke vagyok most is arra,

hogy így fogtam fel. Tehát versenytraininget is csináltam naponta öt
ló mellett, amíg megkezdődtek a
versenyek. Élveztem a versenymunkában a sebesmunkát, főleg a gátgaloppokat, és itt is a lendületre és
előrelovaglásra gondoltam.

éves korig, a tapasztalatgyűjtés jegyében igyekeztem elérni.
(Folytatás szeptember 15-i
lapszámunkban)

1

Sárga Rózsával
Ez évben tényleg versenyt is
lovagoltam. Három síkversenyből
egyszer második lettem, egyszer
harmadik, egy 2400 m-es gátversenyben, egyedül amatőrlovas létemre, rutinos zsokék közt. A győri
akadályversenyt pedig Sárga Rózsa
telivérrel hosszakkal nyertem. (Helyes előrelovaglás, jó taktika.)
E versenyt leírom, mert igen
érdekes volt, ugyanis igen jó lovak
és amatőr versenylovasok indultak (Selmeczy13, Lázár, Stépán,
Mihályi, Csernovich Arzén stb. és
szerénységem). Sárga Rózsa lovam
nagyon rossz startoló volt, de nagyon sebes lovacska. Az ellenfelek
úgy gondolták, hogy Sárga Rózsát
hagyni kell elől menni, majd a inis
előtt rámenni és a inisben lelépni.
A startnál várni kellett rám, mert
Sárga Rózsával elkalandoztam, de
végre mégis sikerült elindulnunk
a start felé, ahol engem engedtek
igazi repülőstarttal indulni. Éreztem, hogy öt-hat hosszal vezetek, és
a lovam jól ugrik, de az iramot úgy
igyekeztem tartani, hogy a köztünk
levő távolság állandó maradt. A
forduló előtt hallottam az ellenfelek közeledését, és arra igyekeztem,
hogy még egyedül jól forduljak az
egyenesbe. Sikerült, és apait-anyait beleadva, kitűnő ugrások után,
három hosszal nyertem a versenyt
Pusztalegény (Lázár) előtt! Nagy
élmény volt! A helyes ellentaktika és az iram helyes kihasználása
a 4000 m-en keresztül mindig jól
ugró lóval!
Mindezt azért írtam le részletesen, hogy lássad, iam, az érzések és
nyugodt idegekkel való hozzáállás
értékét. Még hozzá kell tennem,
hogy mindezt húsz-huszonnyolc

A budapesti Lovaglótanárképző Intézetről van szó, amely 1922-ben alakult Pótló
Idomító Keret (PIK) néven, és a bécsi klaszszikus iskola, a campagne-lovaglás hagyományait ápolta.
2
A lovastusa (military, háromnapos
verseny) egy olyan lovas sportág, amely három részből áll: díjlovaglásból, természetes
akadályokkal tűzdelt tereplovaglásból és díjugratásból. A lovastusa a legkomolyabb kihívást jelenti a lovassportok között, hiszen igen
magas szintű sokoldalúságot követel ló és lovas
részéről egyaránt. A mai szabályok szerint a
három versenyrészt három egymás követő napon tartják meg, és a lovasnak természetesen
mind a három részt ugyanazzal a lóval kell
teljesítenie. (wikipedia.org)
3
akadályverseny
4
mezei verseny
5
Josipovich Zsigmond (1869–1945),
tábornok, a Wiener Reitlehrer Institut tanára, majd a magyarországi lovasképzés
vezetője a Magyar Királyi Lovagló- és Hajtótanári Iskolában. 1926-ban az ő irányításával készült el a „Utasítás a lovaglás, hajtás
és málhásállatvezetés oktatására” című szabályzat, amelynek fontos szerepe volt a lovaglással kapcsolatos magyar szakkifejezések
egyértelműsítésében is.
6
Kánya Antal jeles magyar lovas, a
Lovaglótanárképző későbbi parancsnoka
7
Marosdy István sportlovas, ezredes
(1893-1977)
8
Rudnyánszky Ferenc, a Lovasiskola
című kötet szerzője
9
Ezt a teljesítményt a Signum Laudis kitüntetéssel ismerték el Magyarországon.
10
Prónay Sándor kir. kamarás, ezredes
11
Az alagi Lóversenypályán Dunakeszin
1891-ben tartották az első futamot. A Tanácsköztársaság után, amikor a pesti lóversenypályát felszántották, a magyar lovassport központja Alagra költözött. 1925 után,
amikor a pesti pályát 1925-re sikerült újjáépíteni, ismét a trenírozás vált fő feladatává.
12
Tréning, edzés
13
Valószínűleg Selmeczy László
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Bodó Imre alezredes, a huszadik század egyik legnagyobb székely lovasa, a magyarországi lovassport kiemelkedő alakja Kászonimpéren
született 1898-ban. Visszaemlékezéseit, amelyben saját bevallása
szerint egy „lovas ember magatartásának fejlődését” állította középpontba, az 1960-as években írta. Most a feljegyzések néhány
részlete a fiú, dr. Bodó Imre, a Debreceni Agrártudományi Egyetem
nyugalmazott professzorának engedélyével jelenik meg lapunkban.
Rovatszerkesztő: Daczó Katalin
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Hogyan lettem csoda-ember?

