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Aztán egyszer csak egy másik 
szerepben pillantottam meg Edi-
tet. Ott volt mellette a jól meg-
szokott szürke ló, de nem volt 
rajta se nyereg, se kantár, ahogy ő 
sem a megszokott frakk-cilinder 
díjlovas „pingvinjelmezét” visel-
te. Szabadidomítás-bemutatóra 
készült a Sportarénában. Éppen 
egy éve ennek. Magam sem tud-
tam, mit várhatok tőle, de kí-
váncsi voltam. Mindig érdekes 
valakinek egy új arcát felfedezni. 
Aztán elindult a produkció, és 
valahogy az első mozdulattal 
megfogott. Nem azért, mert 
annyira tökéletes volt minden, 
hanem mert volt valami aurája, 
ami miatt oda kellett figyelni rá, 
ami miatt csak néztem és néztem 
volna tovább… Volt az egészben 
valami megmagyarázhatatlanul 
megható. 

Egy év telt el azóta, újra itt va-
gyunk a Sportarénában. Edit im-
már négy lóval érkezett. Játszik, 
„beszél” a lovaival, akik valami 
láthatatlan szálak mozgatta har-
móniában dolgoznak egymással 
és vele. Láthatóan mindannyian 
élvezik ezt a közös játékot – 
mi pedig élvezettel nézzük újra 
és újra. A szabadidomításnak 
megvan az a sajátos gyönyöre, 
hogy tudod, látod azt, hogy a ló 
meggyőződésből, szabad akara-
tából hajtja végre a feladatokat. 
Itt nincs az ember kezében az 
erőszak kényszerítő eszközének 
lehetősége sem. Mégis működik. 
Próbálom felfedni a titkát: talán 
az őszinteségben rejlik, abban, 
hogy egy olyan ló-ember kap-
csolatot mutat be, amilyenről 
minden lovasember álmodhat. 
Sokan már Pignonhoz hasonlít-

ják. Evidencia? Vagy inkább hiba. 
Egyre nyilvánvalóbban látszik, 
hogy ő nem valakinek a nyom-
dokain halad, hanem saját útját 
járja egy saját jövő felé. Kappel 
Edit neve a lovas világban önálló 
életre kelt.        

Nehezen tudnám megha-
tározni most a pontos helyed 
a lovas életben. Láthattunk 
díjugrató versenyeken, a díjlo-
vaglásban ma is aktívan jelen 
vagy, egyre többet lépsz fel 
szabadidomító-bemutatók-
kal… Mi áll hozzád a legkö-
zelebb, hol érzed magad a 
leginkább otthon?

Talán a legfontosabb kérdés 
nem is az, hogy most ki vagyok 
a lovas életben, hanem hogy ki 
szeretnék lenni… A díjlovaglás 
nekem ott van a rangsorban 

valahol nagyon elöl… nem is a 
versenyzés, de mindenképpen a 
klasszikus idomítómunka. Azt 
hiszem, az a szívem csücske. 
Azután ehhez jött a szabadido-
mítás.

 Hogyan jutottál idáig, mi-
kor kezdted a lovaglást? 

A családban senki nem ren-
delkezett lovas múlttal. 6-7 éves 
lehettem, amikor május 1-jén 
felültem egy lóra. Tipikus: sör-
sátor, virsli, lovakat vezetgettek 
körbe-körbe… felültem, és in-
nentől kezdve másnap menni 
kellett lovagolni. Az első nagy 
mérföldkő a Monspart Gábor 
bácsinál töltött időszak volt. 
Utána négy évet töltöttem Íror-
szágban, ahol militaryztam és 
vadászlovagoltam. Ott nagyon 
sokat tanultam a lovakról, és 
nagy tanulság volt. Talán ez 

Kappel Edit
lipicaiak bűvkörében

Kappel Edittel először díjlovas versenyen találkoztam. Mindig fegyelmezett, 
kiszámítható, kiegyensúlyozott lovasként ismertük meg, aki a klasszikus 
idomítás már-már kötelező „szigorával” és precizitásával mutatta be lovait, 
fáradhatatlanul vonultatva fel az újabbnál újabb szürkéket. Mindig szür-
kéket. Mindig lipicaiakat. Olyannyira eggyé vált szürkeségükkel, hogy talán 
más lovat már el sem tudok képzelni alatta. És ez a „szürkeség” nem az 
emberi értelemben vett szürkeséget jelenti, sokkal inkább a lipicai fajtában 
öröklődő nemes és komoly eleganciát… 
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indított el először a mai irányba. 
A vadászlovak igazi partnerei a 
lovasnak, aki sokszor bízza a 
döntést a lóra. A lovas mutatja 
az irányt és megadja az iramot 
– a többi azonban a ló felada-
ta. Nem akarják mindenáron 
megmondani a lónak, honnan 
ugorjon el, hanem hagyják, hogy 
megoldja az akadályt – és azok 
a lovak meg is oldják. Ez egy 
más hozzáállás, mint amit addig 
megszoktam. Minél kevesebbet 
zavarni a lovat – ott az a cél. 
Nincs mese, másképp nem tudsz 
a róka nyomában maradni.

