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XII. NÉGYESFOGATHAJTÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG 
BUDAPEST, 2021. SZEPTEMBER 2-5.

EURÓPA 
LEGJOBB 
FOGATHAJTÓI 
Budapesten
MAGYARORSZÁG 1971-BEN KEZDTE, 2010-BEN FELELEVENÍ-
TETTE, 2021-BEN TOVÁBBÍRJA EURÓPA LOVAS TÖRTÉNELMÉT

A Magyar Lovassport Szövetség 
megpályázta, a Nemzetközi Lovas-
sport Szövetség (FEI) 2019-ben 
több jelentkező közül Budapestnek 
ítélte a 2021. évi XII. Négyesfogathaj-
tó Európa-bajnokság és a Lovastorna 
Világbajnokság rendezésének jogát. 
Ötven év rohant el az 1971-ben 
Budapesten – az I. Vadászati Világ-
kiállítás keretében – rendezett , 
kirobbanó magyar sikert hozó 
I. Négyesfogathajtó Európa-bajnok-
ság óta. Európa fogathajtó társadal-
ma Budapesten jubilál. 

Írta: Fehér Károly

ŐFELSÉGE DICSÉR
„A nemzetközi fogathajtó sportban Magyarország mindig út-
törő szerepet vállalt. Az első Európa-bajnokságot Budapesten 
rendezték. Valamennyien, akik akkor ott  voltunk, örömteli em-
lékeket őrzünk az eseményről.” – Őfelsége Fülöp, Edinburgh 
hercege.
 
Nemzetközi Lovassport Szövetség 1969-ben választott a elnöké-
vé Fülöp herceget, aki nem csupán a testület első embereként, 

hanem gyakorló foghajtó csapatvilágbajnokként is elévülhetetlen 
érdemeket szerzett  a sportág fejlesztésében.  Irányításával – a mili-
tary sportban szerzett  tapasztalatok alapján – készült el a fogathaj-
tás első szabályrendszere. Az elismerő szavai azért esnek különö-
sen jól, mert olyan méltóságtól érkeztek, aki jól ismeri a magyar 
fogathajtó sportot. Az 1971. évi Európa-bajnokságnak díszven-
dége volt, majd 1978-ban a kecskeméti, 1984-ben a szilvásváradi 
világbajnokságon a brit csapat tagjaként versenyzett . 

Abonyi Imre kétszeres világ- és Európa-bajnokunkkal, akit 
a holland királynő fogathajtó királlyá koronázott , éveken át 
sportbaráti kapcsolatokat ápolt. 

A MEGTISZTELŐ FELKÉRÉS
Magyarország a Nemzetközi Lovassport Szövetség megtisztelő 
felkérésére eddig tizennégy világ-, négy Európa-bajnokságot, és 
a Papp László Sportarénában tizenhárom Lovas Világkupát ren-
dezett . A felújított  Nemzeti Lovarda évente házigazdája a nem-
zetközi rangú CSIO díjugrató versenyeknek. 

A MAGYAR FOGATHAJTÓK AZ EDDIGI VILÁG- ÉS EURÓPA- 
BAJNOKSÁGOKON 105 ÉRMET, KÖZTÜK 46 ARANYAT 
NYERTEK. 

A szakmai és a nagyközönségtől érkezett  elismerések a világ 
fogatsportjában elért teljesítménynek, szakmai irányítóink és 
versenyrendezőink magas színvonalú munkájának, hagyomá-
nyainknak, messze földön híres, szíves vendéglátásunknak, 
országunknak szól.

Abonyi Imre kétszeres világ- és 

négyszeres Európa-bajnok, akit Beatrix holland 

királynő hajtókirállyá koronázott. 
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VELÜNK ÉLŐ SIKERTÖRTÉNET
Az első vadászati világkiállítás és méltó társrendezvénye, az első 
Négyesfogathajtó Európa-bajnokság szenzációs szakmai és szóra-
koztató esemény, népünnepély volt. Hét nemzet, hat csapat, tizen-
hat hajtó. A brit csapat jelezte, hogy John Miller ezredes hajtásában 
Budapestre hozza Erzsébet királynő fogatát is. Szakmai parádé volt 
ez a javából. A kocsikölteményekben a kor legkiválóbb lófajtái: 
kladrubi, oldenburgi, gerderlandi, hannoveri, ügető, lipicai, kisbéri 
félvér volt a fajtaválaszték. Bakon a világ legjobb hajtóival. 

