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• A lovaglás iránti 
igény virágkorát éli. 
Nagyvárosok kör-
nyékén egyre több a 
lovarda, de azok szá-
ma is nő, akik lovat 
vásárolnak és azt 
bértartásban rábízzák 
lovas telepekre. Az 
Erdélyi-szigethegység 
lábánál fekvő Nagy-
kalota családi vállal-
kozásban fenntartott 
lovasfarmja elsősor-
ban turistáknak kínál-
ja szolgáltatásait.

Lóháton az Erdélyi-szigethegységben
Egyre többen akarnak lovat tartani, egyre népszerűbb a lovaglás

A lovak felnyergelését a túrák 
részvevői is megtanulják
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N agyon szeretem a lovakat, 
így minden alkalommal 
külön élmény olyan embe-

rekkel találkozni, akik lótartással, 
lovassporttal, lótenyésztéssel fog-
lalkoznak. Nem véletlen, hogy a Ka-
lotaszeg határán fekvő Nagykalota 
lovasfarmját fenntartó Bethlendi Ist-
vánnal és nejével, Szabó Beával régi 
ismeretség köt össze. Mindketten 
megrögzött állatbarátok. Bea régóta 
az elhagyott kóbor kutyák gondját 
viseli – állatfarmjukon ma is van leg-
alább 10–15 eb –, István pedig évtize-
dek óta a lovak megszállottja.

Hogy készülő riportom élmény-
szerűbb legyen, úgy döntünk, hár-
masban kilovagolunk a lakásuktól 
néhány kilométerre fekvő, villany-
pásztorral bekerített állattelepre. 
Az itthoni telephelyen az általuk 
gondozott 56 lóból néhány állandó 
készenlétben áll. Számomra a leg-
nyugodtabb, Olga nevű kancát nyer-
gelik fel, amivel még ilyen havas, 
csúszós úton is biztonságban mozog-
hat az olyan ember, mint én, aki nem 
gyakran ül lóháton. Olgával nincs is 
gond, simán baktatunk fel a dombra 
kapaszkodó mezei utakon, de ami-
kor elmaradozok a társaságtól, egy-
két hangosabb noszogatásra ügetni 
kezd. Ezzel is megbarátkozom, így 
hamar összeszokunk, a lovaglás vé-
gére már közeli ismerősökként kezel-
jük egymást. A hálás jószág az évek 
során rengeteg emberhez hozzászo-
kott, így szinte ösztönösön kiismeri, 
melyik lovas mit akar.

„Ló és lovas között mindig jó 
együttműködés kell legyen. A ló kell 
érezze, hogy lovasa mit akar, mit 
szeretne. Jó, ha tisztában van azzal, 
hogy nem ő dönti el ösztönei szerint 
az út kimenetelét, hanem a gazda, 
így nincs baj” – magyarázza lovaglás 
közben vendéglátóm.

Lószerető emberek lovait 
gondozzák

Bethlendiék vállalkozása lovak bér-
tartásával, illetve egy- vagy többna-
pos lovas túrák szervezésével fog-
lalkozik, a négytagú család ebből él 
meg. Amikor tíz évvel ezelőtt elkezd-
tek vállalkozásszerűen lótartással 
foglalkozni, csak az optimizmusuk 
volt meg, hiszen nem tudták, anya-
gilag hogyan fognak boldogulni. A 
gépészmérnöki végzettségű István 
korábban a telephelyen egy faipari 
vállalkozást működtetett, de nem 
szerette, amit csinált. Mindig egy 
természetközeli foglalatosságba 
akart fogni, így amikor 2007-ben 
megismerkedett Szabó Beával, a kö-
zös állatszeretet egyértelművé tette: 
hosszabb távon mással kell foglal-
kozniuk.

Az indulást a Sztánáról vásárolt 
ló jelentette a két csikóval, amit 
egy év után hazahoztak, és ezzel 
alapozták meg későbbi állattelepü-
ket. Folyamatosan vásároltak újabb 
állatokat, a saját szaporulatból pe-
dig eddig 12 csikót neveltek fel. Lo-
vastelepüknek híre ment, így egyre 
többen kezdtek érdeklődni, hogy 
fogadna-e bértartásban is lovakat. 
Ma már bevételeik jó része ebből 
származik, hiszen évről évre több az 
olyan lótulajdonos, aki lovat szeret-
ne, de nincs hol tartania. Jelenleg 20 
saját lovuk van, és 36 bértartásban 
elvállalt állat, immár valamennyi 
szabadtartásban. Van ugyan a telep-
helyen istálló is, de rájöttek, hogy a 
lovak télen-nyáron jobban szeretik 
a szabadban. Ez növeli ellenálló 
képességüket, így sokkal egészsége-
sebbek.

„Persze nem minden ló képes er-
re. Csak azt lehet szabadtartásba fog-
ni, amelyiket legalább tavasszal ki-
csapunk a többi mellé és megszokja. 
Volt már olyan, korábban beistálló-
zott lovunk, amelyiket a gondjainkra 
bíztak, és a patak mellett sem találta 
az ivóvizet. A harmadik nap láttam, 
hogy minden inában reszket. Amikor 
vederrel vizet vittem neki, hihetetlen 
szomjas volt. Az ilyen lovakat előbb 
hozzá kell szoktatnunk a mi szabad- 
tartásunkhoz” – magyarázza Bea 
asszony.

