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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 „lo-
vas 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 enge-
délyével jelenik meg lapunkban. Rovatszerkesztő: Daczó Katalin

Bodó Imre
visszaemlékezései

(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 ho-
gyan 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 teljesítet-
tünk. Én a határ védelméhez kerül-
ve, felderítő járőrként teljesítettem 
szolgálatot, és itt egy szomorúbb él-
ményről számolhatok be Neked. Egy 
ilyen felderítő szolgálat alkalmával 
egy igen hűséges barátomat kellett 
elveszíteni. Kicsi nevű lovacskámat 
egy ellenséges golyó találta és össze-
esett, engem pedig járőrtársam emelt 
nyeregbe és vágtázott el velem együtt 
a veszélyes körzetből. Ugyanis a Kicsi 
halálát okozó golyó az én lábszára-
mon is átment. 

Nagyon letörtem akkor és ifjú 
szívem szomorúságát lovam elvesz-
tése után fokozta, hogy fogságba 
estem. Nem tudtam elfelejteni a 
fogságban azt az érzést, amit Kicsi 
lovam elvesztése okozott. Vívód-
tam 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 mel-
lette az utolsó lélegzetvételig? Ilyen 

és hasonló érzések fejlődhetnek ki 
abban, ki lovas ember a szívében.

Viszont a lovas nevelés eredmé-
nye volt, hogy 19 éves koromban 
mindezt átéltem, és képes voltam 
a fogságból fantasztikus körülmé-
nyek közt megszökni. Ez azonban 
nem tartozik ide, és folytatom a lo-
vas életem további fejlődését.

Lovas-tanfolyamok
Az iskola elvégzése után2 megint 

olyan szolgálati körbe kerültem, ahol 
folytathattam a lóval való foglal-
kozást. 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 hű-
séges munkatársaimtól, a lovaktól. 
Ennek eredménye megkapó volt. 
Mikor beléptem hozzájuk, már nye-
rítéssel, hátranézéssel és kaparással 
fogadtak és kísérték végig minden 
mozdulatomat. Igen megsértődtek 
volna, ha véletlenül valamelyik ki-
marad a simogatásból, dicséretből és 
a tenyérből kapott kis jutalomból.

Ilyen előzmények után végez-
tem 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 fizikai mun-
kabírását és természetesen a pszi-
chikai, idegi hozzáállását. Itt, a 
lovaglótanárom szerint, tökéletesen 
leplezetlenül megmutatkozott az 
egyéniség. A vesékbe láthatott a jó 

pedagógus, a tapasztalt, és igen ma-
gas 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 tanul-
tam valami újat, de még igen messze 
voltam a hogyantól. Ez a tudat kész-
tetett 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 sze-
retettel igyekeztem is ennek megfe-
lelni 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 próbá-
ló, öreg, rutinos lovakra én ültem 
fel. Igen sokat tanultam, de ekkor 
még mindig nem tudtam, hogy mi-
lyen messzire vagyok a jó és helyes 
lovasbefolyástól3!

Az első versenyek
Mindezek után egy önálló lovas-

hadosztályhoz kerültem, ahol a kikép-
zés egyik feladata a lovaskiképzés volt, 
amelyet igen nagy szeretettel, szemlélő 
és szakértő elöljáróim nagy megelége-
désére tudtam megoldani. A lovas-ügy 
szeretetét átvinni kezdő lovasokra, 
igen szép feladatnak éreztem. Nos, eb-
ben 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 emel-
nem, mert akkor indult meg nálunk, 
az I. világháború után a modern ug-
róiskola, 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 rá-
szántuk az ebédidő szünetét, mivel 
máskor nem értünk rá. Eredménye az 
a nagy élmény volt, hogy az őszi me-
gyeri versenyen, hol versenyen kívül 
indulhattunk a temperamentumos 
arabs félvérekkel 6 hibátlan parcourst4 
lovagoltunk. Sajnos, ez a munka meg-
szakadt, 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 alap-
ján 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 olimpi-
ai nyerő Gemuseus5 Lucette-jével is 
mérkőzhettem. Tapasztalathiányom 
dacára a puissance-ban6 nyolcadik 
tudtam lenni, s bár ez nem jelentett 
különösebb rangot, igen sok tapasz-
talattal gazdagodva jöttem haza. 

(…) Hazatérve, Szeged volt az 
első versenyünk színhelye. Ott épí-
tettek 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 lo-
vas ment végig. Érdekessége, hogy a 
nagymenőket Imre Dénes7 barátom, 
kocsiból kifogott, igen elhasznált 

lábú Ibi lova nyerte hibátlanul, én 
pedig Ádázzal egy érintőhibával má-
sodik lettem, és a hetedik végigmenő 
lovat is (…) én lovagoltam.

Az év élményei közé tartozik 
még két esemény. 

Az egyik: 1925. szeptemberé-
ben a Lovaglótanárképző iskolába 
vezényeltek. 

A másik nagy élményem pedig, 
hogy Megyeren először rendezett a 
P.V.V.E. egy concours-t8, ahol a foga-
dók fogadhattak is a nyerőre.

Ennek érdekessége: a megyeri pá-
lya egyenesén volt felállítva egymás 
után tíz ugrás, melynek utolsó két ug-
rása 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, fiatalok 
voltunk)!

Imre Dénes volt az egyik Becsü-
letes nevű lován, szerénységem pe-
dig Ádázon a másik, kik hibátlanul 
abszolváltuk a pályát, de Ádáz jobb 
idejével volt a nyerő. A ló tulajdonosa 
saját lovára, Ádázra fogadott és 2000-
es nyereményhez jutott.

1Érdekesség, hogy határvédelmi 
szolgálat szerepel a szövegben, de 
valójában a Székely Hadosztály kere-
tében végzett harcról szól – tisztázta 
dr. Bodó Imre professzor, aki szerint a 
témához kapcsolódó akkori diszkréció 
jellemzi ezt a szöveget.

2Bodó Imrét a Ludovika Akadé-
mián 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 nyugod-
tan és biztosan ülni tudó lovas képes 
akaratát átvinni lovára.” A Lovaglás 
és hajtás c. könyv először 1954-ben je-
lent meg. A kötet egyik szerzője Bodó 
Imre volt

4pályát
5Alphonse Gemuseus svájci díjug-

ró, az 1924-es olimpia aranyérmese
6Kitartásos magasugrás
7Imre Dénes (1898–?) Gyergyó-

szent miklósi születésű huszárszáza-
dos, a csíkszentmihályi Imre család 
tag ja. 1939-ben nyugállományba 
helyezték

8versenyt

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

Bodó Imre verseny közben