Az már csupán érdekesség, hogy a nagy esélyes Abonyi Imre 
kis híján lekéste az akadályhajtás rajtját. Fülöp herceggel ebédelt 
a Birka csárdásban. Aztán csak odaért, és olyan fergeteges prog-
ramot hajtott , amilyet még nem látott  a világ. 

A végeredmény: Abonyi egyéni, és az Abonyi Imre, Fülöp Sán-
dor, Papp József alkott a magyar csapat Európa-bajnok. A díjakat 
természetesen a díszvendég, Fülöp herceg adta át. 

A CSÚCSON KELLETT ABBAHAGYNI
A budapesti kirobbanó sikert, a nemzetközi elismerést követően 
még öt Európa-bajnokságot rendeztek: 1973 Anglia, (Windsor), 
1975 Lengyelország, (Sopot), 1977 Németország, (Donaueschin-
gen), 1979 Franciaország, (Haras du Pin), 1981 Svájc, (Zug). 
Aztán vége, pedig a kontinensviadalon ekkor volt ott  a legtöbb 
ország, csapat és hajtó.

A SPORTÁG FEJLŐDÉSÉBEN DÖNTŐ SZEREPET JÁTSZÓ 
KONTINENSSOROZAT HÁROM ÉVTIZEDRE BEFEJEZŐDÖTT. 

A MAGYAR ARANYÚT
A magyarok a hat Európa-bajnokságon megszerezhető harminc-
hat éremből tizenötöt, a tizenkét aranyból tízet hoztak haza. 

A fogathajtók akkortól már a világbajnokságokra összpontosí-
tott ak. 1984-ben a hetedik négyesfogathajtó világbajnokságon 
felülmúlhatatlan magyar siker született , egyéni világbajnok Ju-
hász László, és a Juhász László, Bárdos György, Fülöp Sándor 
csapatunk is aranyérmes lett . 

AZ ELSŐ ÖT HELYEN MAGYAR HAJTÓ VÉGZETT. 

A kiemelkedő eredményt még az Európa-bajnokságok lendülete 
és a sikerkapitány, dr. Váradi Jenő fanatizmusa, szakértelme hozta.

LÁZÁR VILMOS SIKERES KEZDEMÉNYEZÉSE
2010-ben Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség elnöke, 
a tizenkétszeres világbajnok a Nemzetközi Lovassport Szövet-
ségnél érvekkel alátámasztva kezdeményezte az Európa-baj-
nokság folytatását. Indítványa egyetértésre talált!

FELFELÉ A LEJTŐN
2011-ben a nemzeti bajnokság keretében Hollandia (Breda) 
rendezte a hetedik Európa-bajnokságot, 2013-ban ismét Ma-
gyarország következett , Izsák volt a nyolcadik házigazdája.
Azt követően Németország (2015 Aachen), Svédország (2017 
Göteborg), Németország (2019 Donaueschingen) rendezte az 
Európa-bajnokságot.
2021-ben a jubileumi fogathajtó Európa-bajnokság helyszíne 
Budapest. Ünnepelünk!

SZTÁRPARÁDÉ BUDAPESTEN
Budapestre várjuk az évtized legeredményesebb, egymás után 
öt világbajnoki címet nyerő holland csapatot, élükön a négyes-
fogathajtás valaha élt legeredményesebb versenyzőjét, a tizen-
négyszeres világ-, hétszeres Európa-bajnok és a világ legrango-
sabb fogatversenyén Aachenben huszonkilencszeres győztes 
IJsbrand Chardon-t. Társai Koos de Ronde és a világelső trón-
követelő fi a, Bram Chardon.
A legtöbbször dobogón végző németek Georg Von Stein, Cris-
toph Sandmann, Mareike Harm, továbbá a belga Glenn Geerts, 
a svájci Jerome Voutaz, a francia Benjamin Aillaud lesz itt  remé-
nyeink szerint a jubileumon.

EB MELLETT VB IS LESZ MAGYARORSZÁGON! 
Nagy lehet az öröm a fogathajtók körében, ugyanis 
a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) az elmúlt na-
pokban jelentette be: a 2024-es Négyesfogathajtó 
Világbajnokságot 40 év után ismét Szilvásvárad ren-
dezheti meg! A magyar fogathajtók a világ élvonalába 
tartoznak, büszkék lehetünk kiváló hajtóink és lipicai 
lovaink eredményeire. A fogathajtás Magyarország 
egyik legsikeresebb sportága. 

FOTÓ: ALAPFY ATTILA (ZEMPLÉNI MÚZEUM GY JTEMÉNYE) 
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