Mi jelentette a végső moti-
vációt, hogy a szabadidomítás 
irányába indulj el?

Nagyon egyszerű volt a mo-
tiváció, ami miatt belefogtam. 
Van egy kancám, amellyel verse-
nyeztem díjugratásban is. Min-
dig csikózablával lovagoltam, 
de egyszer csak eljutottam oda, 
hogy át kellett váltanom gógra, 
mert csikózablával már nem 
boldogultam vele. Akkor úgy 
döntöttem, hogy EZ biztos NEM 
a jó út! Elkezdtem Parelli felé 
gondolkodni. Bár hivatalosan 
nem csináltam végig a vizsgá-
kat, de elég mélyen beleástam 
magam. A végső döntést pedig a 
kanca reakciója adta meg: a mód-
szer rögtön az első perctől fogva 
működött, és mi újra barátok let-
tünk. Ezután elkezdtem tovább 
nézelődni ebben az irányban, 
és mélyebben megismerkedni 
többek munkájával is: Lorenzo, 
Hempfling, a Pignon testvérek – 
csak hogy az ismertebb neveket 
említsem. Közben pedig renge-
teget dolgoztam, volt, hogy éjjel 
1-kor indultam haza… 

Belefogtál te is, saját sza-
badidomító show-kkal lépsz 
fel. Mennyire szeretnél bele-
mélyedni ebbe a világba?

Amennyire csak lehet, és 
amennyire a körülmények en-
gedik. Semmiképpen sem az én 
hozzáállásomon múlik. Az ember 
minél többet tud, annál inkább 
látja, mennyi mindent kell még 
tanulnia – így vagyok ezzel én is. 
A sok terv között szerepel, hogy 
bevonjak egy negyedik lovat a 
programba, új elemeket építsek 
be, bemutassam, mennyire ma-
gas szinten lehet kantár nélkül 
is lovagolni… A megvalósítás 
azonban nagyon energia-, idő- 
és helyigényes. Ehhez a mun-
kához kell egy hely, ahol nem 

zavarjuk a többi lovast, tehát a 
szokásos bérlovarda szóba sem 
jöhet. Mivel saját lovardám nincs, 
az Állami Ménesgazdaság Szil-
vásvárad marócpusztai telepén 
vannak a lovak elhelyezve, ahol 
nincsenek luxus körülmények, 
de nyugodtan tudunk dolgozni. 
Ez meglehetősen messze van a 
lakhelyemtől, így az utazásra 
rengeteg időt és pénzt kell fordí-
tanom, folyamatosan keresem az 
ideális megoldást.

Mennyire kell egyensú-
lyoznod a szabadidomítás és 
a lovaglás között? 

Fordítva, a szabadidomítás 
egyensúlyozza ki a lovaglást. 
Nincs olyan lovam, amivel csak 
földről foglalkoznék, mindegyik 
lovamat lovagolom is. Sőt, a sza-
badidomító-bemutatómban sze-
replő négy lipicai közül három 
versenyzik is díjlovaglásban!  Bár 
nagyon sokat dolgozom földről, 
még a nyereg alatti munka előtt 
is, mégis inkább a lovaglás domi-
nál. Nagyon változatos munkát 
kapnak a lovak. Dolgozunk fe-
delesben, kinti pályán, legelőn, 
földről, nyeregből, kiskantárral, 
nagykantárral, kantár nélkül 
is… Sokat járunk terepre, és 
egy-egy ugrás sem hiányzik a 
palettáról – teljes körű edzést 
kapnak a lovak, de gondoskodom 
arról is, hogy sokat legyenek 
karámban. 

Milyen pluszt kaptál a sza-
badidomításból a nyereg alatti 
munkához? 

