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Tanárképzős lettem1, s igen 
nagy ambícióval kezdtem 
annak abszolválására. Igen 

kemény fegyelmezett munka két és 
fél éven keresztül. Napi átlag: egy 
futószáras ló (kengyel nélkül, ülésja-
vítás), egy iskolaló, egy iskola pótló, 
egy sarzsi ló, egy saját ló és egy isko-
la ugróosztály. Ezenkívül csütörtö-
kön 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 jelleg-
zetessége volt, hogy országos és nem-
zetközi versenyeken is részt vettünk 
és rendszeresen jól szerepeltünk! 

1926-ban nemzetközi lovasver-
seny volt Budapesten. A Margit-
szigeten az ugrószámok és díjlo-
vas számok mentek, és ugyancsak 
akkor rendezték meg a militaryt2. 
Ennek az érdekessége, hogy ez volt 
az utolsó military, ahol az előlovag-
lás után a terepverseny még a régi 
felfogásban zajlott le. Ugyanis az 
ügetőszakasz után 35 km körül volt 
az akadályokkal tördelt terepsza-
kasz 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), ha-
nem, hogy utána jöjjön az akadály-
verseny. Én is úgy éreztem. Azóta a 
kialakult tapasztalat szerint általá-
ban a mostani formában rendezik a 
militarykat (ügetőszakasz, steeple-
chase, ügetőszakasz, terep cross4 és 
vágtaszakasz). 

Még az 1926-os év eseményei-
hez tartozik, hogy a Margit-szigeti 
ugrószámokban is részt vettem, 
ahol nem a helyezéseim voltak ér-
dekesek, hanem a kiértékelésnél a 
tanárképző iskolában Josipovich 
Zsigmond5 (az iskola lovaglástaná-
ra), az akkori idők nagy tanítómes-
tere a következőt mondta: „Egyet-
len 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 érzés-
ben, mind a finomság továbbfej-
lesztésében. Élményeim 1926-ban 
tehát a fentiekben tükröződtek. 

1927 – a kiváló
eredmények éve
Mérhetetlen szorgalommal és 

komolysággal igyekeztem a két és 
fél évet végigdolgozni, aminek ered-
ménye: a tanárképző iskolát kiváló 
eredménnyel végeztem 1927-ben. 
A koronát a munkára három fon-
tos esemény tette fel. 1. 1927-ben a 
dortmundi nemzetközi mérkőzések-
re engem is neveztek, 2. az olimpiai 
válogatott tagja lettem és 3. steeple-
chase versenyek lovaglása. 

Ad 1. Dortmundban három ma-
gyar lovas vett részt. Fedeles lovar-
dai mérkőzés volt a Westfalenhalle-
ban, 15 000 ember nézte végig 
naponta a mérkőzéseket. Minden 
versenyszámban a közönség foga-
dást köthetett a nyerőre.

Jól szerepeltünk, több helyezést ér-
tünk 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 nagydíjá-
ért, az aranyserlegért. Közölünk csak 
Binder Ottó indult a húszéves Palival. 
Pali végigcsinálta az első világháborút, 
utána ekét is húzott, de véletlen kö-
rülmények közt a tanárképző iskolá-
ba került, ahol nagy képességét mint 
öreg nyugdíjas, még mindig csillog-
tatta. Ezért esett a választás rá, hogy 
Dortmundban is szerepeljen. 35-ös 
startszámmal indult és hibátlanul ab-
szolválta a pályát. Utána még körülbe-
lül 150 ló és lovas próbálkozott hibát-
lanul lovagolni, de hibátlan egyedül a 
Pali maradt, Binder Ottóval nyergé-
ben. Mi ketten, Kánya6 barátommal 
meg Marosdy7 és Rudnyánszky8 ma-
gyarokkal együtt négyen-öten druk-
koltuk 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 keret-
be jelöltek, mint military- és ugró-
lovast, csoportban! 

Az alagi tréning
Ad 3. A tanárképző iskola egy 

versenyistállót is állított fel, mely-
nek lovai már 1927-ben szerepel-
tek, főleg a megyeri versenypályán. 
Az iskola parancsnoka Prónay Sán-
dor10 nagy telivér-barát volt, és ter-
mészetesen a hallgatók a lovassport 
ezen ágával is tisztában kellett le-
gyenek. A hallgatók közt is sok szó 
esett erről. Egy alkalommal az ebéd 

közben ugratni akartam két nehéz-
súlyú és idősebb hallgatótársamat 
(80 kg körüliek), hogy nekik is kell 
majd versenyt lovagolni és minden 
tanárjelöltnek, aki még sík-, gát- 
és akadályversenyt nem lovagolt. 
Általános nevetés lett, miközben 
elképzeltük, hogy miképpen is lesz 
a 80 kilogrammosok felkészülése, 
stb. 

Másnap azonban a tízórás szü-
netben üzenet érkezett az irodá-
ból, 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 jele-
netet. Jelentettem, hogy ezredes úr 
parancsára megjelentem stb. Erre 
a parancsnok magas C-ből kiált-
va leszidott, és kikérte magának, 
hogy intézkedéseit kritizálom. Én 
megdöbbentem és értelmetlenül 
álltam előtte. Kissé enyhébb han-
gon felszólított, hogy indokoljam 
meg megjegyzéseimet, melyeket a 
versenylovaglással kapcsolatban a 
tegnapi ebéden tettem. Ekkor kap-
csoltam csak...  