K

edves Fiam! Most egy olyan
élményről fogok beszámolni, ami nemigen szokott
előfordulni. A dortmundi szép
eredményeket társas vacsorával ünnepeltük itthon. Itt én vacsora alatt
az egyik „gentleman” (Csernovich)
trainertől1 másnapra egy ajánlatot
kaptam egy akadályversenyen való
lovaglásra. Egy telivért kellett volna
lovagolni. Örömmel elfogadtam,
és rövidesen hazamentem, hogy pihenten állhassak majd a starthoz.
Azonban, mivel nyert versenyem
volt, én nem hozhattam azt a súlykedvezményt2, amire a trainer számított, így egy félvért ajánlott. Ennek a lovaglására is vállalkoztam, bár
figyelmeztetett, hogy az ugrásoktól
kissé visszatart. Én a próbaugrásnál
jó tempóban, pálcasegítséggel határozottan jól ugrattam vele. A start
után két telivér után helyezkedtem,
hogy biztos legyek az ugrásoknál.
Két akadályt igen jól vettem, lendülettel ugrott. Jó érzéssel közeledtünk
a harmadik ugráshoz, ahol a két telivér együtt jól elugrott, és mögöttük
egy hosszal galoppolva jöttem én is
a félvérrel. De most az én lovam a
nagy lendületben a két vezető lóval
egy tempóban ugrott el. Természetes, hogy a széles fix sövényen nem
ért át; elejével fennakadt, a lába beszorult, én pedig szabályszerű fejessel
repültem a félig fagyott talajra. Én
persze ottmaradtam, úgyhogy ezt az
ugrást a mezőny visszafelé is ugrotta rajtam keresztül, de természetes,
én minderről semmit sem tudtam.
Akik látták, azok mesélték el nekem.
Akkor még csak lovas mentőkocsi
működött a pályán, s így mire az kiérkezett hozzám, a versenynek régen
vége volt. Engem ájulatban szállítottak kórházba.
A kórházban
Másnap tértem magamhoz, de
beszélni nem tudván, jelekkel kértem az ott lévő betegtársamtól ceruzát és papírt. Ezt megkapván, írásban
kérdeztem tőle, hogy „hol vagyok?”,
„mi történt velem?”.
Még egy napig lehettem ebben
az állapotban, amikor az orvosi
vizsgálat ott az ágyam mellett arra a
panaszomra, hogy fáj a nyakam, és a
tarkómban erős fájdalmat érzek, azt
állapította meg, hogy agyrázkódás,
állkapocstörés, s nyelvsérülésemen
kívül erős húzódás és izomrándulás
lehet. Ne aggódjam, hanem egy kicsit próbáljak felkelni és fokozatosan
majd egy keveset mozogni. Alig vártam, hogy a főorvos és a sleppje elvonuljon. Meg is akartam próbálni a

