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Bizonyára rengeteg olvasónk hallott már Kappel Editről, eset-
leg láthatta is egy-egy nagyszabású lovas rendezvényen 
szabadidomítani vagy egy színvonalas díjlovas versenyen lova-
golni; mindenesetre az biztos, hogy nevét a szakavatott lovas 
berkekben tisztelet és érdeklődés kíséri. Edit igazi csodabogár a 
hazai lovas palettán: klasszikus mesterek nyomdokait követve ötvö-
zi a magas szintű idomítás lehelet finom mozdulatait a természetes 
lókiképzés logikájával, melynek eredménye a legcsodálatosabb 
kapcsolat, összhang és harmónia, ami ló és ember között létrejöhet.

Természetes
Könnyedség
a’la Kappel Edit

A négyesek akadályhajtásában első helyen Váczi István végzett má-
sodik Lars Heibing, harmadik Juhász Miklós. Az összetett versenyt 
szintén Váczi István HUN (147,93) nyerte, második Juhász Miklós 
HUN (253,47), Lars Heibing DEN összetett eredménye a maraton 
teljesítésének hiányában értékelhetetlen. A „B” kategória akadályhaj-
tása Bártfai József, Sipos Zoltán, Csibri Ferenc sorrenddel zárt. A há-
rom versenyszám eredményei alapján a „B” kategória versenyét Sipos 
Zoltán nyerte Bártfai József és Németh László előtt.

Szombat éjszakára megtelt a szilvásváradi stadion
A szilvásváradi fogatversenyt már hagyományosan – az idén tízedik 
alkalommal – a verseny második napján szombaton éjszakai lovas 
show-műsor kíséri. A látványos lovas bemutatóknak köszönhetően 
évről-évre több ezren látogatnak el ezen az éjszakán a szilvásváradi 
stadionba. Az idei évben köszönhetően a rendezvény hírnevének va-
lamint a jó időjárásnak – mely csak néhány percre tette próbára a 
nézők és résztvevők elszántságát – különösen sokan voltak kíváncsiak 

a műsorra. A műsor az idén is nagyszerű élményt nyújtott a lovat 
szerető közönségnek. Kitűnő látványos programok sora vonult fel a 
stadionban ahol igazi különlegességeket is láthattak a nézők. Újszerű 
egészen különleges látványt nyújtott a fríz/lipicai karusszel, többek 
között osztatlan sikert aratott a füzesgyarmati fogatos voltizs csapat 
és Kappel Edit három lóval bemutatott szabadidomítása. Az andaluz 
lovakkal fellépő Epona Spanyol Lovasiskola szakmailag megalapozott 
igényes programjával méltán volt az idei rendezvény díszvendége.
Az éjszakai program koronáját ebben az évben is a záró műsorszám-
ként a pályára hajtott szilvásváradi anyakanca ménes jelentette.
A bevágtató mintegy hatvan kanca látványa szinte minden nézőben 
felejthetetlen élményt hagy.
Ezúton is köszönöm minden versenyzőnek, résztvevőnek, támogató-
nak és szervezőnek, hogy versenyteljesítményével, közreműködésével 
hozzájárult az idei szilvásváradi rendezvény sikeres lebonyolításához.   

Dallos Andor     
Fotó: Merle István
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Max Dobretsberger (a maraton győztese)

Epona Spanyol Lovasiskola



Hogy kezdődött ez az egész lovas történet és 
kik a főbb szereplők?
Hétéves koromban kezdtem lovagolni, első 
lovagló tanáraim közé tartozott Skublics Imre, 
majd Monspart Gábor bácsi utolsó tanítványai 
egyikeként sajátítottam el azokat az alapokat, 
melyeket ma is haszonnal alkalmazok. Később 
Olaszországban, majd évekig Írországban lo-
vagoltam, versenyeztem military-ban és díj-
ugratásban és alkalmam volt megismerkedni 
a vadászlovaglás izgalmaival két szezonon át. 
Meghatározó időszaka volt életemnek, kinyílt a 
világ és különleges tapasztalatokra tettem szert.
Azután évekkel később, mikor a saját kancám-
mal versenyeztem díjugratásban bekövetkezett 
az, ami nagyon sok lovasnál megtörténik: egy-
szer csak nem volt elég a csikózabla az irányí-
tásához. Akkor elgondolkodtam, megoldást 
kerestem és végül is nem egy nagyobb zablát, 
hanem Pat Parelli módszerét választottam. Egy-
szerűen működött és új alapokra helyezte kap-
csolatomat a lóval.
A természetes lókiképzés mellett a klasszikus 
mesterek mindig is nagy hatással voltak rám. 

