Szabácsy István (military egyéni, military csapat) Adonisz
Szabácsy István 1926. szeptember 1-jén született Tolna megyében,
Fácánkerten.
Fontos szerepet töltött be a magyar lovas életben, mint lovas, edző és
sportvezető egyaránt. 1962-ig a Budapest MEDOSZ egyesületben lovagolt,
1963-tól 1972-ig a jogutód Bp.-i Lovas Klub (BLK) lovasa volt. Lovas pályafutása
nagy részében díjugratásban versenyzett.
A következőkben kiemelem néhány díjugratásban elért eredményét:
 1961-ben, 1962-ben és 1965-ben a díjugrató bajnokcsapat tagja volt.
 Az 1964. május 15-17-e között megrendezett Országos Lovasbajnokságon
a „Nyeretlen lovak díjugratása 130 cm-en” versenyszámban 1. lett
Furminttal.
 A csapatversenyben Furminttal 140 cm-en 8 hp-ot „teljesített”.
 1968-ban az Olsztyn-i CSI-on Nagydíjban Furminttal 9. helyezést ért el.
 számos alkalommal szerepelt válogatottban és lovagolt Nemzetek Díján
 1969-ben magyar bajnok lett.
A következő néhány évben már a military szakág kiváló versenyzője lett.
Mielőtt átnyergelt a militaryra, már edzősködött a BLK-ban, többek között
ifjúsági versenyző tanítványai voltak.
A II. világháború utáni években a military versenyzés is újra szerveződött. Az
egykori állami gazdaságok és TSZ-ek összefogtak és sok jó lovat biztosítottak a
military szakág versenyzőinek, akik az olimpia előtt hosszú hónapokat töltöttek
edzőtáborokban Alagon és Kiskunhalason Szabados Gyula vezetésével. A
lovasok kemény munkával készültek, hétfő hajnaltól szombat estig megállás
nélkül lovagoltak, amire manapság már nincs példa a magyar lovassportban.
A lelkes és kitartó munkának köszönhetően 1970-ben Szabácsy a magyar
military bajnokságon 2. helyezést ért el 580 ponttal.
A military fennmaradása néhány dunántúli lovasklub edzőjének és lovasainak
lelkes ügyszeretetéhez köthető. Ez a mag tette lehetővé Horváth József, Krizsán
János, Szabácsy István és Varró József csapatösszeállítással a felkészülést az
1972-es müncheni olimpiára. Sajnos a versenyt egyedül Szabácsy István fejezte
be Adonisszal és egyéniben 38. lett, -153, 13 ponttal.

Díjlovaglásban 73. helyezést -88,33 ponttal, terepversenyen 34. helyezést, -54,8
ponttal és díjugratásban 16. helyezést ért el -10,00 ponttal.
45 évével ő volt a müncheni olimpia legidősebb magyar résztvevője.
Adoniszban rendkívül sok munkája volt, amikor hazajött az olimpiáról,
levezetésképpen fél éven keresztül napi 4-5 órát dolgozott vele, mert az
olimpián való fizikai megterhelés ezt szükségessé tette.
Adonisz egy orosházi tenyésztésű, ritka képességű és kivételes tehetségű ló
volt. Az olimpia után megszűnt a military szakág a BLK-ban, az állam nem
támogatta kellő mértékben és nem biztosítottak erre alkalmas lovakat sem. A
megfelelő felkészüléshez szükséges terepviszonyok is főleg vidéken, Alagon,
Kiskunhalason, Nagyvázsonyban és Rádiházán, álltak rendelkezésre. Még 1980ban is kijutott a military csapat a moszkvai olimpiára, ahol a magyar csapat
Monspart Gábor vezetésével 4. helyezést ért le. Ekkor a military szakág
egyértelműen felszálló ágban volt, csak szakmai tévedések miatt sajnos újra
hanyatlásnak indult.
Szabácsy az olimpia után már nem igazán akart aktívan sportolni és
visszavonulása után 1976-tól 1988-ig a magyar öttusa válogatott lovasedzője
lett. Nagyon jó edző volt, praktikusan gondolkozott, nem teóriákat adott elő,
nem emelte filozófiai magaslatokba a lovaglást. Amit ő maga végigcsinált a
lovaglásban, azt érezte és pontosan tudta, hogy milyen utasításokat, tanácsokat
adjon a tanítványoknak.
1984-ben megkapta a mesteredzői címet. Többek között Martinek János
lovasedzője is ő volt.
1967-ben a Nemzetközi Öttusa és Biatlon Szövetség (UIPM) létrehozta
Technikai Bizottságát, melynek azóta mindig van magyar tagja (Tóth Béla,
Szabácsy István, Császári Attila, Pécsi Gábor). Szabácsy sportvezetőként 1976tól 1988-ig az UIPMB technikai bizottságának tagja volt. 1984-ben a gödöllői
öttusa lovasoktatása a Nemzeti Lovardába került át és így Szabácsy Mészáros
Gyula edzője lett.
Szabácsy István 1988. nov. 30-án hunyt el Budapesten, Fácánkerten temették
el.
Poszthumusz kiérdemelte a Magyar Öttusa Szövetség emlékplakettjét ("A
magyar öttusáért").
1991 óta a BLK által rendezett hagyományos Széchenyi Emlékversenyen egy
versenyszámmal emlékeznek a kitűnő szakemberre, Szabácsy Istvánra.

A képen balról jobbra az alábbi öttusázók láthatók:








Erdősi László volt öttusázó és edző, jelenleg Herceghalom polgármestere
Pécsi Gábor volt öttusázó, majd szövetségi kapitány és főtitkár
Balcszó András a Nemzet Sportolója, sokszoros olimpiai- és világbajnok
Ferdinandy Géza világbajnok, lovasedző
Maracskó Tibor világbajnok
Pálvölgyi Miklós junior világbajnok, jelenleg az öttusa válogatott szövetségi kapitánya
Földi László volt öttusázó, többek között Balczó Andrásnak is volt edzője

