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A gyújtópont

„A Lovas Világkupa nem csupán 
egy a nemzetközi lovasversenye-
ink közül. Sokkal több annál! Té-
nyek sora bizonyítja, hogy a 2007. 
évi első rendezvényünk gyújtó-
pontja volt a hazai lovaséletünk 
azóta folyó előremutató ese-
ményeinek. Az európai rangú 
rendezvényünk lendületet adott 
lovaséletünk fejlődésének. Új öt-
leteket, módszereket, kreativi-
tást, közös gondolkodást hozott 
felszínre. Felhívta a figyelmet, 
hogy a színvonalas lovassport, 
a lovaságazat támogatásra ér-
demes erőforrás. Új stratégiai 
gondolkodást, új szemléletet 
indított el – a minőség, a nem-
zetközi színvonal elérésének igé-
nyével.” (Lázár Vilmos)

York, Párizs, Torontó után – 
most először lépnek fel Magyar-
országon. 
Látványos műsorral érkezik a 
Nemzeti Lovas Díszőrség.
A „Monarchia-keringő” ízig-vé-
rig bécsi lovasprodukció, némi 
spanyol virtussal. 

Ilyen még
nem volt!

MonArchIA- 
keringő
A jubileumi rendezvényünk méltó 
a küldetéséhez.
A fennállásának 450 éves évfor-
dulóját ünneplő Bécsi Spanyol 
Lovasiskola kiválóságai – New 

Az úgynevezett magasiskolai 
ugrások, a levade, a mezaire, 
a courbette, a croupade, a 
ballotade és a capriole, vagy az 
alapokat jelentő piaffe (helyben 
ügetés), a belőle, valamint az isko-
laügetésből fejleszthető passage 
a szakmához szól, de az egye-
dülálló látvány a nagyközönségé!

MIért 
MAgAsIskolA?
A szakma e teljesítményt méltán 
nevezi „magasiskolának”, mert 
ez a ló legmagasabb fokú és leg-
tökéletesebb kiképzése.
Magasiskolán azokat a gyakorlato-
kat értjük, amelyek végrehajtása 
közben a ló emelkedésszerűen, 
vagy ugrás útján részben vagy 
teljesen elhagyja a földet.

A Bécsi Spanyol Lovasiskola, né gyes fo gat haj tó 
világbajnokok és a Nemzeti Lovas Díszőrség 
az Arénában

A Papp László 

Budapest Sportaréna 

jubileumi nemzetközi 

lovas programra készül: 

december 3–4-én

itt rendezzük a X. Lovas 

Világkupát.
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A magasiskola első nyomait a 
régmúlt csatalovainak idomítá-
sáról szóló feljegyzésekben ta-
láljuk. A csatalovaktól nagyfokú 
engedelmességet követeltek, 
hogy lovasaik azokat játszi köny-
nyedséggel vezetve egész figyel-
müket, erejüket ellenfeleik, az el-
lenség leküzdésére fordíthassák.
Az ilyen lovak idomításával tudo-
mányos alapokon és rendszere-
sen – az adott korok legnagyobb 
lovaglómestereinek irányításá-
val – a lovaglóiskolák foglalkoz-
tak. Ebből a versengésből a 16. 
században virágzott ki a lovaglás 
művészete. Magas szintű példa 
rá Magyarország vendége, a 
Bécsi Spanyol Lovasiskola.

Azok A csodálAtos 
lovAk
A magasiskolára kiszemelt ló 
előbb a használati lovaglás ido-
mítási – alapidomítási – idősza-
kában csiszolódik. Azután vehető 
iskolaidomításba. Erre a célra per-

legnagyobb lovasintézménye, 
Bécs belvárosának szívében, a 
Hofburgban található Spanyol 
Lovasiskola eredetileg a királyi 
család lovasképzéséért volt fele-
lős, ma már a klasszikus lovaglás 
megőrzéséért dolgozik.

Ajánlás – 
MárAI sándortól
Nagy írónk „A Bécsi Spanyol 
Lovasiskola” című alkotásában 
írja: „…néhány, erre a célra kite-
nyésztett ember, a régi spanyol 
lovasok egyenruhájában – magas 
szárú csizmában, fehér nadrág-
ban és pofon csapott csákóban 
– nyeregbe száll, hogy a szer-
tartás szabályai szerint áldozzon 
egy jóvátehetetlenül elpusztított 
műveltség emlékének. A mozdu-
lat, amit látsz, önmagáért való. 
A testet, a ló és a lovas testét, 
a test szomorú földhözkötött-
ségét és nehézkedési törvényét 
feloldja a művészet, a beideg-
zett mértéktartás, arányosság 
és kellem lebegő harmóniájában. 
Lóbalett, melynek minden moz-
dulatában, minden lépésében, 
térdhajlításában, fejtartásában 
nemes és megmásíthatatlan 
hagyományok élnek tovább. A 
legnemesebb látványok egyike, 
amit világunkban még látni le-
het. Amelynél szebbet ló és em-
ber nem is tudhatnak.”

