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Bevezetés 
Az emberiség történetét számtalan helyen szövi át az 

állatokkal való kapcsolata. Hajdanán az életben mara-
dásnak, a túlélésnek elengedhetetlen feltétele volt, hogy 
az ember a lehető legtöbb ismerettel rendelkezzék az őt 
körülvevő félelmetes és egyben csodálatos állatvilágról.  
Az állatok iránti csodálat mindig benne élt az emberben. 
Vágyta erejüket, gyorsaságukat, s minden olyan képes-
ségüket, amivel ő nem rendelkezett. 

Aesopus a meséiben egy bizonyos, jól körülhatárolt 
tulajdonsággal ruházta fel az állatokat, s ki ne vágyott 
volna gyerekkorában arra, hogy ravasz legyen, mint a 
róka, bátor, akárcsak az oroszlán, vagy bölcs, mint a 
bagoly. Létezik egy olyan megközelítés, amely lehető-
vé teszi, hogy az állatok hőn óhajtott tulajdonságai se-
gítségére legyenek az embernek. Ha azokat átadni nem 
is tudják, képesek jótékony hatást kifejteni testre és lé-
lekre. Mi ez az erő, és milyen módon  teheti az ember 
különböző élethelyzetekben szinte akaratlanul is magáé-
vá?  Több évtizedes lovak és fiatalok között eltöltött idő 
ébresztette bennünk azt a gondolatot, hogy a tudomány 
aspektusából megvizsgáljuk,  milyen módon hatnak  e 
tekintetben az emberre elsősorban a lovak. S mi az, ami-
vel mi is hozzájárulhatunk ezekhez a vizsgálatokhoz. 

Ennek jártunk utána a  lóasszisztált (Equine Assisted) 
tevékenységek hatásának tudományos eredményeit fel-
sorakoztatva.

Módszerek
A magyar szakirodalom felkutatását a Matarka adat-

bázisban végeztük, „állatasszisztált” és „állat-asszisz-
tált” kulcsszavak keresésével. Időintervallumot nem 
állítottunk be, hiszen egyrészt elég újkeletűek ezek a 
kutatások, másrészt kíváncsiak voltunk a fejlődésükre 
egészen a kezdetektől.

A külföldi szakirodalom keresését a Web of  Science 
és PubMed adatbázisokban végeztük, itt az „equine as-
sisted” kulcsszóra kerestünk, mint témára, hiszen írá-
sunkban igazából a lóasszisztált tevékenységekre aka-
runk koncentrálni. Időintervallumot itt sem állítottunk 
be, a cikkek szelekciójánál inkább arra figyeltünk, hogy 
a kutatás alanyai lehetőleg egészségesek legyenek, a ki-
fejtett hatások pedig leginkább pszichológia és pedagó-
gia területén érvényesüljenek.

Emellett a terület alapvető magyar és angol nyel-
vű kézikönyveit használtuk még, melyeket az Ebsco 
Academic E-book World Wide Collection adatbázis se-
gítségével találtunk meg és értünk el.

ÖSSZEFOGLALÁS: Számos közlemény jelent meg az állat-ember interakció pozitív szo-
matikus és pszichés hatásáról. Az állatok képesek feltétlen, pozitív elfogadásra. Felkeltik az 

érintett személyek érdeklődését, elősegítik a proszociális, humánus viselkedést és fejlesztik az em-
pátiás készséget. Jelen cikk, „mini rewiev” célja elsősorban a lóval végzett tevékenységek hatásaival 
kapcsolatos hazai és külföldi kutatások ismertetése abból a szempontból, hogy milyen módon hat 
és miben nyújthat többet egy ilyen interakción belül a ló, mint bármilyen más állat. Hogyan segíti a 
kommunikáció finomodását, az érzelmek felismerését és tudatos kontrollját, ezáltal pedig a társa-
dalmi integrációt. Milyen módon van hatással az önbizalom, az egészséges énkép, a kreativitás és az 
asszertivitás fejlődésére, a szorongás és az izoláció csökkentésére. 
Módszere az internetes adatbázisokban állatasszisztált, ill. equine assisted kulcsszavak segítségével 
fellelhető szakkönyvek és folyóiratcikkek áttekintése. Kulcsszavak: Ember-állat interakció, lóasszisz-
tált intervenció, egészségfejlesztés