Racinet, Baucher, Nuno Oliviera és főleg Phi-
lippe Karl szemlélete az, amivel a leginkább 
azonosulni tudok, és amit legtöbbet tanulmá-
nyoztam, gyakoroltam. A könnyedségre, har-
móniára és a ló tiszteletére tanítanak, én pedig 
pont ezeket kerestem mindig is a lovaglásban. 
2011-ben elkezdtem Philippe Karl lovaglótanár 
iskoláját (Ecolé dé Légereté) Bécsben, mely na-
gyon jól összeér a Parelli által hirdetett termé-
szetes lókiképzés filozófiájával.
Eddig nem sokan emlegették egy lapon a ter-
mészetes és a klasszikus lókiképzést. Hogy 
fér meg mégis egymás mellett a kettő?
Igazából minden jó módszernek a lóval való 
helyes kommunikáció az alapja – mely nem a 
technikai eszközökben keresi a megoldást.
A természetes lókiképzés logikája egyáltalán 
nem különbözik a klasszikus lovaglás lényegé-
től. Mindkét iskola ugyanazon elven, a lovak 
számára természetes kommunikáción alapszik, 
nem ellentétei egymásnak, hanem remekül ki-
egészíti egyik a másikat. Jó példa erre, hogy a 
bécsi Ecolé dé Légereté edzőképző kurzus nyolc 
tagjából hatan természetes lókiképzéssel is fog-

lalkozunk. Mondhatni jó folytatása ez a 7 játék-
nak – lóháton.
Milyen lovakkal foglalkozol és hogyan tud-
nád jellemezni a velük való munkát?
Főleg lipicai lovakkal dolgozom, bár ez nem 
volt szándékos szelektálás, de – be kell valljam 
– egyáltalán nem bánom. A lipicai fajta nagyon 
intelligens, gyorsan tanul és szívesen dolgozik 
együtt az emberrel, különleges kapcsolatot lehet 
kiépíteni velük. Többnyire 9-10 ló van nálam 
képzésen, nagy részük az Állami Ménesgazda-
ság Szilvásvárad tulajdonában levő fedezőmén 
jelölt, de foglalkozom magántulajdonban lé-
vőkkel is. Mind életkorban, mind képzettség-
ben nagyon vegyes a „csapat”. A legképzettebb 
8-9 éves lovak a ménes tulajdonai, három éves 
koruktól foglalkozom velük, ménvizsgát tettek 
és évek óta díjlovas versenyeken is bizonyítanak. 
Vannak nálam csikók, fiatal lovak és átképzés 
céljából is került hozzám ló.
A földről való munka, a szabadidomítás min-
den nálam levő ló képzésének a része, de fellé-
péseken négyen szerepelnek: Favory XXVIII-5 
alias Faktor egyedül, míg Pluto XXXII-4 alias 
Paktum, Conversano XXIV-63 alias Niki és 
Favory XXVII-29 alias Futár együtt. A trió bő-
vítése is a célok közé tartozik, negyedik társuk is 
készül már a debütálásra.
Minden ló dolgozik egyaránt földről és nyereg 
alatt is, mindkét munkát igyekszem változa-
tossá tenni: dolgozunk fedelesben, szabadban, 
legelőn, terepen, kiskantárral, nagykantárral, 
kötőfékkel, kantár nélkül, szabadon.  A célom, 
hogy olyan bizalmas kapcsolatot építsek ki a ve-
lük, hogy „megnyíljanak”, megmutassák valós 
karakterüket – majd karakterüknek megfelelő-
en alakítom aztán képzésüket, így nem is tudok 
egy sablon-módszert leírni, csak irányelveket 
megadni. A ló feltétlen tisztelete és szeretete, 
rengeteg türelem és empátia, tiszta szabályok és 
következetesség az alapjai módszeremnek. Van-
nak alapszabályok, amit a lovaknak kell betarta-
ni, ilyen pl.: egymás kölcsönös tisztelete, nincs 
rúgás, harapás sem rám, sem a másik lovakra. 
Ugyanakkor nekem is vannak szabályaim, amit 
be kell tartanom: sohasem kötöm ki a lovakat, 
nem használok semmilyen kényszerítő eszközt 
(kikötőszár, segédszár, gogue, chambon) sem 
földről, sem nyeregből, nem futószárazok, he-
lyette a körjáték rengeteg változatát játszom: 
iramváltást, kézváltást, hátsó, első láb körüli 
fordulatot, fokozást, összeszedetten, nyújtva és 
még sorolhatnám.  A szabadidomításban alap-
szabály, hogy a lónak joga van elmenni, akár 
mert szeretne egy nagyot szaladni, vagy én kér-
tem tőle olyasmit, ami számára ott és akkor túl 
nagy feladatot jelentett.
Hogyan kezded a munkát egy teljesen nyers 
csikóval?
A teljesen nyers ló a legideálisabb alany, mert 
kevés – esetleg rossz – tapasztalata van az em-
berről. A ménesből érkező fiatal lovakkal tudok 

