
Beszélgetés kitüntetésről, munkáról, barátságról
A szabadidomítás a ló tisztelete

Tudatosult benned valaha, hogy amit 
csinálsz az már nem csak egy szimpla 
lovasszakmai tevékenység, hanem annál 
sokkal több? 
Mindig csak tettem a dolgom, nem gondol-
tam arra, hogy ezért egyszer majd kitüntet-
nek. A külső visszajelzések alapján azért érez-
tem, hogy a szakma, az emberek észrevették, 
amit csinálok, elkezdték értékelni a tevékeny-
ségemet. Én a lovakat választottam, a lipicai 
fajtát és ezzel a tevékenységgel együtt jár a 
fajta  és a ménes hagyományaink őrzése is.
Mikor köteleződtél el ilyen mélyen a lipi-
cai fajta iránt?
Talán már az első alkalommal, mikor lipica-

ival találkoztam. Korábban telivéreket lova-
goltam, majd militaryztam,  díjlovaglásban, 
díjugratásban magyar félvérrel versenyeztem, 
magyar sportló kancám van, sőt, most is lo-
vagolok másfajta lovakat, de ha tehetem, a 
lipicait választom.
Mi az, ami ezt az elköteleződést kiváltotta,  
mi az, amivel ez a fajta többet ad?
Nagyon szépek. Karakteres megjelenésűek, 
erőteljesek, mégis könnyedek és hihetetlenül 
gyengédek. A lipicai nagyon okos, iszonyúan 
intelligens, könnyen lehet vele haladni. Elég 
neki egyszer megmutatni valamit és máris 
tudja. Ami pedig nekem különösen tetszik 
a fajtában az, ami egyeseknek valószínűleg 

Kappel Edit. Fogalom immár ez a név lovas körökben, ennek ellenére képes a „sztár-
ság” minden allűrje nélkül megnyilvánulni. Ahogy ő mondja - csak teszi a dolgát. 
Ezért is érte meglepetésként, hogy eddigi munkásságát állami kitüntetéssel ismer-
ték el a Vidékfejlesztési Minisztérium augusztus 20-i ünnepségén. Dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter,  Államalapító Szent István ünnepe alkalmából adta 
át a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. Az érdeméremmel nem csak szakmai 
kvalitásait, azaz lovak idomításában elért kiemelkedő eredményeit, sikeres hazai és 
külföldi lovasbemutatóit  jutalmazták, hanem azt  a tevékenységet, melyet az Ál-
lami Ménesgazdaság Szilvásvárad munkatársaként a magyar lovashagyományok 
megőrzéséért, a lipicai ménes hírnevének öregbítéséért folytat. A kitüntetés kap-
csán beszélgettünk Edittel az útról, ami idáig vezetett és amelyen szándékai szerint 
megy tovább.

gondot okoz, hogy nem lehet vele erőszakos-
kodni. Túl okos, túl kemény ahhoz. Partne-
red, barátod - vagy nem jutsz vele egyről a 
kettőre.
Mennyi idődet veszi igénybe a lovakkal 
való foglalkozás?
Mennyi időmet? Az egész napomat. Az egész 
életem erről szól. Ha van szabadidőm, azt a 
családommal töltöm, a fiam tizenhat éves, 
sokat kirándulunk, sétálunk a kutyáinkkal, 
szeretünk síelni, snowbordozni, hegyet mász-
ni, de erre valójában ritkán adódik lehetőség.
Mikor indultál el ezen az úton?
Már nagyon korán, háromévesen találkoztam 
lóval, a szőlőskertben felültettek egy hideg-
vérűre. Gyermekkoromban később is a világ 
legboldogabb embere voltam, ha az igáslo-
vakra felülhettem. Hétévesen kezdtem lova-
golni Nagykanizsán Dobri Lajos istállójában, 
majd Skublics Imre tudása és hozzáállása volt 
meghatározó, utána pedig Monspart Gábor 
bácsi segítsége jelentett sokat.
Ezek szerint magad léptél erre az útra és 
úgy tűnik, téged akkor már meg sem lehe-
tett volna állítani.
Igen, nagyon korán eldőlt, hogy lovakkal 
szeretnék foglalkozni, holott a családunkban 
nincsenek lovas hagyományok. Eredetileg ál-
latorvos szerettem volna lenni, de nem vettek 
fel, akkoriban  még nehezebb volt a lányok-
nak bekerülni, de utólag már örülök, hogy 
így alakult. 
Klasszikus(an?) lovaglással kezdted, mint 
a legtöbb gyerek...
Az idomító lovaglás mindig érdekelt. Nagyon 
szerettem a díjugrást is és a militaryt, amit 
a lovassportok királyának tartok.  Az idomí-
tólovaglásnak fantasztikus mélységei vannak, 
minden lovassport alapja, de aztán az élet 