ABSTRACT: Several publications discuss the positive somatic and psychic effects of ani-
mal-human interactions. Animals are capable of unconditional, positive acceptance. They 

raise the attention of people involved, promote pro-social and humane conduct, and empathy 
towards others. The present article, a „mini review”, aims to describe the research conducted 
in Hungary and abroad, primarily in connection with equine assisted activities. It focuses on 
how the horse exerts an effect and how it can be more effective than other animals within an 
interaction; how it helps to refine communication, to perceive and consciously control feelings, 
and through these processes, to facilitate social integration. We also report on the way equines 
effect the development of self-confidence, a healthy self-image, creativity and assertiveness, and 
the reduction of anxiety and isolation. We used the search terms „animal assisted” and „equine 
assisted” in online databases to find Hungarian and English language literature about our topic. 
Keywords: animal assisted interaction, equine assisted intervention, health promotion

AZ ÁLLAT-EMBER INTERAKCIÓK JÓTÉKONY 
HATÁSÁRÓL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL  
A LÓASSZISZTÁLT INTERVENCIÓKRA
ABOUT THE BENEFICIAL EFFECTS OF HUMAN–ANIMAL 
INTERACTIONS (HAI), WITH A FOCUS ON EQUINE ASSISTED 
INTERVENTIONS (EAIS)
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Állat-ember interakció
Az emberre jellemző tulajdonság, 

hogy képes egyes állatfajokkal szociá-
lis kapcsolatot kiépíteni. Ezért nevezhető 
az ember hiperszociális csoportlénynek 
(Topál-Hernádi, 2011. 678. o.). Számos 
tanulmány jelent meg ezen állat-ember in-
terakciók pozitív szomatikus és pszichés 
hatásáról. Ezek a hatások erősítik egymást, 
és sohasem egyedül jelentkeznek. Elöljáró-
ban célszerűnek tartjuk pontosítani azokat 
a fogalmakat, amelyek segítenek a mód-
szerek közötti különbségek megértésében,  
megjegyezve, hogy egyes szervezetek más 
felosztást is preferálhatnak.

Állatasszisztált intervenció (Animal 
Assisted Intervention) minden olyan célo-
rientált és strukturált beavatkozás, mely 
szándékosan  magába foglalja vagy beépíti 
az állatokat  az egészségügybe, az oktatás-
ba és  szociális munkába  terápiás haszon-
szerzés céljából (Jegatheesan, 2018).  A 
beavatkozások célja  a pszichés, szociális, 
érzelmi és kognitív ráhatás. Az, hogy az ál-
latok nem minősítik az embert, alapul szol-
gál egy nyílt, elfogadó, védekezési mecha-
nizmusok nélküli kapcsolatnak, de termé-
szetesen ezek nem helyettesítik az emberi 
kapcsolatokat (Maróthy, 2017).

Az állatasszisztált intervenció megva-
lósulási formái az állatasszisztált aktivitás 
(Animal Assisted Activity – AAA), az állat-
asszisz tált terápia (Animal Assisted Ther-
apy – AAT) és az állatasszisztált oktatás 
(Animal Assisted Education – AAE) (Fine, 
2010; Winkle-Linder 2018).

Állatasszisztált aktivitás alkalmával 
az általános cél a kedélyállapot javítása, 
és nem valamely meghatározott képesség 
vagy készség fejlesztése. Az állatasszisztált 
aktivitás tehát elsősorban a pszichés kom-
fortérzés növelésére törekszik veszélyezte-
tett fiatalok és beteglátogatások alkalmával, 
idősek otthonában, vagy börtönprogramok-
ban. Az állat megfigyelése és a vele való 
kontaktus relaxáló hatású (Zsoldos et al., 
2014. 1550. o.).

