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A LEHETETLEN KÜLDETÉS
ÉREM NÉLKÜL A CSONK A MAGYAR CSAPAT

Auguste Dubey

II. NÉGYESFOGATHAJTÓ EURÓPA–BAJNOKSÁG 1973. WINDSOR (NAGY–BRITANNIA)

7 nemzet, 5 csapat, 20 versenyző
A magyar csapat: Abonyi Imre, Fülöp Sándor
Európa-bajnok: Auguste Dubey és a svájci csapat: Dubay A., Doudin, R.

Velünk élő fogattörténelmünk
ARANYÚTON
2021. szeptember 2-5-én Budapesten a Kincsem
Parkban rendezzük a jubileumi XII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokságot. A fogat-csúcstalálkozó a
szeptember 25. – október 14. között megrendezése
kerülő „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti
Világkiállítás társrendezvénye.
Jubilálunk! Az ötven éve Budapesten rendezett első
fogat kontinensbajnokságra és hazai fogatsportunk
párját ritkító eredményeire is emlékezünk.
Az Aranyút állomásai:
Budapest (1971) – Windsor (1973) – Sopot (1975)
Donaueschingen (1977) – Haras du Pin (1979) – Zug
(1981).
Az Aranykeret: Abonyi Imre, Fülöp Sándor, Papp
József,
Bárdos György, Bálint Mihály, Muity Ferenc, Fintha
Gábor.
A hat Európa-bajnokságon – dr. Várady Jenő sikerkapitány irányításával – az Aranycsapat tagjai
a nyerhető 36 éremből 15-öt, a 12 aranyból 10-et
hoztak haza.
Sorozatunkban az Aranyút történéseit, főszereplőit
a korrajzot, a tablót idézzük.
II. rész

“A vereség a sikerhez vezető út
fontos állomása”
(Bölcsességtár)

SZTÁRPARÁDÉ
A második kontinensviadalra a fogathajtó elit különös
várakozással érkezett.
A csekély támogatás, a szűkmarkúság okán a La Manche
csatornán csak két magyar fogat kelt át.
Öt világ- és Európa-bajnok a startnál.
Készülődött az 1971. évi budapesti Eb egyéni- és csapatgyőztese Abony Imre, csapattársa Fülöp Sándor, a
svájciak, élükön az első világbajnok Auguste Dubey-vel
(1972, Münster) valamint Nagy-Britannia első csapat
világbajnok párosa Miller J., Nicholson, D.
A házigazdák,a csapat mellett további hat versenyfogatot
indítottak.
Világklasszis hajtóink tekintélyét növelte, hogy mindketten
már győztek, a világ akkori legrangosabb nemzetközi
eseményén, a II. Erzsébet királynő versenyén, a
Windsor Royal Horse Shown.
Mindenki Abonyit és Fülöpöt akarta leszorítani a trónról.
TÖRTÉNELMI HANGULAT
Tömör bástyáival, széles várfalaival, csipkés tornyán lengő
királynői lobogóval Windsor várta
Európa legjobb fogathajtóit.
A hódító Vilmos alapította kastély a windsori dombon áll. A 19.
század elején IV. György király

megbízásából Jeffry Wyatt tervei szerint építették újjá
a világ legnagyobb, jelenleg is lakott, számos építészeti
stílusból álló kastélyát.
A kereken 30 ezer lakosú város és Runnymede két
mérföldnyire vannak egymástól.
A kiállítási versenytér változatos és szórakoztató képét
még vonzóbbá tették az egymás után érkező lószállító
autócsodákból kitessékelt tenyész-, konkur lovak és a
bemutató célokra hozott arabok, hackneyk, cobok, riding
horse-ok, hunterek, children’s és mountain, valamint
moorland pónik.

A jó munka, edzés után elégedetten nézegettük az
őrségváltáson közreműködő Királyi Gárda zenekart.
Még futólag sem forgattunk a fejünkben olyan ábrándképeket, hogy ez a látványoes, elegáns együttes
díjkiosztáskor a magyar himnuszt játsza majd el.
Tisztában voltunk vele, hogy Dubey – ha a sportban
szabad ilyet mondani – verhetetlen, nem csak az idén,
talán még jövőre is.
Az ezüstöt és a bronzot számunkra egyaránt megfelelő
éremnek tartottuk – szól Dr. Várady Jenő hangulatjelentése.
ABONYI IMRE GONDJAI
Kétszeres Európa-bajnokunk életében jelentős változást
hozott, hogy a kecskeméti méntelepről Bugacra költözött
és a Gyöngyösi Méntelepről kapott lipicai ménekkel
fogatépítésbe kezdett.
A két évvel korábbi, budapesti Eb-n győztes szuperfogatából csak kedvenc lovát, az orlov ügető Nicsevót
hozta el. Lókiválóságai, Nacsalnyik, Majka, Menüett,
1644 Neapolitano hiányoztak. Nagyon hiányoztak!
Fülöp nagytestű félvér szürke ménjeivel jelentette a
stabilitást.

