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Bodó Imre alezredes, a huszadik század egyik legnagyobb szé-
kely lovasa, a magyarországi lovassport kiemelkedő alakja 
Kászonimpéren született 1898-ban. Visszaemlékezéseiben saját 
bevallása szerint egy „lovas ember magatartásának fejlődését” 
állította középpontba. Most a feljegyzések utolsó részletét olvas-
hatják, amelyekhez a szerző fia, dr. Bodó Imre, a Debreceni Agrár-
tudományi Egyetem nyugalmazott professzora fűzött kiegészítést, 
hangsúlyozva, hogy az édesapja számára „a lovas ember fogalma 
mindig jellemes, tisztességes embert is jelentett”. Rovatszerkesz-
tő: Daczó Katalin

Bodó Imre 
visszaemlékezései

5. rész

Olimpia előtt – himnusz után

1928 március–áprilisában va-
gyunk. Most már a váloga-
tott keretben lovagolhatok, 

és képzelheted, hogy az elmúlt év 
eseményei után, tapasztalatok, jó 
és kevésbé jó élmények birtoká-
ban, milyen ambícióval kezdtem 
dolgozni. Hiszen 1928 – olim-
piai év. Én ugró lovak előkészí-
tésében és militaryban1 a Jukker 
nevű kemény kancával, egy Geist-
ménesből származó lóval foglal-
koztam. 

Olimpiai selejtezők
Ebben az évben Szegeden 

szerepeltek az olimpiára készü-
lő lovak. Én ott először ültem 
Apatinkán, egy jó ugrókészségű 
lovon, amellyel egy első díjat 
nyertem az 1,20-as számban. 
Ezután Cegléden volt kiírva az 
olimpiai ugratás első főpróbája, 
ahol én Apatinkával indultam 
egy 1,20–1,40–1,50 m-es pá-
lyán. Első Imre Dénes, második 
Cseh Kálmán lett, én a harma-
dik holtversenyben Malanotti 
Lajossal. Malanotti Ibolyával én 
pedig Apatinkával összevetéssel 
kellett eldöntsük a harmadik he-
lyezés sorsát. Az összevetést egy 
hármasugráson kellett eldönte-
ni, ahol három singli2 kapu volt 
felállítva hét méterre egymástól. 
Első felállítás: 1,20–1,30–1,40 
m. Mindketten hibátlanul vé-
geztünk. Második felállítás: 
1,20–1,40–1,50 m kapu minden 
elugró nélkül. Mindketten hi-
bátlanul abszolváltuk. Harmadik 
felállítás: 1,30–1,40–1,60-as, 
elugrasztó nélkül maradtak a ka-
puk. Nekem sikerült hibátlanul 
átjutnom, míg Ibolya egy hibát 
vétett, így a harmadik helyért fo-
lyó küzdelemben értékes magas-
ságon jobb eredmény született, 
mint amit a nyertesek értek el. 

De most már Budapesten a 
military főpróbát rendezték meg, 
ahol én Jukkerrel indultam; jól 
felkészült, erős ellenfelek álltak 
velem együtt starthoz: Rózsi II. 
Reznekkel,3 Cseh Kálmán stb. 
Előlovaglásban közepesen szere-
peltem, kissé ideges volt Jukker, de 
a mezőny közepén végeztem. Első 
ügetőszakasz a Hungária körút – 
Váci úton át vezetett Megyerre. 
Ott folytattuk a steeple-chase4 

lovaglást, amely azért élmény 
számomra, mert ezen az ugráson 
mentem többek közt, amikor hat 
hónappal előbb oly súlyosat buk-
tam. De Jukker fölényesen vett 

minden akadályt, és legjobb ide-
jével megszerezte a maximálisan 
elérhető pontszámot. Így ment 
az ügetőszakasz, majd a cross5 a 
Fóti erdőn keresztül és vissza újra 
a megyeri pályára. A terepszaka-
szon egy mászató árkon Jukker 
ugrott, de visszacsúszott az árok-
ba, és nagy üggyel-bajjal kecme-
regtünk fel a parton. Sok időt 
vesztettem, s bár nem estem le a 
lóról, hibának számított, és idő-
ben is lemaradtam. A harmadik 
napon Jukker hiába volt az ugró-
számban hibátlan, csak harmadik 
tudtam lenni. De nem kellett szé-
gyenkeznem, hiszen a harmadik 
nap megmutatta, hogy Jukker 
maradt a legjobb kondícióban és 
a legfrissebben. Ennek én nagyon 
örültem, hisz reményem volt: 
két olimpiai számban harmadik 
helyezésem talán meghozza az 
olimpiai kiküldetést. De nem így 
történt! Az akkori vezetőség úgy 
gondolta, még fiatal vagyok a fel-
adatra, s így idősebb lovasok6 kép-
viselték a magyar színeket. Én pe-
dig a rádión keresztül leshettem a 
híreket, amelyek bizony nem sok 
sikerről számoltak be.