Állatasszisztált terápia elsődleges fel-
adata a résztvevők meghatározott funkci-
óinak, készségeinek a fejlesztése, a romló 
képességek megtartása,  az elvárt vagy kí-
vánatos viselkedés kialakítása, vagy épp a  
nemkívánatos viselkedés leépítése (Sátori, 
2007). Az állat-asszisztált terápia komple-
menter eljárás, mely szervesen illeszkedik 
a páciens terápiás folyamatába (Zsoldos et 
al., 2014). Az eljárások és eredmények do-
kumentálása elengedhetetlen követelmény. 
Sok helyütt az állatasszisztált ellátások 
főbb területei  az autizmussal élők segíté-
se, a szexuális abúzus áldozatainak kezelé-
se, valamint a szívbetegek rehabilitációja, 
és a demenciában szenvedők támogatása 
(Győrfi, 2017). 

Állatasszisztált oktatás során az eduká-
ciós foglalkozások alkalmával a fejlesztést 
végző speciális szakmai ismeretekkel ren-

delkező pedagógus a pedagógiai céljai ér-
dekében állatot von be az eljárásba  (Sződy, 
2018). Fontos, hogy megfelelően felkészült 
legyen az érintett állatok viselkedését, igé-
nyeit, egészségét, valamint a stressz szabá-
lyozását tekintve (Jegatheesan, 2018). Az 
állatasszisztált oktatás során elsődlegesen 
a tananyag elsajátítása a cél – az asszisztá-
ló állat mint innovatív eszköz és rendkívül 
erős motivációs tényező segítségével, az 
egyéb készségek fejlődése csak mintegy 
járulékos haszon.

Néhány szó a lovakról
Ahogy azt fent már részleteztük, az ál-

lat asszisztált foglalkozások azért haszno-
sak, mert az állatok képesek feltétlen, po-
zitív elfogadásra, ítélkezés nélkül. Az állat 
hagyja, sőt gyakran kiprovokálja, hogy 
szeressék, és viszontszeret. Ez sokat jelent 
azoknak a gyerekeknek, akik otthon nem 
részesülnek szeretetben. Az állatok segít-
ségével megtanulják a gyöngédséget és a 
törődést, amit először az állat felé mutatnak 
ki (Babos et al., 2013). Emellett felkeltik 
az érintett személyek érdeklődését, elősegí-
tik a proszociális, humánus viselkedést és 
a másokkal szembeni empátiát. Felmerül 
a kérdés, hogy miben nyújthat többet egy 
ilyen interakción belül egy ló, mint bármi-
lyen más állat?

Az egyik tényező a ló mérete és ere-
je, mely bőven meghaladja az emberét. A  
nagy és erős állattal való interakció; az, 
hogy az alany képes az irányítására, a ha-
talom érzését nyújtja. A rendszeres lovas 
tevékenységek következtében fejlődnek 
a  megküzdési képességek, nő az énha-
tékonyság, az önbecsülés és a társadalmi 
öntudat. A lovak természetüktől fogva rá 
vannak hangolódva a testbeszéd értelme-
zésére, az érzések felismerésére, hiszen az 
életük múlhatott azon, hogy felismerjék, 
támadólag vagy barátilag közelítenek-e 
hozzájuk. Ez a tulajdonságuk hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a velük kapcsolatba lépő sze-
mély korábbi traumákból származó negatív 
érzéseket tárhasson fel tapasztalati úton, 
illetve azt is megtanulhatja, hogy ezek az 
érzések hogy kapcsolódhatnak egy olyan, 
általa használt interperszonális stílushoz, 
ami negatív interakciókhoz, illetve nem a 

