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Bodó Imre alezredes, a huszadik század egyik legnagyobb székely lo-
vasa Kászonimpéren született 1898-ban. A középiskola alsóbb osztá-
lyait Csíkszeredában végezte, majd Csík vármegye ösztöndíjasaként 
a soproni katonai főreálgimnáziumban érettségizett és a Ludovika 
Akadémiára került, ahol tüzértisztté avatták. A magyar válogatott ke-
ret 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. Visz-
szaemlékezéseit, amelyben saját bevallása szerint egy „lovas ember 
magatartásának fejlődését” állította középpontba, elsősorban fiának 
szánta. Most a feljegyzések néhány részlete a fiú, dr. Bodó Imre pro-
fesszor, 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 ne-
ked az emlékezéseimben felidézve, 
a történések sorrendjében elmon-
dani.

Úgy három-négy éves gyerek 
lehettem, amikor a kocsiszínben 
lévő kocsi bakjára felülve a kocsi-
rúd 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 

vigasztalt meg, hogy elmehettem 
vele a befogott „igazi” lovakkal 
kocsizni, és láthattam, hogy mi-
képpen kell hajtani, mert az atyai 
kézben tartott gyeplőszárakat én is 
foghattam! Azt hiszem, ekkor érez-
tem meg először, hogy az ostorral 
való bánásmód finomságát el kell 
sajátítani. Ma hetven év felé járok, 
és eddigi lovas-életemben igen rit-
kán fordult elő, hogy lovamat meg 
kellett volna verni.

Hatéves koromban ültem elő-
ször lovon, mégpedig egy-két éves 
csikók hátán. Ugyanis gyermekko-
romban nálunk a választott csikók 
két-három éves korig, tavasztól 
őszig a havasi legelőn nevelődtek 

(rideg nevelés), és sózás alkalmával 
gyakran kimehettem én is a csikók-
hoz. Ilyenkor mindig felültettek a 
szelíd csikókra és én nagyon boldog 
és büszke voltam, különösen, mi-
dőn az idősebb csikókra tettek fel, 
amelyeken már kender kötőfék is 
volt. Képzelheted az érzést, midőn 
a csikót vezették, majd elenged-
ték, és én önérzetesen ültem rajta, 
lépésben, szőrén! Lassan-lassan 
pedig ügetésben is megismételtük 
a műveletet. Önérzetes büszkesé-
gemen akkor esett először csorba, 
midőn egy alkalommal ilyen üget-
getés közben a csikó hirtelen leállt, 
én pedig leperdültem róla. Bár nem 
ismertem a fizika „tehetetlenségi 
nyomaték” törvényének elméletét, 
határozottan „éreztem” ezt a talaj-
jal történt hirtelen érintkezés alkal-
mából. De az önérzetemen ejtett 
csorba elfeledtette az oldalbordám 
érzékenységét és újra csak lovon ül-
tem. Most már igyekeztem jobban 
odafigyelni, jobban ülni, és nem 
szégyelltem a sörényt is megfogni. 

Ezen lovacskázásaim három-
négy éven keresztül ismétlődtek, 
és egy kicsit híre is ment a környe-
zetemben, a rokonságban, hogy 
milyen bátor fickó vagyok! Az első 
lovas tanulmányaimnak köszönhe-
tem, hogy úgy tízéves koromban 
egy igen megtisztelő lovas feladatot 
kaptam.

Az első lovas feladat
Családom egyik jó barátjának 

lánya lakodalmára készült. A leány-
zó engem választott vőfélyének, s 
ez pedig a megtiszteltetésen kívül 
kötelességeket is rótt reám. Meg 
kellett egy verses meghívót tanul-
ni (szerencsére a rigmusok nem 
voltak sem nehezek, sem hosz-
szúak), továbbá lóháton, nyergelt 
lovon, a menyasszony szalagozott 
vőfélybotjával, rózsabimbós kalap-
pal lovagolni a meghívandókhoz, és 
ott szépen hangosan és értelmesen el-
szavalni 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 esemé-
nyei gyönyörű természeti környe-
zetben zajlottak. Képzeld el ten-
gerszint feletti 1000 méter magas-
ságban a legelőket! Hegyek, völ-
gyek váltakozva, gyönyörű fenyő-
erdőkkel és bükkerdőkkel borított 
táj, állandó, szép panoráma. Min-
den 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 ben-
nem, amelyeket az idő sem tudott 
kitörülni emlékeimből. Most is lá-
tom, 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 me-
legben 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 feny-
vesben suttog a csend, és az esti 
harangszót a vezércsikó kolompja 
adja. A pásztortűz mellett pihen-
nek le a csikósok, hogy a holnapot 
újrakezdhessék. A pásztortűz láng-

