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Az ember és a ló között történelmi időket átívelő, többször is megújuló tartalommal 

gazdagodó kapcsolat alakult ki. Mindennek alapja egyrészt az az emberi igény, hogy a 

mindennapok során az élet különböző területein legyen egy biztos pont, egy segítő 

közreműködő, másrészt a ló bámulatos alkalmazkodóképessége, sokszínűsége. E folyamat 

bemutatására vállalkozom az előadásban, melyet az alábbiak szerint négy részben tárgyalok.  

 

A ló származása és háziasítása 

A mai ló kialakulás mintegy 60 millió éves folyamat eredménye, mely során alapvető változás 

következett be a testméretben (amely jelentősen megnőtt), a végtagok felépítésében és a 

fogazat minőségét illetően. Mindennek eredményeként kialakult egy növényevő, menekülő 

életmódot folytató, csoportban élő állatfaj: a ló. Ezen alapvető faji sajátosságokat úgy a helyes 

és szakszerű tartás és takarmányozás, mint a lovak hasznosítása során ismernünk és 

alkalmaznunk kell! A lóhoz hasonló, rokon fajok a zebrák és a szamarak, illetve a ló és a szamár 

fajhibridje az öszvér, melyben e két faj kedvező tulajdonságait igyekszünk együttesen meglelni.  

A ló háziasításának pontos idejére és helyére vonatkozóan nincs általánosan elfogadott 

elmélet; lehetséges, hogy egyidejűleg több helyen történt. A kutatók nagy része azonban 

valószínűnek tartja, hogy a ló háziasításának folyamata Közép-Ázsiában kezdődött a korai 

civilizációk idején, nagyjából és legalább 6000 évvel ezelőtt (de akár a 10 000 év is szóba jöhet), 

majd a mai Dél-Oroszország, illetve Mezopotámia területén folytatódott.  

 

A ló hasznosítása 

A lovat kezdetben húsáért és tejéért tartották, később azonban a nomád lótartók rájöttek, 

hogy felszerelések, sőt emberek szállítására is alkalmas. Ezzel az addig kis körzetben mozgó 

ember napi 150–170 km távolság legyőzésére is képessé vált, miáltal rendkívüli mértékben 

fellendült a kereskedelem, a gazdaság, a kultúra. A kerék feltalálásának köszönhetően a ló 

fogatban való használata is elterjedt. Feltehetően először a hettiták alkalmaztak lovas harci 

kocsit és ennek segítségével győzték le és égették porig a kor legnagyobb hatalmát, Babilont (i. 

e. 1594-ben). Később a lovas harci kocsi az asszírok, az egyiptomiak, a perzsák győzelmeit 

segítette. Világbirodalmak omlottak össze és épültek a lovak közreműködésével. A szkíták, a 

hunok, az avarok, a mongolok hadjáratai átrajzolták Eurázsia térképét, át- és átírták 

történelmét. Később a lovagi tornák nélkülözhetetlen „kelléke”, majd a huszárok „társa” a ló, 

miközben a mezőgazdaság, valamint a közlekedés és szállítás területén is folyamatosan 

meghatározó jelentőséggel bírt.  

A II. világháború után azonban ezek a több évezreden át tartó hasznosítási módok 

megszűntek, mivel megjelent az autó és a vonat, sőt a repülő; a hadseregben pedig tankok és 



légi egységek vették át a főszerepet. A traktor a mezőgazdaságból szorította ki a lovat. Mindez 

azonban megteremtette egy új korszak kezdetét. A ló alkalmazásának legfontosabb területei 

ezentúl a lovassportok, illetve a szabadidő hasznos eltöltése (rekreáció), valamint a gyógyítás 

(terápia) lettek. Az is igaz azonban, hogy már a görögök is alkalmazták ilyen és hasonló célokra a 

lovat. I. e. 680-ban, a 25. olimpiai játékokon megjelent a kocsiverseny, majd i. e. 648-ban, a 33. 

Olimpián a lovasverseny is. Mára azonban a lovassportok ugrásszerű fejlődésével a fejlett 

országokban döntően a versenyló és a sportló előállítása lett a lótenyésztés célja. A ló- és 

lovassportokon belül számos szakág alakult ki.  

A lósport (vagy lóversenyzés) része a galopp- és ügetőversenyzés, ahol a versenyben 

résztvevő ló-lovas párosok egyszerre vannak a pályán és egyidőben teljesítik a feladatot. Cél a 

versenytáv mielőbbi leküzdése, melyet azonban a nézők izgalmának fokozása (fogadási 

lehetőség!) – és az „esélytelenebb” ló helyzetbe hozásának – okán egy jól kiforrott, évszázados 

rendszer segítségével némiképpen befolyásolunk. Így elvileg mindegyik ló-lovas párosnak esélye 

lesz győzni, ám végül mégis a leggyorsabb és legkitartóbb fogja megnyerni a versenyt.  