kívánt kapcsolati kimenetekhez vezet. Így 
segíthet a maladaptív sémák és érzések fel-
fedezésében és javításában (Kemp et al., 
2014). Ugyanezt a folyamatot írja le Fine, 
mikor arról beszél, hogy egy agresszív sze-
mélyt például a ló nem fog közel engedni 
magához, amíg nem beszél halkabban, nem 
minimalizálja a gesztusait, vagyis kontrol-
lálja a testbeszédét és mozog lassabban. Az 
állat mindaddig távolodni fog tőle, amíg 
az interakciót kialakítani kívánó személy 
nem tanulja meg ezt a viselkedésformát. Itt 
tehát fontos szerepet játszik az, hogy a ló 
zsákmány-, vagyis menekülő állat. A lóval 
végzett interakcióknál ugyanakkor nagyon 
nagy hangsúlyt kell fektetni a biztonságra, 
hiszen mérete és ereje ezt megkívánja. Az 
állat jólléte mellett tehát itt elsődleges sze-
repet kap, hogy mindig legyen jelen lóhoz 
értő személy, aki tisztában van a ló termé-
szetes viselkedési mintáival, és gondosko-
dik az interakció minden résztvevőjének 
biztonságáról (Fine, 2010). Fontos szem-
pont, hogy bármilyen tevékenységet vég-
zünk is a ló bevonásával, elengedhetetlen 
a kiválasztott ló feladatra való alkalmassá-
ga.  A ló fizikai ereje, ellentétben más társ-
álla tok kal, jóval meghaladja az emberét. 
Amennyiben nincs meg a kölcsönös tiszte-
let és bizalom, a ló akár veszélyt is jelent-
het az ember számára. Nyilvánvaló, hogy 
a  szükséges hozzáértés és empátia nélkül 
nem lehetséges a feladatra alkalmas ló ki-
választása és kiképzése. A kiképzés során 
új viselkedési mintákat kell megszilárdíta-
ni, ritualizálni. Ebben a folyamatban türel-
mesnek, határozottnak és következetesnek 
kell lenni. A lovak kiképzése ösztöneik, 
viselkedésük ismeretén alapuló folyamat, 
amelyben az ember mint domináns lény 
vesz részt. A deszenzitizálás során a lovat 
hozzá kell szoktatni a zavaró ingerekhez 
és az új helyzetekhez (Bozori et al., 2018). 
Ugyanakkor minden vele való tevékenység 
során fokozottan kell ügyelni arra, hogy a 
ló ne érezze magát fenyegetve (Fűz, 2014). 
A lovakkal végzett tevékenységeket emel-
lett szükségszerűen a szabadban kell vé-
gezni, így maga a környezet, a természet 
közelsége is jó hatással lehet a résztvevők-
re. A lovak, az emberekhez hasonlóan, „tár-
sadalomban” élnek, és a ménesben vagy 
csapatban mindenkinek megvan a maga 
helye, így viselkedésük segíthet megérteni 
a társadalmi mechanizmusok működését, 
elősegítheti az integrációt (Pelyva et al., 
2018). Nem elhanyagolható haszon, hogy 
a ló oldja azt a természetellenes kötődést 
és féltést, ami a szülőben a beteg gyermek 
miatt alakult ki (Büki, 2005).

Úgy véljük, hogy ebben a folyamatban 
a tapasztalatok alapján talán a természetes 
lókiképzés nyújthatja a legtöbb segítséget 
a kiképzők számára. Ennek lényege, hogy 
a lovakkal való foglalkozás terén az ember 
azok etológiáját, viselkedésbeli mechaniz-
musait alkalmazza. A módszer segít megér-
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teni a lovakat. Általa türelmet tanulhatunk, 
és alázatot, miközben visszatalálunk a ter-
mészethez és így a lóhoz (Horváth-Mészá-
ros, 2008). Ma már az erőszakmentes lóki-
képzés elméleti és gyakorlati módszerének 
Monthy Roberts nyomán számtalan köve-
tője van a világon  (Monty,  2000).