A lengyel lovasiskola
Ezután az olimpián látot-

tak alapján megállapítást nyert, 
hogy a lengyelek lovagolnak 
igen határozottan előre, és az 
én stílusom hasonló az övéké-
hez. Így az 1928–29 évre engem 
Grudziądzba küldtek az ott folyó 
válogatott keret munkáját végig-
csinálni. Életem egyik legszebb 
és élménydúsabb esztendeje volt. 
Akkor Rommel alezredes vezette 
a válogatott felkészülését. Hargi-
ta nevű lovammal csináltam vé-
gig a munkát, és végeredményben 
már ott is élvezhettem a munka 
eredményét, hiszen Graudenz 
város nagydíját nyertem meg a 
lengyelek előtt 130-as vadász-
ugratásban, majd Posenben és 
Varsóban is igen szép helyezést 
értem el. 

Az egyéves lengyel élményeim 
felejthetetlenek a társadalmi élet 
keretein belül is. Minden vonat-
kozásban olyan szeretettel vettek 
körül, hogy valóban éreztem az 
ismert mondás valóságát, hogy 
„Lengyel–magyar két jó barát...” 

Ezután befejezésül a lengyel 
ugró equippel együtt jöttem haza 
Budapestre, ahol nemzetközi 
mérkőzés volt: a lengyel és olasz 
csapatok legjobbjaival mérkőz-

hettem. Egyik ugrószámban ezek 
között is sikerült harmadik helye-
zést elérni. 

A lengyelek egy igen szép 
kupát ajánlottak a legjobb ma-
gyar lovasnak. Ők ezt Hargi-
tával és velem szerették volna 
megnyeretni. A magyar vezető-
ség viszont a nemzetek díjában 
való részvétel miatt Hargitát 
nem engedte indulni. Helyette 
a Nemzeti Lovarda Fickó nevű 
lovát lovagoltam, amelyen akkor 
ültem először. Hibátlanul végez-
tem a pályát, de most érdekes 
dolog történt. Gróf Vay Miklós 
Marcammy nevű lovával utolsó-
nak indult. Ő nemigen ment egy 
pályát végig, mert vagy megállt 
vagy pályát tévesztett, de most 
végigment hibátlanul, és jobb 
idővel megnyerte a lengyel ku-
pát, amelybe ez volt bevésve: „A 
legjobb magyar lovasnak”. Ilyen a 
versenyzés, ilyen az élet! 

Az olasz lovasiskola
De nem szűnt meg a munka, 

hiszen néhány hónap múlva már 
Pinerolóban folytathattam a ta-
pasztalatgyűjtést. Ugyanis veze-
tőségünk úgy határozott, hogy 
legyen olyan lovaglótanár is, aki 
mindkét iskolát végigjárta, és így 
engem vezéreltek Pinerolo és Tor 
di Quinto lovasiskoláinak elvég-
zésére. Nem szeretnélek untatni, 
de mégis el kell mondanom, hogy 
egy és fél éves ott-tartózkodásom 
Olaszhonban igen sok pozitívu-
mot hozott számomra. Megta-
nultam a szisztematikus és követ-
kezetes, nyugodt munkát, meg-
ismertem Caprilli7 lovaseszméit 
s megtanultam a terepen való 
helyes munka felbecsülhetetlen 
előnyeit. Pinerolóban a kiképzés 
metodikus kivitelezése, Tor di 
Quintóban a mászatók sokféle-
sége és komolysága volt az, ami 
megkapott. Cafaratti iskolapa-
rancsnok igen kemény, határo-
zott vezetése alatt érvényesült az 
olasz jelszó: Non ristare!8 Egyik 
alkalommal, midőn sok hibát 
látott a vadászlovaglás alkalmá-
val, így szólt: „ Persze önök azt 
mondják, hogy könnyű nekem 
beszélni, hiszen én ülök a leg-
jobb lovon. De én megyek min-
dig legelöl. Csak egy segít, ura-
im: Sempre avanti! 9