A DÍJHAJTÁS JÓL SIKERÜLT
Az ismét kiváló programot hajtó Fülöp mindössze egy
ponttal maradt el az elismerten ugyancsak kiváló díjhajtó
Dubey mögött. Sokak szerint Fülöp díjhajtása jobb volt.
Abonyi ötödik.
MARATON A TÖRTÉNELMI ÚTVO NALON
A királyi park maraton útvonalán műemlékek, gondozott virágköltemények, frissen nyírott gyepek, tavak,
folyócskák, erdők, a csend világa kísérte a fogatokat.
Érdemes itt nézelődni, csodálkozni, kikapcsolódni,
történelmet idézni – de hát nem ezért jöttünk.
Egyértelmű volt: kiválóan húzó rudas lovak nélkül a
maraton-versenyszámot eredményesen nem lehet
teljesíteni. A fő nehézség a 3.36 perc/km előírásban rejlett.
Ez az iram, ilyen akadályokkal, hibátlanul csak ügető
lovakkal hajtható meg.
Az Abonyi fogatnál mégsem a rudason múlott. Amikor
az enyhe lejtőről megcsillant a kék tó tiszta vize a 71-es
gyeplős Favory – Imre mesteri szárkezelése ellenére
is – ellenállhatatlanul jobbra tolta az ostorhegyes
Nicsevót, s lendületből mindketten felugrottak egy
farakás tetejére.
A segédhajtó gyöngyösi Bárdos Györgynek kellett
hosszas, ügyeskedéssel, rá jellemző szigorral lekönyörögni
őket, hogy a hasig érő vízben legalább sérülés nélkül,
folytathassák az akadályszakaszt.
Lovaink ősi vízutálata 20 hibapontunkba és az eltöltött
idő után számított büntető pontokba került.
Fülöp előrelátóbb volt. Tudta, hogy a heves vérmérsékletű
Poroszlóval a nehéz lépés szakaszt nem tudja teljesíteni.
Ezért Pergel Imre segédhajtóját levezényelte a fekete
mellé, aki gyalog, szóval diktálta az ütemet a mutatós
csődör feje mellett. A szabályzat ilyen esetre nem
intézkedett.
Sikeresen teljesítették a maratont.
Kedély javítólag hatott, hogy a kedvezőtlen előjelek
ellenére az ezüst, de még az arany fénye is felcsillant.
Az akadályhajtásig…
MÉN-BALESET AZ AKADÁLYVERSENY ELŐTT
A mindent eldöntő utolsó versenyszám bemelegítésekor,
a viszonylag szűkre szabott melegítőpályán Fülöp

Teljes díszben a négyszeres Európa-bajnok
és négyszeres világbajnok Fülöp -fogat.
Segédhajtók: Bábel Sándor és Pergel Imre.
A világverő magyar félvér lovak: Bihar (gyeplős), Poroszló (ostorhegyes) Tatár (nyerges)
Széplak VII (rudas)

ostorhegyes ménje Poroszló „többször felkészült” és
felugrott a mellette lévő gyeplős Biharra, majd lefordult róla.
Pergel Imre és a lengyel segédhajtók segítségével a
lovakat sikerült talpra állítani és felszerszámozni.
Ezek után a nyilvánvalóan zaklatott hangulatú akadályversenyen a fogatot kizárták.
A papírforma szerint Dubey Auguste, ritkán tapasztalt
nagy fölénnyel, 38 ponttal nyeri a világbajnokságot
honfitársa Doudin Robert előtt. Ők ketten a csapatvilágbajnokok is.
A házigazdák egyéni- és csapat bronzérmet nyertek
(Nicholson D., Miller J.).
A KÉTTAGÚ MAGYAR CSAPAT NEGYEDIK
A Horse and Hound: „Magyarország az Európa-bajnoki
cím előzetes birtokosa balszerencse áldozata volt. Miután
mindössze két fogattal képviseltették magukat, az
akadályversenyből való kizárás végzetes lett számunkra.
Három fogat indítása esetén könnyedén szerezhették
volna meg az ezüstérmet.”

HA TUDTUK VOLNA …
A „ha”-val kezdődő mondatokat a fogatsportban végképp
el kell felejteni.
Vagy mégsem? Ha akkor tudjuk, hogy a következő négy
Európa-bajnokság egyéni- és csapatversenyeinek a
dobogóján csak magyar hajtó áll, akkor bizonyára
kisebb az elkeseredés – idézi vissza később Várady dr.
az elkeseredett hangulatot.
Forrás: a szemtanúk hitelességével, Dr. Várady Jenő:
Aranyúton – A magyar fogathajtás története.
Következik:
III. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Sopot 1975
Névjegy: Bárdos György
Fehér Károly

Fülöp Sándor ereklyéi

II. Erzsébet Királynő, Andrássy gróf társaságában gratulál az 1972es Windsori verseny győztesének Fülöp Sándornak.

Fogattörténelmi pillanat.1974 Fraeunfeld. Első világbajnokunk átveszi
Fülöp Herceg, a Nemzetközi Lovasszövetség elnökétől aranyérmét

1984 Szilvásvárad.A csapatvilágbajnok feleségével Marcsival,
a VII.Négyefogathajtó Világbajnoksåg díjátadó ünnepségen

A magyar lovak sok gondot okozó vízutálatát „vízbejárással”
igyekeztek mérsékelni.