A lóasszisztált beavatkozások 
hatása a kutatások tükrében

Számos külföldi vizsgálat irányult 
arra, hogy a lovak közelében végzett te-
vékenységek milyen pszichés és magatar-
tási tényezőre hatnak. Ezek a kutatások 
bizonyították, hogy az egyén fejlődése és 
társadalmi beilleszkedése szempontjából 
jelentősek a lovas tevékenységek.

Hatásukat kifejtik a kreativitás és az 
asszertivitás fejlődésére, a szorongás és az 
izoláció csökkenésére. Segítik a kommuni-
káció finomodását, az érzelmek felismeré-
sét és tudatos kontrollját,  különösen az ér-
zelmi problémákkal küzdő serdülőknek. Je-
lentős javulás érhető el a magatartási zava-
rok, kapcsolati problémák, kommunikációs 
szükségletek terén (Frederick et al, 2015). 
Jótékony hatással rendelkeznek  a kooperá-
cióra és a tiszteletre, s mindeközben javul 
a szociabilitás (Cypers et al., 2011). Bizo-
nyítható a hatása az önbecsülés és a felelős 
életvezetés kialakításában (Carlsson et al., 
2015), s nem utolsósorban pozitív változás 
érhető el a düh kezelésében (Kaiser et al., 
2004). 

Carlsson és munkatársai vizsgálatában 
(Carlsson et al., 2015) 15 és 21 év közötti, 
terápia alatt álló önkárosító fiatalok vettek 
részt. Az alanyok egy bentlakásos otthon-
ban éltek, ahol az egyéb foglalkozások 
mellett heti 1 óra lóasszisztált tevékenység 
is beillesztésre került a szokásos program-
ba. A lónak azt a képességét használták, 
hogy érzelmi tükörként elősegítheti auten-
tikusként megélt kapcsolatok kiépítését. 
Az autentikus kapcsolatok kialakítása azért 
kiemelkedően fontos a munka során, mert 
ez biztonságot teremt, kioltja a páciens vé-
dekezési mechanizmusait, így könnyebben 
érhető el változás. Az autentikus kapcsolat 
kialakításához a lovat szubjektumként kell 
kezelni. Nem elég a páciens érzelmeivel 
foglalkozni, ahhoz, hogy a ló képes legyen 
ezeket tükrözni, és így terápiás szerepét 
betölteni, az ő perspektíváját is figyelem-
be kell venni. A kutatás előremutató végső 
gondolata az, hogy ha a fiatalok képesek 
arra, hogy a lovat szubjektumként kezeljék, 
akkor talán saját testüket is képesek lesz-
nek ekként kezelni, és így jobban vigyáz-
zanak magukra. A beavatkozás hatására a 
résztvevők képesek voltak autentikus mó-
don értelmezni saját viselkedésüket, felis-
merni önmagukban a mentális betegséget. 
Ez pedig hozzájárul a páciensek énszerve-
zésének kialakulásához, fejlődéséhez, és 

ahhoz, hogy képesek legyenek uralkodni 
érzelmeiken.

Kendall és munkatársai 2014-ben írtak 
egy összefoglaló cikket az akkor elérhe-
tő szakirodalom alapján (Kendall et al., 
2014). A cikk célja hipotézisek kidolgozás 
volt, arra vonatkozóan, hogy a lovaglás mi-
lyen mechanizmusok által vált ki jótékony 
pszichológiai hatásokat. A feldolgozott ta-
nulmányok alapján a szerzők úgy találták, 
hogy a lovak az alábbi területeken váltanak 
ki jótékony pszichés hatást: önbecsülés, 
(ön)hatékonyság, motiváció, érzelmi jólét, 
társadalmi és interperszonális viszonyok, 
önbizalom, irányítás, társadalmi interakció, 
érzelmi kötődés, önellátás, attitűd, nyitott-
ság, társadalmi készségek.