Magyar himnusz – recsegősen
Mind a lengyel, mind az 

olasz munka részletezését mel-
lőzöm, mivel azzal egy külön 
könyvet töltenék meg. Én most 
az élményeket akartam megörö-
kíteni a jövő nemzedék számára, 
mivel hiszem, hogy a legszebb 
és legnemesebb sportot, a bát-
rak sportját ők is szeretni és fej-
leszteni fogják. Sportteljesítmé-
nyeim ez idő alatt is igazolták a 
munkát. Hargitával részt vettem 
két nemzetközi mérkőzésen, 
Nápolyban és Palermóban. Ná-
polyban nyertem egy csoportel-
ső és egy hatodik össz-helyezést. 
Itt történt velem meg, hogy az 
elsőség kihirdetésénél a zenekar 
nem tudta a magyar himnuszt 
(egy magyar lovas, a lóval nem-
igen esett számításba, úgy lát-
szik). Végül egy rossz, repedt 
lemezt előkerítettek, és mégis 
felhangzott a magyar himnusz. 
Bizony mondom neked, hogy 
sírtam. Palermóban pedig Har-
gita a szicíliai nagydíjat nyerte 
meg, és én boldog voltam, hogy 
ottlétem alatt jól megtanultam 
olaszul, és az olasz csizmát jó-
formán végigjárva sok és igen 
szép kultúremlék látásával és ha-
tásával lettem gazdagabb.

A feljegyzések itt lezárulnak. 
Amint dr. Bodó Imrétől megtud-
tuk, a kézirat folytatását az édes-
apja 1968-ban bekövetkezett 
halála akadályozta meg. Bodó 
Imre, a lovaglótanár később 
sem jutott ki versenyzőként 
olimpiára, bár 1935–1936-ban 
Örkénytáborban a berlini olim-
piára összevont Honvéd Olimpi-
ai Osztály tagja volt. Egyébként 
éppen ekkor, az 1936-os berlini 
olimpián szerepelt legsikereseb-
ben a magyar lovas sport. „Platthy 
József bronzérmet nyert az ugra-
tásban és a magyar militarycsapat 
majdnem megnyerte a versenyt  
5. és 9. helyezéssel, a harmadik 
ló pedig lábtörést szenvedett és 
ha huszonharmadiknak bejön, 
akkor magyar csapat az első lett 
volna...” – foglalta össze dr. Bodó 
Imre. „Nagyon keveset járt haza. 
Az első világháborúban, a székely 
hadosztályban harcolva hadifog-
ságba esett, onnan megszökött, 
s ítélet alatt állt, ezért nem me-

hetett. 44 után pedig nem volt 
nagy a román–magyar barátság, 
s az pedig, hogy tiszt, sőt alezre-
des volt a Horthy-hadseregben, 
sem volt jó pont számára. A há-
ború után hosszú időn át a pénz 
hiánya okozta, hogy nem tud-
tunk utazni – emlékezett vissza 
dr. Bodó Imre. – Azzal mutatott 
nekünk példát, hogy a háború 
után, az amerikai hadifogságból 
hazajött, holott néhány társá-
hoz (Némethy B., Visy István, 
Hazslinszky Géza)  hasonlóan, 
lovas karriert tudott volna befut-
ni Nyugaton.”

1 A lovastusa (military, háromna-
pos verseny) három részből áll: díjlo-
vaglásból, természetes akadályokkal 
tűzdelt tereplovaglásból és díjugra-
tásból. A mai szabályok szerint a há-
rom versenyrészt három egymás kö-
vető napon tartják meg, és a lovasnak 
természetesen mind a három részt 
ugyanazzal a lóval kell teljesítenie. 
(wikipedia.org)

2Singli vagy szingli – egyedülálló 
akadály

3 Dr. Kósa-Reznek Jenő tüzér-
ezredes, lovaglótanár, mesteredző 
(Kézdivásárhely, 1898. február 12. – 
Budapest, 1965. október 10.)

4 akadályverseny
5 terep szakasz
6 Az 1928-as olimpián részt 

vevő magyar csapat tagjai: Kempner 
(Keméry) Pál őrnagy (Csintalan), 
Scholz Dezső százados (Bronzino), 
Németh Dezső százados (Bábolna 
II), Binder Ottó őrnagy ( Jukker), 
Adda Alfréd őrnagy (Alvezér), 
Cseh Kálmán százados (Bene), 
Malanotti Lajos alezeredes (Ibolya 
II), Kánya Antal százados (Gólya, 
Aspis II.), Reznek Jenő dr. főhad-
nagy (Bushy Leigtfoot), Cseh Kál-
mán százados (Béni)

7 Frederico Caprilli, a Pinero-
loban szolgáló olasz tiszt a 19. 
sz. utolsó évtizedében kezdett 
el kísérletezni a terepen végzett 
vágtamunkában és ugratásokban 
rövidebb kengyelek használatával. 
Az eredmények igen jók voltak, s 
1902-ben Turinban tartott nem-
zetközi lovasverseny ugrószáma-
iban fölényesen nyertek az olasz 
versenyzők

8 Ne hagyd abba! Ne állj meg!
9 Mindig előre!

Bodó Imre Hargitán a varsói nemzetközi lovasmérkőzésen. Magyar Sport Almanach, 1929