ja világít már csak, és ez elég arra, 
hogy meglássuk és érezzük a termé-
szet tisztaságát, szépségét és egysze-
rűségét, 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 éle-
tem útját.

Ló vagy repülőgép?
Középiskoláimat részben kato-

naiskolában végeztem, és ott is oly 
szerencsém volt, hogy egyik pa-
rancsnokom lovát vasárnaponkint 
lejárathattam parancsnokom irá-
nyítása és két kis lányának „csodá-
lata” kíséretében. E kis lovasélet 
talán már átmenet volt a komoly 
lovasmunkához, amely akkor vette 
kezdetét, midőn a felsőbb katonai 
iskolába kerültem, ahol előírt tan-
tárgy volt a lovaglás. 

E kis fejezetben erről fogok be-
számolni, kedves fiam, emlékeim 
közt kutatva, hogy a fiatal lélek 
ambíciói miképpen alakultak, il-
letve ez ambíciók miképpen ha-
tottak a lovaglásra. De éppen azt is 
mondhatnám, hogy a lovaglás és a 
lószeretet miképpen hatott az am-
bíciókra, hiszen később, az életem 
folyamán többször kerültem vá-
laszút elé. A kérdés az volt: ló vagy 
repülőgép? Ló vagy szerelem? Ló 
vagy magasabb kiképzés? Én min-
dig a lovat választottam!

Az első komoly lovasoktatásban 
a világháború idején részesültem. 
Zajlik az első világháború, lovas 
csapattestek ütközeteiről hallunk, 
olvasunk. A lovaglótanárunk köz-
ben az ülés helyes voltát magya-
rázza mint a lovaglás, jó lovas érzés 
alapját. Majd a lovasember férfias-
ságának kidomborítását halljuk, 
akkor is midőn izomláztól gyötör-

ve, bizony kissé mereven indulunk 
a következő lovaglásokra. De egyet 
mondhatok, hogy szégyen lett vol-
na, ha valaki fájdalom, fáradtság 
vagy leesés, esetleg feltörés miatt 
nem jelent volna meg a lovagló-
órán. A sokféle tantárgy, amelyet 
tanultunk sok mindenre felhívta a 
figyelmünket, de a legnagyobb vita 
mindig a lovaglással kapcsolatban 
alakult ki!

Amint eddig is kicsillant a 
mondottaim közül, mindig úgy 
éreztem, hogy a lovaglás önfegye-
lemre nevel. Sokszor előfordult, 
hogy a sok elméleti tantárgyba be-
levesztem, de lovaglás után mindig 
tisztábban fogott az agyam. Ha ba-
rátsággal, szeretettel köszöntem az 
aznapi munka után lovamtól, egész 
nap csodálatos, felszabadult érzés-
sel dolgoztam. Most érzem igazán, 
hogy ez is milyen nagyszerű élmény 
volt! De „ne filozofáljunk, hanem 
dolgozni az ülés javításán! Aki szé-
pen ül, az jól is fog ülni!” – cseng a 
fülembe ma is lovaglótanárom örök 
érvényű mondása! [...]

A nagy ambíciókkal teljes mun-
kának lassan érett is a gyümölcse. 
Pl. ilyen dicséretet kaptam: „Kis 
komám, nagy szíved van! Csak 
így tovább!” Kicsiségnek látszik, 
de úgy érzem, hogy nagy lendü-
letet adott nekem, és talán ennek 
köszönhetem, hogy egy ünnepély 
alkalmával a nagy nyilvánosság 
előtt lovagolhattam iskolánk egyik 
hírességét, azt a lovat, amely a Bu-
dapest–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 baráta-
imnak, a lovaknak. 

Folytatás augusztus 18-i lapszámunkban

Bodó Imre százados

Bodó Imre fiatal tisztként