A lefolytatott és feldolgozott vizsgálatok 
körülményeit figyelembe véve, három hipo-
tézist dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy a 
fent felsorolt tényezők valóban a lovaknak 
köszönhetően változtak-e. Az első hipotézis 
szerint a jótékony hatás nem kapcsolódik 
a lóhoz. A fejlődés oka csupán az, hogy az 
alanyok nem a megszokott környezetükben 
vannak, hanem a szabadban, élménydús és 
vidám tevékenységet folytatnak, kapcsolat-
ba kerülnek a természettel és az élővilág-
gal. Mindez több érzéküket is lefoglalja és 
örömforrásként szolgál, de a ló bármilyen 
egyéb „jutalommal” helyettesíthető. A má-
sodik hipotézis szerint a ló pozitív kon-
tex tust teremt, ami elősegíti azt a pszichés 
hatást, ami egyébként talán más forrásokból 
ered. A ló fontos médium, de nem a kivál-
tó ok. Megteremti a körülményeket, valós 
problémák metaforája lehet, segíti a társa-
dalmi kapcsolatokat és az interperszonális 
viszonyokat. A harmadik hipotézis azt állít-
ja, hogy magának a lónak van kedvező terá-
piás hatása. Az érzelmi kötődés és a bizalom 
kialakulása mellett, a ló következetes, meg-
jósolható a viselkedése, nem követel, nem 
ítélkezik, feltétel nélküliek az érzelmei, és 
az emberrel szemben toleráns és elfogadó. 
Kommunikációja finom, nem verbális, nem 
vonatkoznak rá a szociokulturális normák 
és tabuk, ezáltal biztonságos környezetet 
teremt a bizalom kiépítéséhez. Maga a lo-
vaglás mint mozgás pedig az autonómia, a 
szabadság és a hatékonyság érzését adja, 
ezáltal növeli az önbizalom, a probléma-
megoldás, a vezetési és választási képesség, 
illetve a kontroll szintjét. Különösen a va-
lami feletti „uralom” és kontroll érzése ma-
gas ennél a tevékenységnél. Emellett segít 
a félelem legyőzésében, a kommunikáció, 
az érzelemkifejezés, az intimitás és az em-
pátia fejlődésében. Konklúzióként Kendall 
és munkatársai azt vonták le, hogy egyrészt 
sok kutatásra lenne még szükség a terüle-
ten, hiszen sok a nyitott kérdés, ugyanakkor 
bizonyított, hogy lovas tevékenységekkel 
rövid idő alatt tartós hatást lehet elérni a 
motiváció, a részvétel, az integráció, a kom-
munikáció és a befogadás terén.

Az állatokat gyakran hívják segítségül 
szexuálisan bántalmazott egyének terá-
piájánál, ahogy azt Kemp és munkatársai 
is tették lovak bevonásával (Kemp et al., 
2014). A vizsgálatban 15 gyermek (6 fiú 
és 9 lány, 8–11 évesek) és 15 serdülő lány 
(12–17 évesek) vettek részt. A vizsgálat azt 
mutatta ki,  hogy a foglalkozások segítik 
a terápiás kapcsolat kialakulását a páciens 
és a terapeuta között, az alanyoknál jóval 
nagyobb és erősebb  állatokkal, a lovakkal 
folytatott interakciók pedig emellett még a 
hatalom, az irányítás érzésével is felruház-
hatták a klienst; a hatékonyság független 
volt kortól és nemtől.