a leggyorsabban haladni, ők a lipicai fajtára jel-
lemzően kíváncsiak, szívesen tanulnak és hamar 
bizalmas kapcsolatot lehet velük kialakítani, a 
hangsúly velük inkább a kölcsönös tisztelet ki-
alakításán van. A „képzett” lovakkal már más a 
helyzet, ott a bizalom elnyerése sokkal tovább 
tart, sokkal nehezebben mutatják ki igazi ka-
rakterüket, többnyire nagyon kevés az önbizal-
muk, viszont csodálatos élményt adnak, mikor 
először megnyílnak és elkezdenek játszani ve-
lem. Ezt sohasem tudom megunni, minden ló 
mást és mást mutat ilyenkor, sokat nevetünk.
A képzést úgy kezdem, hogy megfigyelem 
szabadon a delikvens mozgását, igyekszem 
megismerni természetes viselkedését, közben 
próbálom megfejteni a karakterét. Minden ló 
különböző jellem, más-más dolgokban ügye-
sebb, más érdekli – az én dolgom, hogy hozzá 
idomulva alakítsam úgy a kiképzést, hogy min-
dig olyan feladatok elé állítsam, amit sikeresen 
teljesíteni tud. A lovak általában szeretnek ját-
szani és tanulni is, pozitív motiváción keresztül 
nő az önbizalmuk és élvezik a foglalkozásokat. 
A kapcsolatépítésre főként Parelli 7 játékát al-
kalmazom, ennek az egymásra és a munkára 
hangolódásban van nagy szerepe. A földről való 
munka lényege emellett a bizalom megerősí-
tése, s egyben jó lehetőség is egy kis gimnasz-
tikára. Nagyjából három alkalom alatt meg 
lehet tanítani az alapokat, azután még sokáig 
csiszolom, finomítom a jelzéseket és a mozgást. 
Hagyok időt a lovaknak a feldolgozásra, nem 
sulykolom beléjük naponta ugyanazokat a fel-
adatokat, megismerkednek egy-egy feladattal, 
megértik, majd egy kis idő után újra visszaté-
rünk a feladatra és ilyenkor többnyire már csak 
finomítani kell a feladat végrehajtásán.
Mikor kerülhet sor az első felülésre és ho-
gyan történik?
Csikótól függ, lelki alkat, felépítés, felkészültség 
kérdése. A már említett heti 3-4 alkalom föl-
di munka után egy-másfél hónap után ülök fel 
először rájuk. Ekkorra nagyjából kötél nélkül, 
szabadon végzik már az alapvető földi gyakor-
latokat. Az első felülést mindig megalapozom: 
a földről előkészítem a zablára való engedést, 
eddigre már tudnak támaszkodni, ellazítani 
az állkapcsukat és a nyakukat. Így a felüléskor 
már értik a zabla működését, és érzik a helyes 

