
A magyar lóversenyzés fekete napja: kimúlt „a legyőzhetetlen csodakanca” 

Azon megrendítő hírt kell közölnünk a nemes sport kedvelőivel, hogy ez év március havának 

17. napján elpusztult a „magyar csodának” tartott híres és sikeres versenyló: Kincsem. Ez 

alkalomból lapunk áttekintést ad a magyar lósport és lótenyésztés eredményeiről is. 

A hazai lóversenyzés megteremtésének gondolatát – mint sok más egyéb fontos fejlődési célt 

– gr. Széchenyi István vetette fel 1810-ben. Ő angol mintára szerette volna a lóversenyzést 

meghonosítani. Léteztek ugyan magánfuttatások a birodalom mindkét felében, szervezett 

keretek között azonban csak az 1820-as években indult meg a versenyzés, a hon nemesb lelkű 

arisztokratáinak áldozatos munkája következtében. Bécsben 1826-ban alakult 

lóversenytársaság sok magyar főúr részvételével, de nálunk is sok követője akadt Széchenyi 

törekvéseinek. S mint közismert, a pesti futtatások 1827-ben kezdődtek el. Ebben a 

hőskorszakban alapították meg a Nemzeti-díjat, melynek szabályzata kimondja, hogy a lovas 

született magyar kell legyen. Ennek ellenére istállótulajdonosaink szívesen alkalmaztak és 

sajnálatos módon alkalmaznak ma is tapasztaltabb angol zsokékat és trénereket. Kincsem 

mindhárom sztárlovasa angol származású, sőt trénere Robert Hesp is Angliából érkezett a 

negyvenes években hazánkba. A legnagyobb díjak sorában megemlítendő még a Király-díj és 

Kanca-díj is, melyeket Kincsem pályafutása alatt sorban megnyert. Talán sosem volt olyan 

népszerű a Király-díj napja, mint Kincsem futásakor. Köztudomású pedig, hogy a Király-díj 

napja amúgy is valóságos népünnepély, mikor az egész város megtelik, akár koronázáskor. A 

Kanca-díj napján az előkelőségek asszonyai, lányai legújabb divat szerint készült toalettjüket 

vonultatják fel. Rendszeres turflátogatók bizony tudják, hogy ezen alkalmakkor rendszerint az 

uralkodóház ő felségei is megjelennek. A totó-típusú versenyfogadások megindulásával, de 

még e csodás kanca bámulatos karrierjének köszönhetően a fővárosban bizony elharapózott a 

lóversenyláz. Két központi versenytársaságunk összehangolt tevékenységének köszönhetően a 

lóverseny rajongói egyetlen fontos versenynapról sem maradnak le. Versenyüzemünk 

megszokott ritmusa már akkoriban kialakult, mely szerint a futamok áprilisban Bécsben 

kezdődnek, majd májusban Pesten folytatódnak. Aztán júniusban ismét Bécs, augusztusban 

Pest, szeptemberben újra Bécs és végül Pest következik. 

Az angol telivér szülőktől származó  Kincsem 1874. március 17-én született Blaskovich Ernő 

tápiószentmártoni birtokán. 1876-ban néhány csikót eladtak, de a sötétsárga nem nyerte meg a 

vásárlók tetszését. Ezután a gödi istállóba került Hesp mester kezei alá. 1876. július 21-én futott 

először Berlinben, ahová gr. Sztáray János nevezte be, mivel gazdájának nem volt nemzetközi 

lovasegyesületi tagsága. A fiatal versenyló első 6 győztes futamát Németországban szerezte. 



Háromévesen megnyerte az osztrák Derbyt. 1878-ban kilencszer állt rajthoz és mindannyiszor 

nyert. Baden-Badenben történt, hogy döntetlent eredményt ért el, de a távot újrafutva 

fölényesen, 5 hosszal nyert. 1879-ben tizenkétszer indult és nyert. Az őszi pesti versenyeken, 

melyen ő felségeik is jelen voltak, nagy előnnyel, 10 hosszal nyerte meg a Kanca-díjat. Sajnos 

ez a futam egyben az utolsó is volt számára, mivel ízületei nem bírták ezt az intenzív munkát. 

Versenylóként 13 hazai és külföldi pályán futott és 54 szerepléséből 54-et nyert meg rendszerint 

nagy fölénnyel. 6 évesen tenyészkancának került Kisbérre. Utódai ígéretes erős lovak lettek, 

melyek közül a nemrég született Kincs nevű megismételheti anyja sikereit.  

Széchenyi István gróf álma – a magyar lótenyésztés színvonalassá tétele és a magyar lósport 

megteremtése – Kincsemnek is hála megvalósult. A lóversenyek azóta biztosítják a nemes 

lovak fenntartását és „határozottan oly nemes és erős fajnak előteremtését okozták, milyet 

elődeink nem ismertek.”1 
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