
LOVAS VENDÉGEINK FIGYELMÉBE 
 
Tisztelt leendő lovas vendégeink és szüleik, ha gyerekekről van szó! 
 
Néhány dolgot leírnék, arról milyen elvek mentén lovagolhatsz az Equitalban. 
 
Először a potenciális tereplovasoknak: Évek óta látom azoknak a csalódottságát, olykor értetlenségét vagy 
haragját akik, tereplovaglás miatt jönnek hozzánk, de mégsem kapnak lehetőséget, mert a próbalovaglás 
alapján nem engedjük őket terepre.  Jómagam a tereplovaglást tartom a legjobb, legörömtelibb, legszebb 
dolognak az összes lovaglási mód közül. Ezért kezdtem bele ebbe a vállalkozásba, mert úgy éreztem szeretném 
megosztani másokkal is ezt az élményt. Nem szerettem lovardában lovagolni, bármi kockázat árán is terepre 
akartam menni. Sokat lovagoltam jó és rossz, fiatal és öreg lovakon, estem, keltem, néha összetörtem magam 
néha nem. Szerencsém volt, nem esett komolyabb bajom.  Jártam sok lovardában, (több mint 250). Láttam 
hogyan működnek, mit csinálnak jól és rosszul. Ennek tapasztalatai alapján készült az Equital.  
 
A tárgyra térve szeretném leszögezni, hogy nem áll szándékomban senkit, sem lovardát, sem lovast kritizálni. 
Pontosan tudom, hogy vannak adottságok, amiket nem lehet kikerülni.  Sok lovardában foglalkoznak lovas 
oktatással. Általában nagyobb létszámú csoportokban, osztályban lovaglással. Ennek az oktatási formának az 
előnye, hogy rutinos, korosabb lovakon, akik szinte bemondásra végeznek minden lovardai feladatot, lehet 
elsajátítani a lovaglás alapjait. Mint a mondás tartja „Tapasztalt ló, kezdő lovas.”  Hátránya, hogy sokszor 
valóban a ló végzi automatikusan a feladatokat, a lovas segítsége nélkül, vagy akár a lovas rossz segítsége 
ellenére. A lötyögő szár, az összevissza kalapáló csizma, a helytelen ülés, nem akadályozza meg a lovat, hogy 
végrehajtsa az ezerszer ismételt gyakorlatokat.  A lovak temperamentuma az átlagosnál lanyhább, mint egy 
emberé, aki végtelenül ismétel egy számára nem motiváló feladatot.  Továbbá az osztály létszáma nem teszi 
lehetővé az állandó perszonalizált korrekciót, néhány hiba rögzülni is tud. 
 
Az Equital egy nemzeti park közepén helyezkedik el. Szinte bármilyen irányba elindulhatunk a néhol szinte 
érintetlen vadregényes, vadakban gazdag terepen. Lovaink átlagéletkora 10 év körül van. Életük nagy részét a 
közel 15 hektár legelőn töltik a fajtatársaikkal, ami sokkal közelebb áll a természetes igényikhez, mint bármilyen 
luxussal felszerelt boksz vagy istálló. Viselkedésük is közelebb áll a természeteshez, energikusabbak, 
temperamentumosabbak.  
 
Az Equital szinte kivétel nélkül egyedileg oktatja a lovasokat, nem jellemző az osztályban lovaglás. A lovasokat 
minden esetben a szabályos segítségekre tanítjuk, lovainkat is erre képezzük. Terepre az a lovas mehet, aki 
mindhárom jármódban biztosan irányítja és uralja a lovat. Nem azért mert a ló engedetlen lesz, hanem mert a 
táj adottságai alapján váratlan szituációk is előfordulhatnak, a vadak hirtelen megjelenésétől az extrém 
útviszonyokig.   A fentiekből következően fordulhatnak elő olyan helyzetek, mikor az akár hetente többször 
lovagló lovas értetlenül áll azelőtt, hogy nem javasoljuk számára a tereplovaglást. Nem fogadja el, hogy a 
tudása az átlagosnál nagyobb kockázatot jelent. Nem érdekünk bárki tudását kritizálni, bárki lelkesedését 
letörni, de a kockázat mindenképpen a miénk, még akkor is, ha sokan vállalnák, hogy bármilyen papírt aláírnak, 
amiben vállalják a felelősséget. Mivel a mi lovainkon és a lovardánkban lovagol, ez a felelősség nem 
átruházható.  
 
De tegyük félre a jogi részét.  Az én lelkiismeretem nem viseli ezt a kockázatot. Nem szeretnék egyetlen szülő, 
rokon, férj, feleség elé állni azzal, hogy hozzátartozója sérülést, ne adj isten maradandó sérülést szenvedett, 
mert meggyőződésünk ellenére terepre vittük. A lovaglás e nélkül is kockázatos dolog.  
 
A lovas felszerelésre vonatkozóan. Nem várjuk el a kifejezett lovas ruházatot, de zárt cipő és hosszú nadrág 
mindenképpen szükséges a lóra üléshez. A kobak viselése kötelező, de ha nincs, mi biztosítunk. 
 
Klasszikus angol stílusú lovaglást oktatunk, lovainkat is erre képeztük. Más stílusban nem tudsz lovagolni 
nálunk. 
 
Egy nap egyszer tudsz lovagolni.  Az Equitalban szem előtt tartjuk lovaink fizikai és lelki egészségét, ezért a 
hosszú távú használhatóságuk érdekében kénytelenek vagyunk korlátozni a napi munkamennyiséget.  Valamint 
azt szeretnénk, hogy az utánad következő vendég is kipihent, egészséges lovon tudjon lovagolni.  A vendégeink 



biztonsága után a lovaink egészsége a legfontosabb a számunkra. Ezért nem fogjuk hagyni, hogy akarva, vagy 
akaratlanul is kárt tegyél bennük. Fenntartjuk a jogot, hogy eldöntsük, hogy mi szolgálja legjobban a tudásod 
növelését. Hidd el, megvan hozzá a tapasztalatunk. 
 
Kérlek a megbeszélt időpontban pontosan legyél ott az istállónál. Egyrészt mert a te késésed az utánad jövők 
időbeosztását is felborítja másrészt, kérem, tisztelj meg minket és a lovat azzal, hogy nem váratsz magadra. 
Lovaglásra 15 óráig van lehetőség. 
 
A magunk részéről mindent el fogunk követni, hogy több lovas tudással távozz tőlünk, mint amivel érkeztél, 
akár kezdő akár gyakorlott lovas vagy. Senkit nem veszünk félvállról, senki nem reménytelen. Sajnos a lovaglás 
tudománya nem könnyen megszerezhető, rapid, instant 21. századi dolog. Sok kitartás türelem, elszántság, 
ló iránti empátia szükséges hozzá. A ló nem bicikli, amit használat után falhoz támaszthatsz.  
 
Röviden ennyi. Ha a fentiek számodra nem elfogadhatóak, akkor kérlek mindkettőnk érdekében, ne minket 
válasz!  
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