
Lázár Zoltán 2015- Kettes vb vagy Négyes Eb? 
Esetleg mindkettő? 

- interjú - 

Lázár Zoltán az egyetlen fogathajtó a világon, aki kettes- és négyesfogathajtóként is 
egyéni- és csapat-világbajnoki aranyéremmel büszkélkedhet. Idén - 2013-hoz 
hasonlóan - a kettesfogathajtóknak világbajnokságot, a négyesfogathajtóknak pedig 
Európa-bajnokságot rendeznek. Idei évi elképzeléseivel kapcsolatban faggattam a 
többszörös világbajnok hajtót. 

- A kettesfogathajtó világbajnokság és a négyesfogathajtó Európa-bajnokság 
időpontja között alig két hét a különbség.  Mik az elképzeléseid az idei évvel 
kapcsolatban, melyik kategóriában tervezed inkább az indulást? 
- Úgy gondolom a legutóbbi kettesfogathajtó világbajnokságon elért eredményem 
(2013 Topolcianky, vb csapat aranyérem, egyéni bronz – a szerk.) valahol kötelez 
arra, hogy induljak kettesfogattal, különösen, hogy Magyarországon lesz a 
világbajnokság – kezdte a beszélgetést Lázár Zoltán. Testvéremmel, Vilivel 
mindketten úgy érezzük, hogy az elért eredményeink köteleznek minket.  Ahogyan 
2013-ban is nyilatkoztam, ha érzem, hogy szükség van rám és a lovaim jók, tehát 
lenne esélyem egy sikeres, eredményes világbajnoki szereplésre, akkor 
mindenképpen el fogok indulni kettesfogattal. Sok új lovam van, nagyon bízom 
benne, hogy ott tudok lenni és maximálisan fel tudok készülni. Tavaly év végén egy 
versenyen elindultam (Mezőhegyes - a szerk.) és azt meg is nyertem, látszott, hogy a 
lovaim jók. Jó volt őket hajtani, élveztem.  
De a kettesfogathajtó vb miatt a négyesfogathajtást szintén nem szeretném 
abbahagyni, hiszen ott is lehetnek jó esélyeink mind csapatban, mind egyénileg. 
Nehéz összehozni, hogy mindkettőre ugyanúgy fel tudjak készülni, de világ 
életemben szerettem a lehetetlent, a minél nagyobb kihívásokat. Annál jobban tudok 
teljesíteni, minél nagyobb a vállamon a teher – hát, ez valószínű adott lesz ebben az 
évben is –nevetett. Megpróbáljuk magunkat formába hozni, alig várom, hogy 
elkezdődjön az első verseny! 

- Az előbb említetted, hogy új lovakat vettetek, mit lehet tudni róluk? 
- Az elmúlt évben hat új lovat vásároltam, ezek valószínűleg be lesznek építve a 
fogatainkba. Lehet, hogy a Viliébe, lehet, hogy az enyémbe is. Még csak most 
kezdjük a felkészülést, egyelőre még nem tudom mit (kettest vagy négyest), hol és 
mely’ lovakkal fogok hajtani. Ez is kicsit nehezíti a helyzetem, hiszen nem egy 
megszokott, régi összeállítású fogattal fogok versenyezni, hanem újjal. De amint 
mondtam, tele vagyok ambícióval, és szeretnék sikereket elérni az idei évben is.  

- Maradsz a lipicai lovaknál? 
- Igen, lipicaiakat vettünk, és a továbbiakban is ezzel a fajtával szeretnénk 
versenyezni. Bár vannak félvér lovaink is, de a fogatainknak az alapját és a gerincét 
a lipicai lovak fogják adni.  