felkelést, de alighogy megpróbáltam
felülni az ágyban, ismét elvesztettem
az emlékezetem.
Derengett valami, mintha az
utolsó kenetet feladták volna, s én már
úgy fantáziáltam, hogy meghaltam.
Mintha hallottam, hogy járnak körülöttem, suttognak, beszélnek, de én
már elköltöztem az árnyékvilágból.
Ez volt, ami olyan mély nyomokat
hagyott bennem, hogy most is tisztán
emlékszem e látomásra, illetve impressziókra. Közben az említett kórházból átszállítottak a klinikára, persze eszméletetlen állapotban. Meg is
röntgeneztek, de minderről én semmit
sem tudtam. Hogy is tudtam volna,
hisz meghaltam. Egy halálos álom
utolsó látomásaként új lakóhelyemen
fehérbe öltözött sokaság jelent meg. Az
volt az érzésem, hogy a másvilágon
vagyok. Ekkor hozzám lépett az Atyaisten, és azt mondta, hogy nyissam ki
a szám, de mikor bedugja a számba
ujját, nehogy leharapjam. Erre én azt
gondoltam: de vicces ember az Atya-
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isten. Valóban bedugta az ujját, és én
olyan fájdalmat éreztem, hogyha ki
nem kapja, bizonyára leharapom.
Később, midőn már gipszes kötéssel a nyakamon ültem magasra
párnázva az ágyamban, megtudtam
egyik segédtől, aki osztálytársam volt,
hogy az Atyaistennek képzelt valaki
dr. Verebély3 professzor úr volt, aki
arra volt kíváncsi, hogy a röntgenlelet tanúsága szerint kitapintható-e
a sérült nyakcsigolya a szájamon keresztül (majdnem megjárta). Azt is
elárulta orvos barátom, hogy mikor a
röntgenleletet megnézte a professzor,
majd engem megvizsgált, azt kérdezte, hogy minek hozták ide meghalni?
Mindezeket leírtam, mint igen érdekes jelenségeket, amelyet meg lehet
érteni annak, aki tudja, hogy vallásos
nevelésben részesültem.

Sportruházat-reklám – 1920-as évek

A kórházban három hónapot
töltöttem. Mikor már lehetett kicsit
mozogni, két nővérke segédletével
elindultam, de bizony nem éreztem
a küszöb magasságát, és belébotlottam. Majd később az ortopédiára
kísértek, de nem éreztem a lépcsőfokokat, egyből akartam a tizedik
lépcsőfok aljára lépni. Szóval meg
kellett tanulni újra járni.
A professzor úr többször előrevezetett engem az orvostanhallgatóknak tartott előadására, ahol bemutatta a röntgenfelvételeket. Első
felvétel: csigolyatörés. Ott hallottam
meg először sérülésem komoly voltát, mint már lábadozó, fennjáró beteg. A professzor úr így jellemezte az
ő szokott jó humorával az esetet: „Ez
a fiatalember mindent elkövetett,
hogy gerincoszlopa beleszaladjon
az agyába, de kemény székely koponyája nem engedte, s így megúszta
azzal, hogy, amint látják, a harmadik
nyakcsigolya sérült meg súlyosan. A
második és harmadik röntgenfelvételnél pedig azt emelte ki, hogy
milyen csodálatosan halad a callus
képződmény4 fejlődése. No, de ennek a végére érkeztem, és mint lábon járó beteget, három hónap után
hazaengedett azzal, hogy továbbra
gyógymassage kötelező, és egy évig
nem szabad lóra ülni.
A szívpróba
Bizony, mint az olimpiai válogatott keret tagja, szomorúan távoztam
hazafelé. Mind az járt az eszemben,
hogy vajon a szívemet (bátorságomat) elvesztettem-e? Ez nem hagyott
nyugodni, s én bizony harmadnap
már meg akartam győződni, hogy
miképpen is áll az én szívügyem.
Este, amikor a tanárképző iskolában
már megszűnt a lovaglás és a fedett
lovardában senki sem volt, derék jó
lóápolómmal és felnyergelt Fecskémmel besurrantam a lovardába.
Felsegített az én emberem a lóra, jól
éreztem magam. Negyedórai rövid
munka mindhárom jármódban, és
máris kértem három kis ugrás felállítását. Midőn emberem ezt elkészítette, megindultam rövid, nyugodt
vágtában, és ugrottuk a három ugrást, majd átlóváltás után visszafelé is
megugrottuk a három ugrást. Érez-