A fogAthAjtás 
vIlágbAjnok 
művészei
Az Aréna programjának másik – ki-
jelenthető – fénypontja a külön-
leges látványt, hangulatot ígérő 
négyesfogathajtó Világkupa-
forduló.
Sikersportágunk, a 96, köztük 
40 aranyéremmel büszkélkedő 
fogathajtás szabadtéri verse-
nye három számból – a díj-, a 
maraton- és az akadályhajtásból 

sze nem mindegyik ló alkalmas. 
Hanem? Olyanok, amilyenek az 
Arénában fellépő lovak. Érdemes 
lesz megszemlélni: acélos szerve-
zet, tetszetős küllem és mozgás, 
természetes tartás, szépség, ke-
csesség, elegancia, nemesség, 
báj, kíváncsiság, játékosság, és 
mindezekkel együtt érzékenység, 
erő, energia a jellemzőjük. Van 
ilyen ló, lófajta? Van. A bemuta-
tó lovai és a mi nyolc történelmi, 
védett lófajtánk között a lipicai 
is ilyen képességekkel rendelke-
zik. A mozgás művészei ők. 
Lóegyéniségek.
A ló a kultúra, a hagyomány, az 
élményszerzés üzenetét hozza el 
mindennapjainkba, az Arénába is.

és A lovAsok?

Elegancia, fegyelem, mozgásmű-
vészet. Így jellemezhető a spanyol 
lovasiskola, a díjlovaglás, vagy 
ahogy még nevezik, az idomító-
lovaglás.
Az igazi lovastudás akkor kezdő-
dik, amikor a lovas láthatatlan se-
gítségekkel rá tudja venni lovát a 
nehezebbnél nehezebb feladatok 
végrehajtására.
A ló – lovasa legkisebb befolyá-
sára, segítségére – készségesen, 
tétovázás nélkül együttműködik 
és engedelmeskedik. Lendüle-
tet ad egész testének. Eközben 
– figyeljék majd – a ló szinte azt 
a benyomást kelti, hogy mind-
ezt önmagától teszi. Ebben áll 
a díjlovaglás, az idomítás művé-
szete, mint ahogy az december 
első hétvégéjén az Arénában is 
látható.
A „recept”: érzék, értelem, türe-
lem, motiváltság, rengeteg gya-
korlás, ismétlés, kitartó munka. 
Mindez hatalmas alázattal a ló és 
a lovaglás iránt.
Ilyen magas színvonalú tel-
jesítmény a Bécsi Spanyol 
Lovasiskolának négy és fél évszá-
zados munkájába került. A világ 

– áll. A fedeles verseny program-
jából a szabadban első számként 
kiírt, a lovak idomítottságát be-
mutató díjhajtás kimarad. A fe-
deles versenypályát legfeljebb 
15 akadályból építik. Közülük 
általában három a maraton-, a 
többi az akadályhajtásnál hasz-
nált bójákból – tetején labdákból 
– álló akadály.
A fedeles verseny tehát alapvető-
en eltér a szabadtéritől. Itt szinte 
minden más. A zárt tér, a fény, a 
hang, a közönség közelsége külö-
nös légkört teremt. Ehhez a lovak 
– és persze a hajtók is – nagyon 
eltérő módon alkalmazkodnak.
Vannak „fedelesspecialista” lo-
vak! A gyorsabb, a robbanéko-
nyabb, a fény- és hangjátékoktól 
– tehát a szokásoktól merőben 
eltérő körülményektől – nem 
félő, jó idegzetű lovak startol-
hatnak itt sikeresen.
A felfokozott hangulatú fedeles 
verseny izgalmas, látványos, 
pergő. Az első és az utolsó hajtó 
között sokszor csupán tized, szá-
zad másodpercek döntenek.
A verseny a pályán eltöltött idő 
– másodperc – és a bóják tetejéről 
levert vagy érintetlen labdák alap-
ján dől el. Egy labda leveréséért 
5 másodperc büntetés jár.
Itt a sikerhez különös bravúr 
kell.
Kiket várhatunk a starthoz? 
Ezen a világ legjobb tíz fogathaj-
tója vesz részt.
Hogy közülük ki indul az Arénában? 
Két világbajnokunk, Dobrovitz 
József és ifj. Dobrovitz József 
biztosan. Továbbá itt lesz példá-
ul a hollandok közül a  többszö-
rös világbajnok Koos de Ronde 
Belgiumból, Edouard Simonet 
és a német Rainer Duen. Óriási 
verseny lesz!
Márai Sándor a Bécsi Spanyol 
Lovasiskoláról szóló – előbb idé-
zett – művében írta: „Vándor! 
Ha utad Bécs felé visz, fáradj be 
a terembe, ahol a lipizzaiak gya-
korolnak”.
Toldjuk meg ezt azzal: „Vándor! 
December első hétvégéjére ne 
csinálj más programot. Fáradj be 
a Papp László Budapest Sportaré-
nába a Bécsi Spanyol Lovasiskola, 
a Nemzeti Lovas Díszőrség és a 
világbajnok fogathajtók jubileumi 
műsorára."