A lovas tevékenységek heti egyszer 
zajlottak, egyenként 90 percesek voltak. 
Az alanyok mellett két terapeuta és négy 
ló vett részt a foglalkozásokon. Minden 
tevékenység földről végzett feladat volt. 
Például nyergelés vagy ló átugratása vala-
milyen akadályon. A feladatokon és a lovak 
megfigyelésén keresztül „metaforákat” ke-
restek, vagyis olyan eseményeket, melyek-
nél párhuzamot lehetett vonni a lovardában 
történtek és az alany életének konfliktusai 
között. Ennek segítségével próbálták meg 
feltárni az eseménnyel kapcsolatos érzése-
ket és újragondolni a lehetséges viselkedési 
mintákat. A vizsgálat leginkább a bizalom 
kialakulását, a kommunikáció fejlődését, a 
határok megértését, mások megfigyelését, 
a testbeszéd értelmezésének képességét, a 
megfelelő attitűd kialakítását és az önmeg-
figyelést célozta. Az eredmények minden-
hol jelentős fejlődést mutattak a gyerekek 
és serdülők esetében egyaránt, vagyis az ló-
asszisztált tevékenységek hatékonynak bi-
zonyultak. A kutatók hipotézise, miszerint 
a depresszió, a szorongás, a nemkívánatos 
viselkedés  és a trauma tünetei csökkenni 
fognak, az eredmények alapján beigazolód-
tak. A lóasszisztált foglalkozások egyértel-
mű és átfogó javulást hoztak a terápia so-
rán. Annak megállapítására azonban, hogy 
ez a javulás mennyire maradandó, további, 
longitudinális kutatásokra van szükség.

Egy másik 2014-es tanulmány (Hau-
ge et al., 2014) serdülőkorú (12–15 éves) 
gyerekek esetében vizsgálta a lóasszisztált 
aktivitások hatását a társas támogatásra, 
az önbecsülésre és az énhatékonyságra. Az 
alanyok átlagos tizenéves diákok voltak, 
összesen 75 fő, pszichés vagy viselkedéssel 
kapcsolatos problémák nélkül. A felmérés-
ben 10 iskola vett részt. Az alanyokat két, 
azonos összetételű csoportra osztották, így 
alakult ki a vizsgálati csoport és a kont-
rollcsoport. A fiatalok 4 hónapig heti rend-
szerességgel jártak az iskoláik közelében 
lévő kis (25 hektárnál kisebb) farmokra, 
ahol pedagógiai végzettségű és a lovakhoz 
is értő szakemberek irányítása alatt vettek 
részt lovas tevékenységekben. A foglalko-
zások kétórásak voltak, és ezeken a fiatalok 
párosával vettek részt. 
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A tevékenységeket a kutatók határoz-
ták meg és a farmon dolgozó szakemberek 
vezették le. Minden esetben hidegvérű, 
ménesben tartott lovakkal dolgoztak, me-
lyek kiegyensúlyozott, nyugodt reakciókat 
adtak. A fiatalok megtanultak kapcsolatot 
kiépíteni és kommunikálni a lóval – földről 
és lóhátról egyaránt –, illetve adott felada-
tokat is végre kellett hajtaniuk pl. kötőfék 
feltétele, bevezetés a legelőről, ápolás, 
patakaparás, nyergelés stb. A fiatalok vé-
gig bátorítást és segítséget kaptak a rájuk 
felügyelő szakembertől, a feladatokat a ké-
pességeikhez mérték, a teljesítménykény-
szer elkerülése végett nem voltak elvárások 
velük szemben, de fokozatosan egyre na-
gyobb felelősség hárult rájuk.

A vizsgálat arra irányult, hogy a fent 
leírt körülmények között zajló lóasszisz-
tált foglalkozások hatással vannak-e az 
érzékelt társas támogatásra, az önbecsü-
lésre és az általános énhatékonyságra. Az 
eredmények az érzékelt társas támogatás 
esetén szignifikáns növekedést mutattak a 
kontrollcsoporthoz képest, a másik két té-
nyezőnél nem volt eltérés. Ez alapján a ku-
tatók arra a következtetésre jutottak, hogy 
az érzékelt társas támogatás összefügg a 
lovas tevékenységekkel, hiszen mindkét 
vizsgálati kérdésnél ez lett a legfontosabb 
pszichológiai tényező. 