tem, hogy a szívpróba sikerült, és kimondhatatlan boldog érzéssel mentem át lépésbe és „állj”-ba. Azonban
most leszállni már képtelen voltam,
úgy megmerevedett a nyakam és vállam. A jó lóápolóm segítségével – aki
leemelt a lóról – tudtam csak leszállni. De a merevségi fájdalmak is lassan oldódtak, és én életem legszebb
élményét éltem át. Leküzdöttem a
nagy bizonytalanságot, visszanyertem a reményt, és ezenkívül – ezen
gondolkoztam otthon – jobban
megismertem önmagam, és sikerült
is legyőzni önmagamat és kétségeimet. Ezek már nem érintettek többé
engem, és még nagyobb szorgalommal jártam gyógymassage-ra, de
éppen úgy, minden délután, lopva,
mikor senki sem látott, lovagolgattam keveset. Egy hónapig végezgettem e magán „gyógyászatot”. Ekkor
jól éreztem magam, csak zubbonyt,
vagy köpenyt nehezen tudtam felvenni (de éveken keresztül éreztem e
nehézséget).
A gyógyulás
Délutánonként benéztem a
nemzeti lovardába, hogy megköszönjem a lovarda igazgatójának,
Cs. Szabó K5.-nak is segítséget,
valamint gróf Andrássy Géza6 közbenjárását, hogy még idejében a klinikára szállítottak, hogy még megpróbálják menteni a menthetőt.
Így aztán az igazgatónak, Andrássy
Gézának is elárultam, hogy én lopva lovagolgatok. Több se kellett
Cs. Szabó barátomnak, mondván,
hogy nagy szenzációt csinálunk: „A
közelgő tavaszi fedett lovardaversenyen vállalnád lovagolni Tomyt,
Andrássy G. öreg lovát, melyet te
szoktál különben is lovagolni?” Én
azt mondtam, ha nem lesz fegyelmi
vétség ebből, akkor merem vállalni
(ugyanis az iskolaparancsnokság
is eltiltott egyelőre a lovaglástól).
„Azt majd elintézzük Andrássy Gézával egyetemben!” – mondta igazgató barátom. Így délutánonként
már a jó öreg Tomyt lovagolgattam,
de mindig egyedül, amikor már elmentek a passzionátus lovasok.
Ezen unalmasnak látszó dolgokat leírtam, mert kettős nagy élményben részesített a sors, éppen e

titkos lovacskázással kapcsolatban.
Lovas élmény volt, hogy tényleg
nyilvánosság előtt versenyezve egy
első és egy második helyezést értem el, másodszor meg: egy ezüst
kis kupával jelentkeztem Verebély
professzor úrnál. Ugyanis, mikor
egy hónappal előbb a professzortól búcsúztam és megköszöntem a
velem való jóságát és törődését, azt
mondta: „ Köszönd meg a Jóistennek! Egy évig nem szabad lovagolni! Szervusz, kis csoda-ember!” Én
pedig elhatároztam, hogy majd első
tiszteletdíjamat emlékül neki fogom felajánlani. Nehezen jutottam
be hozzá, és rejtegetve a kupát, röviden elmondtam jövetelem célját, és
átadni készültem a serleget, midőn
felugrott a székéről, és csak annyit
mondott: „Te őrült!” Majd mikor
látta, hogy józanul beszélek és valóban igen boldognak érzem magam,
megölelt.
Az alezredes unokája, ifj. Bodó
Imre budapesti onkológus néhány éve
Kászonaltízen vásárolt házat. Ebben kapott helyet a Balási-kúriából
kiköltöztetett néprajzi gyűjtemény. A
Kászoni Székely Tájmúzeum szombaton, szeptember 17-én déli 12 órakor nyitja meg kapuit.
___________

tréner, idomár
A súlyengedmény azoknak a lovasoknak
jár, akik még nem nyertek versenyt, ezáltal a
könnyebb súly előnyt jelent a lovasnak és a lónak a verseny során.
3
Dr. Verebély Tibor (1875–1941) sebész,
egyetemi tanár, az MTA tagja
4
csonthegképződés
5
Cs. Szabó Kálmán – vagy miként az
összes lovas szólította: Csészabó – a magyar
lovassport történetének egyik kiemelkedő
szakmai tudású szervező egyénisége volt. (…)
1875-ben Székelyudvarhelyen született. A
századforduló táján Budapestre költözött,
ahol újságíróként működött, s több regénye is
megjelent. A világháborúban a huszároknál
szolgált, majd a háború után tartalékos huszártisztként a húszas évek elején vette át a
Nemzeti Lovarda Egylet igazgatói tisztjét. (A
magyar lovassport a két háború közötti időszakban. www. lovasszovetseg.hu)
6
Andrássy Géza gróf (1856–1938) nagybirtokos, honvéd huszárezredes, vasgyáros, politikus, híres telivértenyésztő és vadász
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