A szépen kigömbölyödött, gyö-
nyörű állatokról messziről látszik, 
hogy jó dolguk van. A telephelyről 
naponta szállítja ki nekik a gazda a 
jó minőségű szénát. A 300 hektárnyi 
bérelt legelőn több helyen is itató 
várja őket. A magyarvalkói közbir-
tokosságtól és magánemberektől 
bérelt, villanypásztorral körbekerí-
tett legelő sokkal több állat számá-
ra is telephelyet biztosít, ők eleve a 
jövőre terveztek, hiszen évről évre 
növekszik a bértartásba hozott lo-
vak száma.
 
Lóháton a hegyekben

A lovas túrák szervezése mostaná-
ban kezd üzletággá válni, amióta 
híre ment, hogy az Erdélyi-sziget-
hegység környékén gyakorlatilag 
egyedüli vállalkozókként foglalkoz-
nak ezzel. Tíznapos lovas túráikra 
szinte kizárólag nyugat-európai 
vagy amerikai vendégek érkeznek, 
akik számára a lovaglás az igazi ki-
kapcsolódás. Egy olyan rétegről van 
szó, amely Mongóliától Izlandig be-
járja a fél világot. Az erdélyi ajánlat 
iránt elég jó az érdeklődés, hiszen 

itt a vendégek minden éjszaka egy-
egy hegyvidéki menedékházban, 
panzióban szállhatnak meg, és 
napközben is jó helyeken tudnak 
ebédelni. A sátoros változat eseté-
ben a szállás a sátortáborban van, 
ahol este közös bográcsozás várja 
a csapatot, és napközben más-más 
irányba lovagolnak ki csillagtúrák 
formájában. Mindkét változat iránt 
van érdeklődés. A magyarországiak 
rendszerint pár napra szoktak jönni, 
míg a kolozsváriak az egynapos tú-
rákat kedvelik.

Mára kialakult a csapat-összeál-
lítás pontos forgatókönyve is, hiszen 
a jelentkezők között mindig akadnak 
tapasztalt lovasok, akik mellé be 
tudják osztani a kezdőket. Nyilván 
egy-egy gyorstalpalásos oktatást kö-
vetően, mert a kezdő lovasnak is be 
kell tartania néhány alapszabályt, 
ha nem akar kipenderülni a nyereg-
ből. Bethlendi István szerint még-
sem a kezdőkkel szokott baj lenni, 
mert ők eléggé fi gyelmesek és a ló is 
vigyáz az emberre, ha az nem kezd 
el hepciáskodni a nyeregben. A baj 
azokkal adódik, akik már többször 
lovagoltak, és azt gondolják, már jól 
ismerik ennek minden csínját-bínját, 
így elkezdik feszegetni határaikat. A 
megrémült vagy kellően nem ellen-
őrzött lóról hamar lependerül a lo-
vas, aki jó esetben csonttörés nélkül 
ússza meg a kalandot. „Az általunk 
betanított, saját lovainkon még nem 
történt csonttöréses baleset. Két eset-
ben saját lováról esett le olyan em-
ber, aki hozzánk bértartásba hozta 
az állatot, ők könnyebb sérülésekkel 
úszták meg” – magyarázza István. 
Az egy- vagy többnapos lovaglást 
vállalók többsége azonban megszál-

lottan szereti a lovakat, és betartja a 
gazda által lefektetett szabályokat, 
így kellemes és kényelmes együttlét 
alakul ki.

Úri mulatság

Bethlendi István szerint nem vé-
letlen, hogy munkájukban szinte 
nincs konkurencia. Kolozsváron és 
környékén alakult ugyan néhány 
lovasfarm, ahol lovaglást tanítanak, 
de bértartással és lovas túrák szer-
vezésével senki nem foglalkozik a 
környéken. A hosszabb lovas túrákra 
egyelőre csak külföldről van fi zető-
képes kereslet, a szolgáltatás pedig 
sokban függ az időjárástól. „A lótar-
tás és lótenyésztés úri hobbi. Szak-
mai berkekben azt szokták mondani, 
hogy a lovakból csak akkor hozhat 
össze az ember egy kisebb vagyont, 
ha már előtte ráköltött egy nagyob-
bat. Lovat nehéz olyan áron értéke-
síteni, hogy az fedezze a többéves 
tartásába fektetett pénzt és némi 
haszna is maradjon a gazdának. Ez 
érvényes a lovassportra is. Mi azért 
vállaljuk, mert egyrészt nagyon sze-
retjük a lovakat, másrészt a bértar-
tással és a lovas túrák szervezésével 
vállalkozásunk egyenesbe került. Az 
mindenképpen biztató, hogy a lovak 
iránt egyre nő az érdeklődés, egyre 
többen akarnak lovagolni, illetve 
egyre többen szeretnék szabadide-
jüket lovak társaságában eltölteni” – 
magyarázza Bethlendi István.

A téli hóhullásban megejtett bő 
kétórás lovaglás mindenesetre en-
gem is meggyőzött arról, hogy lóhá-
ton télen is legalább olyan jó ülni, 
mint nyáron. És ezt egyre többen 
gondolják így.