Megállapíthatjuk, hogy a lóasszisztált 
tevékenységek fejleszthetik a személyisé-
get és a szociális képességeket, hiszen a 
serdülők számára az irányítás élménye egy 
támogató környezetben például különösen 
értékes lehet. Emellett a ló viselkedése 
egyértelmű, a testbeszéden át közvetített 
érzelmekre reagál, vagyis közvetlen választ 
ad a személy valós érzelmi állapotára. S az 
állattal való kapcsolat, a felőle érzett fel-

tétel nélküli elfogadás a szeretet és a mél-
tóság érzését adhatja.Végszóként elmond-
ható, hogy a lóasszisztált beavatkozások 
különösen hasznosak az alacsonyabb társas 
támogatást érzékelő serdülőknél, és mivel 
a vizsgálatok különböző helyszíneken foly-
tak, és hasonló eredményeket adtak, így 
az is megállapítható, hogy ezek az ered-
mények a farmokon végzett lóasszisztált 
tevékenységekre általánosságban vonat-
koztathatók. Nem részletezve, de említést 
kell tennünk a lóasszisztált tanulás (EAL) 
módszeréről, mely lovat használva egye-
di tanulási élményekhez juttatja a kísérleti 
módszer résztvevőit. Ezek a különböző 
programok elsősorban a serdülőkor nehéz 
döntéseinek meghozatalában, a mentális 
egészség területén hozhatnak jelentős ered-
ményeket. Mindeközben a  kortizolszint  
mérésével  egyértelművé tehetők a fizioló-
giás és érzelmi reakciók változásai (Pendry 
et al., 2018).

Következtetések:
A vizsgált szakirodalom alapján struktu-

rált és kontrollált  kutatások is igazolják a 
gyakorlatban tapasztalt megfigyelést, hogy 
az állatasszisztált, speciálisan a lóval vég-
zett intervenció mással alig pótolható mó-
don fejt ki hatást a testre és a lélekre. És 
nem csak a  testi vagy értelmi sérültekre 
van fejlesztő hatással – ahogy azt a hippo-
terápia vagy a gyógypedagógiai lovaglás 
és lovastorna számos eredménye igazolja 
–, hanem az egészségesekre is. Eszköze a 
rekreációnak, rehabilitációnak, de az ok-
tatás-nevelés hatékonyságát is elősegít-
heti. A szakirodalom megerősíti, hogy az 
ember-állat interakciókban a többi állattal 
szemben  a ló különleges szerepet tölt be. 
A  nagy és erős állattal való interakció; az, 
hogy az alany képes az irányítására, a hata-
lom érzését nyújtja. 

Pozitív hatással van az egyén pszichés 
fejlődésére és  társadalmi beilleszkedésé-
re. Ezek a hatalmas állatok az ember iránt 
feltétel nélküli elfogadást tanúsítanak, és 
mentesek mindenféle előítélettől, reakció-
ik őszinték és azonnaliak, ami a biztonság 
érzését keltheti. A ló, a lóval való foglala-
tosság jó értelemben vett kihívás, melynek 
során a ló megtanít akarni, küzdeni, együtt 
dolgozni a másikkal, és örülni az apró dol-
goknak is. 

A hazai és külföldi kutatások eredmé-
nyei újabb kérdéseket és hipotéziseket vet-
nek fel, például hogy a fiatalok külső vagy 
belső késztetésre kezdenek-e el állatokkal/
lovakkal foglalkozni, vagy lovagolni? Vajon 
eleve eltérő személyiségjegyekkel, habitus-
sal rendelkeznek-e azok a fiatalok, akik akár 
hivatásuknak választják a lovas szakmát? 
Ezen kérdések megválaszolása a jövőben 
további kutatások alapjául szolgálhatnak.
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