támaszkodást, vagyis a kapcsolatot a lovas ke-
zével. A zabla nagyon érzékeny részen fekszik a 
szájban, fontos, hogy a ló elfogadja és bízzon 
benne. A lovas alatti munkában Philippe Karl 
iskolájának tanai állnak hozzám legközelebb, 
módszere a lovak számára is egyértelmű és vég-
rehajtható. A nyeregben arra helyezem a hang-
súlyt, hogy a ló mihamarabb megtalálja egyen-
súlyát, így szabadabban és természetesebben fog 
mozogni, és jobban tud reagálni a testsúly és 
csizmasegítségekre. A képzés itt is a pozitív mo-
tiváción alapul, a mindennapos rutinszerűség 
helyett a játékosság dominál. Arra törekszem, 
hogy értelmet kapjanak számukra is a gyakor-
latok, ezért nagyon változatos munkát végzünk.
Mit jelent számodra a szabadidomítás?
Van olyan feladat, amit kötélen tanítok meg a 
lónak, van, amit szabadon – a kötéllel azonban 
inkább csak korrigálok. Úgy dolgozom vele, 
mintha nem lenne semmi a kezemben – kötél 
nélkül viszont úgy, mintha ott lenne. A szabad-
idomítás számomra olyan, mint egy kontroll, 
ezzel ellenőrzöm, hogy hogyan működik a kö-
télen megtanított feladat. Őszinte visszajelzést 

ad az addig gyakorolt játékok hatékonyságának 
leméréséhez. Ilyenkor nincs zabla, nincs kötél, 
ami visszatartaná a lovat, így tisztán megmu-
tatkozik, hogy hova is jutottunk a képzésben. 
Mindemellett a szabadidomítás során tudom 
csak igazán megismerni a ló valódi személyisé-
gét. Jobban megértem reakcióit bizonyos hely-
zetekre, ezáltal a munkát is könnyebb tudom 
megtervezni – nyereg alatt is.  Legfőképpen 
azonban ilyenkor én is látom őket – hiszen nem 
rajtuk ülök- így újra és újra rá tudok csodálkoz-
ni harmonikus szépségükre.
Hogyan tudnád pár szóval jellemezni mun-
kád esszenciáját, hitvallásod?
Két szóban tudnám összefoglalni: természetes 
könnyedség. A lovakkal való munkám során a 
természetes lókiképzés filozófiáját ötvözöm a 
klasszikus idomító lovaglás elveivel. Az első az 
egymás megismerésén alapuló bizalmi kapcso-
lat kiépítésében segít, megtanuljuk egymás jel-
zéseit, s a ló viselkedését befolyásolni testbeszéd 
segítségével. Az utóbbi célja a ló mozgásának 
szabaddá és könnyeddé tétele, amikor a ló való-
di egyensúlyban, a lovas láthatatlan segítségeire 
reagálva mozog, mialatt nyugodt és elengedett 
marad. Nagyon fontos az elengedettség, mert 
a könnyedség innen ered. Hiszem, hogy a lo-
vak mentális és érzelmi jóléte és felkészültsége 
legalább olyan fontos, mint fizikai erőnlétük 
fejlesztése a gimnasztika által. Rengeteg tanul-
nivaló áll még előttem, de tudom, hogy jó úton 
haladok.

Köszönöm a beszélgetést! Minden lónak azt kívá-
nom, hogy lovasaik meghallják az üzeneted!

Tóth Betti
Fotó: Mráz Edina

Eddig a természetes lókiképzés valahogy mindig külön kalap alá került a hagyo-
mányos idomítástól. Edit személyében végre összeáll a helyes kép, és megismer-
hetjük azt a nyitott és alázatos mentalitást, ahogy mindenkinek illene foglalkoznia 
a lovával – legyen az versenyló vagy „csak” egy kedves szabadidős társ. Nem 
csalás, nem ámítás, a lovak kinyílnak, megmutatják természetes szépségüket, moz-
gásukat, készségesen és örömmel vesznek részt a közös munkában, s mi nézők vég-
re megláthatjuk azt, hogy milyenek is önmaguk csodálatos valójában. Edit keze 
alatt életre kelnek azok a jelzők és tulajdonságok, melyeket a ló az idők kezde-
tétől képvisel az emberiség képzeletében: erő és energia, lendület és dinamika, 
elegancia és büszkeség, intelligencia és játékosság, bizalom és tisztelet, precizi-
tás és KÖNNYEDSÉG. Edit mesterien bánik a lovakkal. Aki nem hiszi, járjon utána…

Bemutatjuk
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