Jobban értem a lovak reakciót. 
Szabadidomítás közben nincs, 
ami elfedje a ló gondolatait, 
nincs kötél, ami megfogja, nincs 
zabla, ami megállítaná, ha el akar 
menni. Megismerni a ló igazi 
karakterét, természetét viszont 
így lehet igazán… Ahogy az 

emberek is, minden ló más és más 
személyiséggel rendelkezik – a 
képzésük során ezt nem lehet 
figyelmen kívül hagyni, nem 
lehet sablonokban gondolkodni. 
Introvertált és extrovertált típu-
sú lónak más és más feladatok 
mennek könnyebben vagy éppen 
nehezebben, ezért ugyanazt a 
feladatot másképp tanítom meg 
nekik. Ugyanakkor természe-
téből adódóan mindegyik mást 
szeret csinálni: az egyik szeret 
futni, a másik kevésbé. Van, 
amelyiknek több tér kell, hogy 
mozogjon, van, amelyik inkább 
biztosabban érzi magát körü-
löttem. Van, amelyik szeret a 
szájába venni dolgokat, vagy 
éppen mutogatni magát, gyors 
fordulatokat csinálni, ágaskod-
ni… Ezeket a karakterjegyeket 
mind figyelembe kell venni, 
amikor földről vagy akár nyereg 
alatt dolgozom velük. A szabad-
idomítás sokkal érzékenyebbé 
tett arra, hogy mi történik a 
lóval fizikailag és mentálisan is. 
Jobban értem, hogy ha valamit 
kérek tőlük, és nem megy, akkor 
MIÉRT nem megy. Jobban ér-
tem az egész reakciójukat, mint 
előtte.  

Hogyan tudod fejleszteni 
a köztetek lévő kommuniká-
ciót?

Mint a kisiskolások az írás-
olvasást. Megtanuljuk az ABC-t, 
majd szavakat rakunk össze, 
és aztán azokat mondatokká 
fűzzük. Megtanuljuk megérte-
ni egymás testbeszédét, és a 
sok együttlét során ez annyira 
kifinomulttá válik, hogy kívül-
álló sokszor észre sem veszi 
a jeleket. Ugyanakkor szükség 
van nagyon egyszerű, alapvető 
szabályokra is, amit minden 
körülmények között be kell 

tartaniuk a lovaknak. Például: 
nem harap, nem rúg, nem megy 
át rajtam. Egy kicsit olyan ez, 
mint a szülő-gyermek kapcsolat: 
nagyon egyszerűnek kell lennie 
a dolgoknak, viszont nagyon 
következetesnek, tisztának és 
érthetőnek is. 

Akik szabadon dolgoznak a 
lovakkal, szinte mind hasonló 
mozdulatokkal kommunikálnak. 
Nem is lehetne másképp, hiszen 
ez a lovak nyelvéből adódik, mi 
pedig embertestünkre lefordítva 
próbáljuk azt utánozni. 

Megpróbálok olyan dolgokat 
kérni tőlük, illetve a körülménye-
ket úgy alakítani, hogy a felada-
tot teljesíteni tudják. Ez nehéz, 
mert az ember nem mindig érzi, 
hol van az a pont, amit nem sza-
badna átlépni. Ha mégis túlzott 
követelmények elé állítjuk a lovat, 
akkor bizony utána az elvesztett 
bizalmat újra meg kell szerezni. 
A lovak rosszul viselik a kudar-
cot, feszültek lesznek tőle, ez a 
negatív érzés pedig lehetetlenné 
teszi a tanulást. Olyan helyzetek 
elé kell állítani, amit tényleg 
meg is tud oldani. Ez egyrészt 
önbizalmat ad neki, másrészt egy 
bizalmat veled szemben, hogy 
nem követeled túl. A legköny-
nyebben azzal tudjuk elveszteni 
a ló bizalmát, ha olyat kérünk 
tőle, amit nem képes teljesíteni 
valami oknál fogva – mentálisan 
vagy fizikailag.

Úgy tűnik, hogy lovaid él-
vezik a közös munkát. Mi 
lehet ennek a kulcsa?

