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Bodó Imre őrnagy

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

4. rész

Hogyan lettem csoda-ember?

Kedves Fiam! Most egy olyan 
élményről fogok beszámol-
ni, ami nemigen szokott 

előfordulni. A dortmundi szép 
eredményeket társas vacsorával ün-
nepeltük 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 pi-
henten állhassak majd a starthoz. 
Azonban, mivel nyert versenyem 
volt, én nem hozhattam azt a súly-
kedvezményt2, amire a trainer szá-
mított, így egy félvért ajánlott. En-
nek a lovaglására is vállalkoztam, bár 
figyelmeztetett, hogy az ugrásoktól 
kissé visszatart. Én a próbaugrásnál 
jó tempóban, pálcasegítséggel hatá-
rozottan jól ugrattam vele. A start 
után két telivér után helyezkedtem, 
hogy biztos legyek az ugrásoknál. 
Két akadályt igen jól vettem, lendü-
lettel ugrott. Jó érzéssel közeledtünk 
a harmadik ugráshoz, ahol a két teli-
vér 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. Természe-
tes, hogy a széles fix sövényen nem 
ért át; elejével fennakadt, a lába be-
szorult, én pedig szabályszerű fejessel 
repültem a félig fagyott talajra. Én 
persze ottmaradtam, úgyhogy ezt az 
ugrást a mezőny visszafelé is ugrot-
ta 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 ki-
érkezett hozzám, a versenynek régen 
vége volt. Engem ájulatban szállítot-
tak kórházba. 

A kórházban
Másnap tértem magamhoz, de 

beszélni nem tudván, jelekkel kér-
tem az ott lévő betegtársamtól ceru-
zát 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 ki-
csit próbáljak felkelni és fokozatosan 
majd egy keveset mozogni. Alig vár-
tam, hogy a főorvos és a sleppje elvo-
nuljon. 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 kö-
rülöttem, suttognak, beszélnek, de én 
már elköltöztem az árnyékvilágból. 
Ez volt, ami olyan mély nyomokat 
hagyott bennem, hogy most is tisztán 
emlékszem e látomásra, illetve imp-
ressziókra. Közben az említett kór-
házból átszállítottak a klinikára, per-
sze 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 Atya-
isten, 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-

isten. Valóban bedugta az ujját, és én 
olyan fájdalmat éreztem, hogyha ki 
nem kapja, bizonyára leharapom.

Később, midőn már gipszes kö-
téssel 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 röntgenle-
let tanúsága szerint kitapintható-e 
a sérült nyakcsigolya a szájamon ke-
resztül (majdnem megjárta). Azt is 
elárulta orvos barátom, hogy mikor a 
röntgenleletet megnézte a professzor, 
majd engem megvizsgált, azt kérdez-
te, hogy minek hozták ide meghalni? 
Mindezeket leírtam, mint igen ér-
dekes jelenségeket, amelyet meg lehet 
érteni annak, aki tudja, hogy vallásos 
nevelésben részesültem.

A kórházban három hónapot 
töltöttem. Mikor már lehetett kicsit 
mozogni, két nővérke segédletével 
elindultam, de bizony nem éreztem 
a küszöb magasságát, és belébotlot-
tam. Majd később az ortopédiára 
kísértek, de nem éreztem a lépcső-
fokokat, egyből akartam a tizedik 
lépcsőfok aljára lépni. Szóval meg 
kellett tanulni újra járni. 

A professzor úr többször előre-
vezetett engem az orvostanhallga-
tóknak tartott előadására, ahol be-
mutatta a röntgenfelvételeket. Első 
felvétel: csigolyatörés. Ott hallottam 
meg először sérülésem komoly vol-
tát, mint már lábadozó, fennjáró be-
teg. 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 kopo-
nyája nem engedte, s így megúszta 
azzal, hogy, amint látják, a harmadik 
nyakcsigolya sérült meg súlyosan. A 
második és harmadik röntgenfel-
vételnél pedig azt emelte ki, hogy 
milyen csodálatosan halad a callus 
képződmény4 fejlődése. No, de en-
nek a végére érkeztem, és mint lá-
bon járó beteget, három hónap után 
hazaengedett azzal, hogy továbbra 
gyógymassage kötelező, és egy évig 
nem szabad lóra ülni. 