A lovassportok körébe soroljuk a díjugratást (akadályokat kell lehetőleg hibátlanul, helyes 

sorrendben és irányból időre átugratni), a díjlovaglást (a díjlovagló négyszögben kell különféle 

jármódokban bizonyos patanyom-figurákat szinte láthatatlan segítségek alkalmazásával 

bemutatni; mintegy „táncoltatni” a lovat) és a militaryt (amelynek teljes pályája az előző két 

feladat mellett még egy terepszakaszt is magában foglal). E három versenyszám az újkori 

olimpiai programokban is szerepel. A militaryhoz hasonló a fogathajtás, amely szintén három 

részfeladatból áll és egyes-, kettes-, valamint négyesfogatok részére rendeznek nemzetközi 

versenyeket. E szakágban a magyar hajtók és lovak különösen eredményesek a nemzetközi 

porondon. A távlovaglás és távhajtás esetében akár 160 km is lehet a versenytáv, 

természetesen szigorú szabályok betartása mellett. A lovastorna vagy voltizs során a lovon kell 

a versenyző(k)nek különféle tornagyakorlatokat bemutatni. A western-lovaglás különösen 

gazdag műfaj, mely az amerikai stílus jegyeit hordozza magán. Ebben mindenki – kor és 

tapasztalati megkötés nélkül – megtalálhatja azt a kategóriát és szintet, ahol sikerélményben 

lehet része. Speciális versenyszám a reining, mely afféle „western díjlovaglás”. Végül a 

lovasíjászatról is szót kell ejteni, mely sajátosan magyar gyökerekkel rendelkezik, illetve a 

létrehozása is hazai vonatkozásokkal bír, Kassai Lajos nevéhez fűződik. 

Mindezek mellett találkozhatunk a lóval különféle lovasbemutatókon (csikós, lovagi, huszár 

stb.), túra- és vadászlovagláson, cirkuszban, felvonuláson és számtalan más eseményen.  

Az egyéb hasznosítások körébe sorolhatjuk továbbra is a hús- és tejtermelést, valamint a 

szérum- és vizelettermelést, mely két utóbbi a gyógyszeripar számára szolgáltat alapanyagot. 

Hazánkban azonban napjainkban ezeknek nincs túl nagy jelentősége. 

 

A lovasterápia  

Régi megfigyelés, hogy az állatokkal való foglalkozás elősegíti egyes betegségek gyógyulását, 

javulását vagy szinten tartását. Legalkalmasabbnak erre a célra – mai életmódunkból adódóan – 

a háziállatok tartása tűnik. Házi kedvenceinkkel való törődés, vagy akár csak azok puszta fizikai 

jelenléte is segít számos pszichés és szomatikus betegség javulásában. A terápiás állat 

legtöbbször kutya vagy macska, ám számos problémára lehet gyógyír a lovakkal való 



kapcsolattartás is. A ló, pontosabban a lovaglás gyógyító hatása abban rejlik, hogy a ló 

természetes, harmonikus mozgása az ember háromdimenziós mozgásához hasonló, mely az 

elmozdulásos impulzusok révén az ember medencéjén és gerincoszlopán keresztül stimulálja a 

törzsizmok működését, az egyensúly érzékeléséért felelős agyi struktúrák működését. Ezáltal 

javul a mozgásérzékelés, az egyensúly és a mozgáskoordináció, a kóros izomtónus korrigálódik. 

A pszichológiai és gyógypedagógiai hatások közül jelentős a figyelem, a gondolkodás és a 

motiváció fejlődése, az önbizalom erősödése, a ráutaltság érzésének csökkenése, az életöröm 

érzése. Szociális szempontból nagyon fontos, hogy jelentősen javul a társas érintkezés 

minősége a lóval, a terapeutával és a társakkal való együttműködésnek köszönhetően. Javulnak 

az érzelmi és akarati funkciók és a kommunikáció fejlődésében is jelentős előrelépés várható.  

A lovasterápia tehát egy olyan gyűjtőfogalom, mely magába foglalja mindazokat az 

intézményhez kötött, orvosi indikáció alapján terápiás céllal alkalmazott, kezelés jellegű, egyéni 

vagy csoportos fejlesztéseket, melyek a lovaglás, illetve a lóval való foglakozás és 

tevékenységek hatásait használják fel. A lovasterápia célja így a sérülés/károsodás, a 

fogyatékosság/zavar, az akadályozottság/korlátozottság ismeretében a ló és a lovaglás 

hatásainak felhasználása a minél gyorsabb, eredményesebb gyógyulás, képességfejlődés és 

rehabilitáció érdekében. Területei a hippoterápia, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, a 

ló asszisztát pszichoterápia és a lovas parasport, melyek egymástól élesen nem választhatók 

szét. A lovasterápiát végző szakemberek szakmai felkészültségét és folyamatos 

továbbképzésüket a Magyar Lovasterápia Szövetség hivatott biztosítani.  

 

A lovaglás társadalmi megítélése 

Ami az emberek lovagláshoz történő hozzáállását illeti, alapvetően azt mondhatjuk, hogy 

egyfajta nyitottság kitapintható, különösen a fiatalok (gyerekek) körében. Örömteli az is, hogy a 

szülők többsége számos fizikális és pszichés jellegű jótékony hatást tud a lovagláshoz társítani. 

Ugyanakkor egy országosan egységes program (mely nem kötelező!) – amilyen például a 

Nemzeti Lovas Program és benne az iskolai lovas oktatás – nyilvánvalóan segítené mindezen 

pozitív hatások szélesebb körben történő megtapasztalását. Ehhez kérem az Önök segítségét, 

illetve kívánok hozzá sok sikert és testet-lelket tápláló lovas élményeket! 