A ló alapvetően társas lény. 
Ilyen egyszerű. Szeretnek együtt 
lenni. Tanulnak tőlem, és tanul-
nak egymástól. Szeretik, ha van 
vezetőjük, akiben megbízhat-
nak. Szeretnek játszani, és ők 
is szeretnek új dolgokat tanulni 
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– ezzel nő az önbizalmuk. Így 
hihetetlen módon bontakoznak 
ki a lovak, és ők maguk is élve-
zik, hogy egyre több mindent 
meg tudnak csinálni: meg akar-
ják mutatni a spanyollépést, 
a passage-t, hogy fel tudnak 
ágaskodni… A mai kor lovai 
már nagyon messze vannak a 
természetes életmódtól és kör-
nyezettől. Viszont jobban élik le 
az életüket, ha az nem félelem-
mel teli, hanem önbizalmuk van, 
nyugodtak, és tudják, hogy van 
valaki, akit követhetnek, tud-
ják, hogy minden körülmények 
között megbízhatnak benne. 
Ennek pedig kölcsönösnek kell 
lennie. Ahhoz, hogy ki merjek 
állni egy bemutatóval nézők 
ezrei elé, bennem is feszültséget 
kelt, mikor azonban már az 
arénában vagyok a lovakkal, 
már semmi nem számít, csak 
ők. Nekem is éppen úgy bíznom 
kell a lovaimban, ahogy ők is 
megbíznak bennem.     

Hány lóval dolgozol most? 
Kilenc lipicai és egy andalúz 

áll az istállóban. Életkorban és 
képzettségben teljesen vegye-
sek. Van közöttük nyers csikó, 

fogatból kikerült idősebb ló, 
törzsménjelölt… a legképzet-
tebb lovak nálam vannak 3 
éves koruk óta, 8-9 évesek már, 
és évek óta versenyeznek. Egy 
részük a szilvásváradi ménes-
től van, a másik részük pedig 

magántulajdonban. A magántu-
lajdonban lévő lovak többnyire 
átképzésre vannak nálam, velük 
csak önállóan dolgozom. Azok 
a lovak, amelyeket a ménestől 
kapok, azok vannak stabilan, 
hosszabb ideig nálam, velük 
érdemes csapatban és bemuta-
tóban gondolkodni.

Milyen gyakran van alkal-
mad fellépni?  

Változó. A három lóval még 
csak tavasszal kezdtem együtt 
dolgozni, nem sok fellépésünk 
volt, ez talán a negyedik alka-
lom nekik. Egy-egy lóval már 
3-4 éve csinálom. Szilvásvárad 
bemutatóin rendszeresen fellé-
pünk, bemutatkoztunk már a 
szaúd-arábiai királyi követeknek 
is, a Szlovák Nemzeti Ménesnél 
Topolciankyban, a Hortobágyi 
Lovasnapokon és a Nemzeti Vág-
tán is. Nyitottak vagyunk, örü-
lünk, ha az ember-ló kapcsolat és 
a lipicai fajta szépségét másoknak 
is megmutathatjuk.

Mit jelentenek számodra 
a lovak? 

Életforma, de ezt talán a csa-
ládom tudná a legjobban elmon-
dani… Rengeteg időt töltök a 
lovakkal, és tulajdonképpen az 
egész család az én programom-
hoz alakítja a sajátját! Ezeket az 
eredményeket sem a megértő és 
segítő család, sem a szilvásváradi 
ménes nélkül nem tudtam volna 
elérni. 

Tulajdonképpen a lovakról 
szól minden az életemben. Ha 

igazán ki akarok kapcsolódni, 
akkor a lovaktól minél távolabb 
kell mennem, mondjuk hegyet 
mászni vagy snowboardozni… 
de erre ritkán van alkalom. A hét-
köznapokban egy jó könyv, egy 
színház vagy a nyugodt otthoni 
környezet ad alkalmat a feltöltő-
désre. De a legjobban akkor érzem 
magam, ha valami újat tanulha-
tok, ha érzem, hogy fejlődöm, 
akkor az ad erőt a mindennapok 
munkájához. 

Határozottan haladsz előre 
a saját utadon, mégis nyitott 
vagy az új dolgokra. Ha előre-
nézel a jövőbe, hol látod saját 
magadat néhány év múlva? 

Nem szabtam még végét a 
dolgoknak… Szeretnék megint 
egyre többet oktatni, elkezd-
tem Philippe Karl lovaglótanár 
iskoláját is (Ecolé dé Légereté). 
Mindenképpen ezt a vonalat 
szeretném követni, most ez tű-
nik a legigazibbnak, és nagyon 
jól összeér a szabadidomítással. 
Csinálom tovább, és meglátom, 
hogy mit adnak a lehetőségek. 
Mindenképpen meg szeretném 
tartani mindkét irányt: a díjlo-
vaglást és a szabadidomítást is. 
Szeretnék mindig többet tanulni, 
jobban csinálni – tulajdonképpen 
ez a cél. Nincs egy határ, amit 
meghúztam, hogy eddig és nem 
tovább. Úgyis a körülmények 
adják a lehetőségeket és a korlá-
tokat is, igyekszem hozzájuk al-
kalmazkodni, és kihozni belőlük 
a legtöbbet.