A szívpróba
Bizony, mint az olimpiai váloga-

tott keret tagja, szomorúan távoztam 
hazafelé. Mind az járt az eszemben, 
hogy vajon a szívemet (bátorságo-
mat) 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 Fecs-
kémmel besurrantam a lovardába. 
Felsegített az én emberem a lóra, jól 
éreztem magam. Negyedórai rövid 
munka mindhárom jármódban, és 
máris kértem három kis ugrás felál-
lítását. Midőn emberem ezt elkészí-
tette, megindultam rövid, nyugodt 
vágtában, és ugrottuk a három ug-
rást, majd átlóváltás után visszafelé is 
megugrottuk a három ugrást. Érez-

tem, hogy a szívpróba sikerült, és ki-
mondhatatlan boldog érzéssel men-
tem át lépésbe és „állj”-ba. Azonban 
most leszállni már képtelen voltam, 
úgy megmerevedett a nyakam és vál-
lam. A jó lóápolóm segítségével – aki 
leemelt a lóról – tudtam csak leszáll-
ni. De a merevségi fájdalmak is las-
san oldódtak, és én életem legszebb 
élményét éltem át. Leküzdöttem a 
nagy bizonytalanságot, visszanyer-
tem a reményt, és ezenkívül – ezen 
gondolkoztam otthon – jobban 
megismertem önmagam, és sikerült 
is legyőzni önmagamat és kétségei-
met. Ezek már nem érintettek többé 
engem, és még nagyobb szorgalom-
mal jártam gyógymassage-ra, de 
éppen úgy, minden délután, lopva, 
mikor senki sem látott, lovagolgat-
tam keveset. Egy hónapig végezget-
tem e magán „gyógyászatot”. Ekkor 
jól éreztem magam, csak zubbonyt, 
vagy köpenyt nehezen tudtam fel-
venni (de éveken keresztül éreztem e 
nehézséget).

A gyógyulás
Délutánonként benéztem a 

nemzeti lovardába, hogy megkö-
szönjem a lovarda igazgatójának, 
Cs. Szabó K5.-nak is segítséget, 
valamint gróf Andrássy Géza6 köz-
benjárását, hogy még idejében a kli-
nikára szállítottak, hogy még meg-
próbálják menteni a menthetőt. 
Így aztán az igazgatónak, Andrássy 
Gézának is elárultam, hogy én lop-
va lovagolgatok. Több se kellett 
Cs. Szabó barátomnak, mondván, 
hogy nagy szenzációt csinálunk: „A 
közelgő tavaszi fedett lovardaverse-
nyen 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 Gé-
zával egyetemben!” – mondta igaz-
gató barátom. Így délutánonként 
már a jó öreg Tomyt lovagolgattam, 
de mindig egyedül, amikor már el-
mentek a passzionátus lovasok.

Ezen unalmasnak látszó dol-
gokat leírtam, mert kettős nagy él-
ményben részesített a sors, éppen e 

titkos lovacskázással kapcsolatban. 
Lovas élmény volt, hogy tényleg 
nyilvánosság előtt versenyezve egy 
első és egy második helyezést ér-
tem el, másodszor meg: egy ezüst 
kis kupával jelentkeztem Verebély 
professzor úrnál. Ugyanis, mikor 
egy hónappal előbb a professzor-
tól búcsúztam és megköszöntem a 
velem való jóságát és törődését, azt 
mondta: „ Köszönd meg a Jóisten-
nek! Egy évig nem szabad lovagol-
ni! Szervusz, kis csoda-ember!” Én 
pedig elhatároztam, hogy majd első 
tiszteletdíjamat emlékül neki fo-
gom felajánlani. Nehezen jutottam 
be hozzá, és rejtegetve a kupát, rövi-
den 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 való-
ban igen boldognak érzem magam, 
megölelt. 

Az alezredes unokája, ifj. Bodó 
Imre budapesti onkológus néhány éve 
Kászonaltízen vásárolt házat. Eb-
ben kapott helyet a Balási-kúriából 
kiköltöztetett néprajzi gyűjtemény. A 
Kászoni Székely Tájmúzeum szom-
baton, szeptember 17-én déli 12 óra-
kor nyitja meg kapuit.

___________
1tréner, idomár
2A súlyengedmény azoknak a lovasoknak 

jár, akik még nem nyertek versenyt, ezáltal a 
könnyebb súly előnyt jelent a lovasnak és a ló-
nak a verseny során. 

3Dr. Verebély Tibor (1875–1941) sebész, 
egyetemi tanár, az MTA tagja

4csonthegképződés
5Cs. 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 hu-
szártisztként a húszas évek elején vette át a 
Nemzeti Lovarda Egylet igazgatói tisztjét. (A 
magyar lovassport a két háború közötti idő-
szakban. www. lovasszovetseg.hu)

6Andrássy Géza gróf (1856–1938) nagy-
birtokos, honvéd huszárezredes, vasgyáros, po-
litikus, híres telivértenyésztő és vadász

Sportruházat-reklám – 1920-as évek