Jelentettem, hogy humoro-
san hecceltem egy-két nehézsúlyú 
lovasunkat, hogy nekik kell ver-
senyt lovagolni. Ha ezt komolyra 
fordítanám, akkor is indokoltnak 
látnám, hogy minden lovaglóta-
nárnak igenis tisztában kell lennie 
a lovassport minden ágával – így 
a versenylovaglással is. Csakis így 
lehet sokoldalú és jó tanár. Parancs-
nokom erre így felelt: Ezt elfoga-
dom 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 pálya-
udvarra kiérjek, tehát jogom volt 
gyalog kimenni (de gondoltam, ez 
is tüdő-training12). Parancs – pa-
rancs! A lovasügy szeretete a ter-
heléstöbbletet is legyőzette velem. 
Nagyon büszke vagyok most is arra, 

hogy így fogtam fel. Tehát verseny-
traininget is csináltam naponta öt 
ló mellett, amíg megkezdődtek a 
versenyek. Élveztem a versenymun-
kában a sebesmunkát, főleg a gát-
galoppokat, és itt is a lendületre és 
előrelovaglásra gondoltam.

Sárga Rózsával
Ez évben tényleg versenyt is 

lovagoltam. Három síkversenyből 
egyszer második lettem, egyszer 
harmadik, egy 2400 m-es gátver-
senyben, egyedül amatőrlovas lé-
temre, rutinos zsokék közt. A győri 
akadályversenyt pedig Sárga Rózsa 
telivérrel hosszakkal nyertem. (He-
lyes előrelovaglás, jó taktika.) 

E versenyt leírom, mert igen 
érdekes volt, ugyanis igen jó lovak 
és amatőr versenylovasok indul-
tak (Selmeczy13, Lázár, Stépán, 
Mihályi, Csernovich Arzén stb. és 
szerénységem). Sárga Rózsa lovam 
nagyon rossz startoló volt, de na-
gyon sebes lovacska. Az ellenfelek 
úgy gondolták, hogy Sárga Rózsát 
hagyni kell elől menni, majd a finis 
előtt rámenni és a finisben lelépni. 
A startnál várni kellett rám, mert 
Sárga Rózsával elkalandoztam, de 
végre mégis sikerült elindulnunk 
a start felé, ahol engem engedtek 
igazi repülőstarttal indulni. Érez-
tem, 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 ellenfe-
lek közeledését, és arra igyekeztem, 
hogy még egyedül jól forduljak az 
egyenesbe. Sikerült, és apait-anya-
it beleadva, kitűnő ugrások után, 
három hosszal nyertem a versenyt 
Pusztalegény  (Lázár) előtt! Nagy 
élmény volt! A helyes ellentakti-
ka és az iram helyes kihasználása 
a 4000 m-en keresztül mindig jól 
ugró lóval!

Mindezt azért írtam le részlete-
sen, hogy lássad, fiam, az érzések és 
nyugodt idegekkel való hozzáállás 
értékét. Még hozzá kell tennem, 
hogy mindezt húsz-huszonnyolc 

éves korig, a tapasztalatgyűjtés je-
gyében igyekeztem elérni. 

(Folytatás szeptember 15-i  
lapszámunkban)

1A budapesti Lovaglótanárképző Inté-
zetről van szó, amely 1922-ben alakult Pótló 
Idomító Keret (PIK) néven, és a bécsi klasz-
szikus iskola, a campagne-lovaglás hagyo-
mányait ápolta. 

2A lovastusa (military, háromnapos 
verseny) egy olyan lovas sportág, amely há-
rom részből áll: díjlovaglásból, természetes 
akadályokkal tűzdelt tereplovaglásból és díj-
ugratásból. A lovastusa a legkomolyabb kihí-
vást 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 na-
pon tartják meg, és a lovasnak természetesen 
mind a három részt ugyanazzal a lóval kell 
teljesítenie. (wikipedia.org)

3akadályverseny
4mezei verseny
5Josipovich Zsigmond (1869–1945), 

tábornok, a Wiener Reitlehrer Institut ta-
nára, majd a magyarországi lovasképzés 
vezetője a Magyar Királyi Lovagló- és Haj-
tótanári Iskolában. 1926-ban az ő irányítá-
sával készült el a „Utasítás a lovaglás, hajtás 
és málhásállatvezetés oktatására” című sza-
bályzat, amelynek fontos szerepe volt a lo-
vaglással kapcsolatos magyar szakkifejezések 
egyértelműsítésében is.

6Kánya Antal jeles magyar lovas, a 
Lovaglótanárképző későbbi parancsnoka

7Marosdy István sportlovas, ezredes  
(1893-1977)

8Rudnyánszky Ferenc, a Lovasiskola 
című kötet szerzője

9Ezt a teljesítményt a Signum Laudis ki-
tüntetéssel ismerték el Magyarországon.

10Prónay Sándor kir. kamarás, ezredes
11Az alagi Lóversenypályán Dunakeszin 

1891-ben tartották az első futamot. A Ta-
nácsköztársaság után, amikor a pesti lóver-
senypályát felszántották, a magyar lovas-
sport központja Alagra költözött. 1925 után, 
amikor a pesti pályát 1925-re sikerült újjá-
építeni, ismét a trenírozás vált fő feladatává. 

12Tréning, edzés
13Valószínűleg Selmeczy László

Memoár

Bodó Imre az „Urak Bajnokságában” a kőfalat ugratja a Nemzeti Lovarda Egylet őszi margitszigeti lovasmérkőzésén 
(Magyar Sportalmanach, 1928)

Bodó Imre alezredes, a huszadik század egyik legnagyobb székely lo-
vasa, a magyarországi lovassport kiemelkedő alakja Kászonimpéren 
született 1898-ban. Visszaemlékezéseit, amelyben saját bevallása 
szerint egy „lovas ember magatartásának fejlődését” állította kö-
zéppontba, 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

Bodó Imre
visszaemlékezései
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