- Hogyan tudod majd összeegyeztetni a felkészülést, a kvalifikációkat? 
- A legelső gondolatom az, hogy legyen külön egy kettes- és négyesfogatom, azaz 
egyik lovam se legyen befogva két fogatba. Ez lenne a tervem, de ezt nagyon nehéz 
lesz megvalósítani - két évvel ezelőtt sem tudtam megtenni, a Topolcianky 
Kettesfogathajtó Világbajnokságra is a négyesfogatomból „vettem ki” két lovat. Azt 
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bátran ki merem jelenteni, hogy a lóállományunk megvan hozzá, de – ha kijutok - 
mind a két világversenyen szeretnék jól teljesíteni.  
És ha már a legnagyobb versenyeknél tartunk - számomra talán jobb lett volna, ha a 
kettesfogathajtó vb kezdődik előbb és a négyes Eb később, ahogyan 2013-ban is 
volt. Kettesfogattal – szerintem - sokkal jobban fel kell készülni, mivel sokkal nagyobb 
esélyt látok az egyéni- és csapatgyőzelemre, mint négyesfogattal, bár nem tudom az 
új lovaim hogy fognak „muzsikálni”. Az is elképzelhető, hogy olyan jól mennek majd, 
hogy akár a négyes Eb-n is sikerrel tudnánk szerepelni. Ez év közben kiderül. 

- Ha sikerül mindkét világra szóló versenyen indulnod, szerinted melyik lesz 
nehezebb - a kettesfogathajtó vb vagy pedig a négyes Eb? 
- Mind a kettő nagyon nehéz a maga nemében. Kettesfogat kategóriában nagyon 
nehéz előre latolgatni az esélyeket, mert nem látunk mindenkit versenyezni, nem 
mindenkivel indulunk egy versenyen. Lehetnek olyan feltörekvő fiatalok vagy új 
fogattal érkező rutinos, tapasztalt hajtók, akikkel esetleg csak a világbajnokságon 
találkozunk. Mindez négyesfogat kategóriában szinte elképzelhetetlen. Ott van egy 
kör, egy szinte állandó „mag” akik nagy nemzetközi versenyeken indulnak, és 
közöttük pedig az a néhány hajtó, akikből lehet Európa-bajnok. Igaz, az Eb-n kicsit 
egyszerűbb a helyzet, mert a 2014-es világbajnokság arany- és ezüstérmese - az 
ausztrál Boyd Exell és az amerikai Chester Weber- nem indul - mivel Európán 
kívüliek. Ez azt jelenti, hogy két nagyon erős ellenféllel kevesebb van a mezőnyben, 
ami szintén az esélyeket növeli.  

- Az elmondottak alapján úgy gondolod, majd az idő mindent eldönt? 
- Ez így van. Elkezdjük a felkészülést, és minden egyéb - hogy ki-melyik lovat hajtja, 
kettesben vagy négyesben, elöl vagy hátul - menet közben fog kiderülni. 

- Még egy utolsó, de fontos dolog - eddig, mint sportolót kérdeztelek, viszont te 
vagy a szakág edzője is, így önként felmerül bennem a kérdés: hogyan tudsz 
szakmai tanácsokat adni a hajtóknak, akik a versenyeken valójában az 
ellenfeleid? Hogyan tudod ezt a két funkciót kettéválasztani? 
- Az életemben mindig ott volt a kettősség, hiszen a testvéremmel együtt és külön-
külön is versenyeztünk, segítettük egymás munkáját, és mindig tudtunk egymás 
sikerének örülni. Tehát szerintem külön lehet ezt a két dolgot választani.  
Ha esetleg hozzá tudok járulni ahhoz, hogy a hajtók sikeresebbek legyenek, és 
látom, hogy ez sikerülni fog, az nekem ugyanolyan boldogság, mintha azt én érném 
el. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy a pályán mi a hajtókkal nem ellenségek 
vagyunk, hanem ellenfelek. Az egymás iránti tisztelet nagyon-nagyon fontos, és ezt 
mindig hangsúlyozni is szoktam. Nyilván mindenki a pályán nyerni akar, és azért 
versenyez, viszont egymást tiszteletben kell tartani, és nem úgy kell felfogni, hogy 
ellenségek vagyunk.  

- Reméljük eredményes lesz ez az együttműködés, és itthon, a 
világbajnokságon ismét hallhatjuk majd a Magyar Himnuszt. Köszönöm a 
beszélgetést, és sikeres, balesetmentes felkészülést kívánok! 
                                                                                             
 
                                                                                           Medvegy Erzsébet 
2015. február 23.                                                                                                                                 
Minden jog fenntartva. 
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