döntötte el az irányt. Írországban töltöttem 
négy évet, ahol telivéreket lovagoltam, ver-
senyeztem militaryban és rókavadászatokon 
vettem részt. Nagyon tanulságos időszak volt 
ez számomra. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöt-
tem itt a lovak gondolkodásmódjáról, arról, 
hogy mennyire el kell fogadni felajánlott 
együttműködésüket...
Gondolkodásáról?
A lovak mind más-más személyiségek. Na-
gyon érdekes az a folyamat, amíg egy ide-
gen lóval eljutok a megismerésig, amíg meg 
meri mutatni a karakterét. Mi emberek a 
lovakat gyakran sablonizáljuk, szeretjük a 
fegyelmezett lovat, amelyik akkor mozdul és 
arra amikor és ameddig mi akarjuk, úgy áll 
és addig, ameddig mi akarjuk, akkor eszik, 
akkor iszik.... A lovak alapvetően nagyon 
türelmes, fegyelmezett állatok, ha egy soká-
ig „szinten tartott” ló lehetőséget kap, hogy 
valamit megmutasson önmagából, akkor hir-
telen nem is tud élni ezzel. El kell jutni vele 
egy bizalmi szintig, ahol már kreatívan mer 
együttműködni.
Az szemmel látható, hogy a lipicaiakkal, 
akikkel dolgozol elérted ezt a szintet. 
Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy kiépül-
jön ez a bizalom?
Ez lovanként más, a különböző karakterek 
miatt más a képzés ideje, menete. A bizalom-
nak különböző szintjei vannak, amit meg-
szerezni, fejleszteni és erősíteni folyamatosan 
szükséges a lovak karakteréhez illeszkedő 
módszerek segítségével. 
És Te, hogy vagy a kötődéssel? Előfordult 
már, hogy meg kellett válni egy-egy szere-
tett lótól?
Számomra rettenetes trauma volt, mikor 
az általam lovagolt lovakat eladták. Abba is 
hagytam a lovaglást, nem is mentem lovak 
közelébe 4-5 évig. Akkor azt gondoltam, 
hogy csak akkor lovagolok újra, amikor a sa-
játomon ülhetek. Ma már tudom, hogy min-
den lovat nem lehet megtartani, de azért van 
egy mag a lovak közt, akikhez nagyon ragasz-
kodom. Szerencsére általában a fedezőmén 
jelöltek kerülnek hozzám, melyeket a ménes 
nem kíván értékesíteni, és ezektől a lovaktól 
így nem kell megválnom. Azt mondhatnám, 
hogy nekem ők olyan fontosak, mint a ba-
rátok.
Szabadidomítás – ma már szinte divattá 
vált. Megtörtént a szemléletváltás a ki-
képzésben, a lótartásban is és ennek te is 
részese, sőt, egyik főszereplője vagy, hiszen 
sokan a Te bemutatóid, kurzusaid hatásá-
ra váltanak szemléletet. Hogyan éled meg 
ezt?
Alapvetően mindig ilyen beállítottságú vol-
tam. Aki ennek a logikájára ráérez az már 
nem tud másként nézni a lovakra. Nem új 
keletű dolog ez, hiszen egykor, amikor a lovat 

még a mindennapokban használták - nem 
csak versenyeztek vele vagy hobbiból tartot-
ták - akkor is szerették, de tisztelték is.  Van-
nak tartásbeli, lovaglástechnikai változások a 
szabadidomítás jegyében, de én azt gondo-
lom, hogy a szabadidomítás alapja a ló tiszte-
lete. Sokan rajongásig szeretik a lovukat, de a 
tisztelet hiányzik. Talán azért is van ez, mert 
a ló ma már csak sporteszköz vagy hobbiál-
lat, régen pedig az élet nélkülözhetetlen része 
volt. Nagyon örülök, hogy ilyen irányban 
változik a lovas világ.
Szilvásvárad lesz az egyik legjelentősebb 
magyarországi lovas-centrum, hiszen a 
Nemzeti Lovasprogram részeként nem 
csak megújul, de új létesítményekkel bő-
vül is a jelenlegi lovas központ. Mit éreztél, 
mikor ezt megtudtad?
Nagyon örülök, hogy Európa többi lipicai 
méneséhez (Piber, Lipica, Kistapolcsány) 
hasonlóan itt is elindulhat egy fejlesztés, 
mely rangjának megfelelően méltó helyzet-
be hozhatja Szilvásváradot. Ahol mindent 
megtesznek a lovakért és a fennmaradásért, a 
tenyészanyag kiváló, mégis kicsit úgy érzem, 
hogy nálunk sokáig nem kapott megfelelő 
hangsúlyt a ménes, pedig nemzeti kincsünk-
ről van szó. Ezért is örülök különösen annak, 
hogy megvalósulni látszik ez a fejlesztés.
A bemutatókon gyakori vendég Lajkó Fé-
lix. Hogy alakult ki ez a kapcsolat? 
Szeretem a klasszikus zenét, ezért is örültem 
nagyon, mikor Félixék megkerestek ezzel a 
gondolattal. Ők is természetközeli életet él-
nek, lovakat tartanak...ez, és a sok hasonló 
érzés hozta létre ezt az együttműködést. Túl 
vagyunk néhány közös fellépésen, melyeknek 
sikere a folytatásról győzött meg minket.
Merre folytatódik az út? Mikor találkozha-

tunk veled legközelebb?
Továbbra is versenyzek díjlovaglásban, új lo-
vakat vonunk be a csapatba, zajlik a kikép-
zés, a bemutatók. Október 19-én folytatódik 
Műhelytitkok sorozatunk Marócpusztán , 
majd a hónap végén lesz a Nemzetközi Li-
picai Szövetség kongresszusa Szilvásváradon, 
egybekötve a tradicionális Őszi Lóárverés-sel. 
Ez természetesen rendkívül fontos számunk-
ra, hiszen a világ minden tájáról érkező lipicai 
lótenyésztőknek mutathatjuk be a ménes lo-
vait illetve programjainkat. 
Jövő héten ellenben szabadságra megyek. 
Fent leszünk a hegyekben a családommal. 
Kirándulunk, sétálunk a kutyákkal, olvasok, 
kikapcsolódom. Azután pedig megy minden 
tovább.

Évekkel ezelőtt egy éjszakai bemutató 
után visszaindultunk a szállásunkra ép-
pen akkor, mikor Edit is elindult a három 
lipicaival az istállóhoz. Mozdulatlanul 
figyeltük, hogyan lépked  ez a törékeny 
teremtés a hatalmas állatok közt. A hold-
fényben hófehéren szikrázott a lovak sző-
re, úgy masíroztak csendben Edit mellett, 
mint a kisdiákok a kiránduláson – oldot-
tan, mégis fegyelmezetten. A „tanító néni” 
beszélt hozzájuk - csak a suttogó szavak és 
a patadobbanás hallatszott a szilvásvára-
di éjszakában. Lélegzetünket visszafojtva 
követtük őket, nehogy megzavarjuk ezt a 
szavakkal ki nem fejezhető harmóniát.
Ott, akkor éreztük meg, mit is jelent a 
szabadidomítás. Szabadságot lónak és 
embernek. Kívánom, hogy minden lovas 
átélhesse ezt életében legalább egyszer.

Király Éva
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