
Háromszék a lótenyésztés élvonalában 

 

Angol telivér lovak érkeztek a zabolai Mikes grófok ménesébe. Gyönyörű küllemű és pompás 

magatartású lovakat Mikes Zsigmond angliai utazása alatt ismerte meg, ahol az arab ősőktől 

származó nemes paripák rendszerint a derby győztesei szoktak lenni. A gróf nagyívű célja a 

derbynek nevezett galoppverseny  honbeli meghonosítása is.  

Minő véletlen, hogy e nemes cél megvalósításának épp Háromszék Zabola nevű települése ad 

otthont, amely nevében már hordozza a lóvas múltat, hiszen Zabolának már a neve is a zabla 

szóból ered, ami a lószerszámának egyik fontos tartozékát jelenti. 

A gróf lapunknak elmondta: Erről a nemes lófajtáról már Széchényi István gróf Lovakrul című 

munkájában is elismeréssel olvashatunk, egyszóval tenyésztése szép reménnyel kecsegtet. Az 

angol telivér konstitúciója a következetes versenyzés és kiválasztás eredménye, így a 

csontozaton, az izomzaton és a külső formán kívül a belső szervek: a tüdő, a szív, az emésztés 

és a vérképzés szervei mind a nagy teljesítményt szolgálják. Jellemzője még a nemes, száraz, 

konnyű fej, táguló orrlyukak, élénk szemek, sokszor tágan illesztett fülek. Hosszú ívelt, gyakran 

alacsonyan illesztett a nyaka. Kifejezetten hosszú, magas marja jellegzetes baltavágással 

rendelkezik. Rövid izmos háttal és ágyékkal van dotálva. Dőlt, hosszú, jól izmolt a lapockája, 

inkább mély a mellkasa, hosszú, lejtős, izmos a fara. Száraz izületek, rövid szárak, kis kemény 

paták jellemzik. Mozgása alacsony, tért nyerő lépesben és ügetésben, vágtája rugalmas, hosszú, 

ugróképessége is jelentős.  

A lovak birtokra érkezésénél lapunk munkatársa Keljfel Toni is ott asszisztált, de ott 

csámborgott még a falu apraja-nagyja  is. A méltóságos gróf úr nagy érdeklődéssel szemlélte a 

kastély parkjába szabadon bocsátott lovakat, melyek láthatóan élvezték a nagy szabadságot. A 

tenyésztés nemes célja mellett a gróf előtt más cél is lebegett, a három leány gyermekének is 

meglepetéset kívánt szerezni, akik szintén örökölték apjuk lovak iránti lelkesedését. Mielőtt a 

lányok birtokba vennék állataikat, a gróf jó nevű lovászokat hívott Zsibóról birtokára, akik 

hamarosan hozáláttnak a lovak megfelelő  kiképzéséhez. A lányok szemlátomást már most 

nagyon örvendtek a pompás állatoknak. Szoknyájukat félrehajtva, gyorsan nyeregbe szálltak s 

büszkén vonultak végig a főutcán ahol nagy lelkesedéssel meséltek az összesereglett 

embereknek újdonsült lovakaikról. A több esztendőre előre megtervezett lovak kiképzése 

bizton szép eredményekkel kecsegtet.  A lányok nagyrészt a kilovagolásokra vennék igénybe a 

nemes állatokat.  



 

A lótenyésztés országunkban is 

egyike a  legfontosabb 

gazdaságtörténeti hivatásnak. A 

főurak gazdaságát és előkelőségét 

aranyaiknál, drágaköveiknél, 

birtokaiknál is jobban fémjelezte a 

ménes. Igy hát több család is 

jelezte, követné a gróf példáját és 

máris jelezték, vásárolnának majd  

istállóik számára a pompás küllemű 

lovakból. A lovakat tudniilik 

nemcsak  a közlekedést segítő 

eszközként használták, hanem 

sporttársként is sokan 

hasznosították. Ugyanakkor sokan 

annak hívei, hogy pompás paripák 

nélkül semmi parádét, hadi 

felvonulást, valamint fényes 

esküvőket, országgyűléseket nem 

lehetett elképzelni.  

 A lótenyésztés régebbi időktől 

kezdve jelen van országunkban, 

ezért úgy gondolták, hogy több 

helyen is hasznos lenne bevezetni ennek a folyamatát. Több helyen is kialakítottak különböző 

iskolákat, hon ezen lovak szállását biztosították és megkapták a megfelelő gondozásukat. Ennek 

megvalósításához alkalmaztak többféle szakembereket. Orvosokat, kik a lovak ápolásával 

foglalatoskodtak, lovászokat kik az istálló körüli teendőket végezték el napról napra, a 

legnagyobb szorgossággal,  valamint olyan szakembereket, kik a lovak kiképzésében és 

fejlődésében vállaltak fontos szerepet. Az oktatás folyamán képeztek  olyan lovakat, melyeket 

hintóhúzásra alkalmaztak, különböző rendezvényeken, eseményeken, illettve felvonulásokon. 

Számos mennyiségű lovat képeztek a harcra, de emelett a sporttal kapcsolatos tevékenységekre 

is készítettek fel paripákat. Míg egy napon az emberek kezdtek érdeklődni, e csodásan tanított 

hátasok megvásárlása iránt, melyből kisebb fajta üzlet alakult ki. A lótenyésztés rohamosan 

kezdetét vette a vidékünkön. Bonchida hatása alatt épülnek az egyre díszesebb, pompásabb 

istálok és lovardák. Idővel ezen a vidéken is sor kerül a nagy fedett lovardák megépítésére, 

mely kerek porondja körül páholysort terveznek. Faragott oszlopokkal, fenséges boltíves 

istállóból vezették be a lipizzaiakat. Így a lovak számítottak az egyik legnagyobb értéknek 

vidékünkön, amiket megbecsültek és elősegítettek a fejlődésben.  



 

 

A grófi család egyik nap levelet kapott, melyben meghívták őket az 

árkosi Szentkereszty család által rendezett bálba. A lányok természetesen azonnal újjongva 

mondtak igent a meginvitálásra. Azonnali készülődésbe fogtak. A három lányt természetesen, 

mint általában mindenhova máshova ide is elkísérte a három csodás küllemű, jómódú táltos, 

akadt ám még három daliás fiú is, akik velük együtt tartottak a csodálatos rendezvényre. A 

lányok kísárőjükkel és a jószagokkal megérkeztek a helyszínre, amelynek az árkosi 

Szentkereszty-kastély adott otthont. A kastély gyönyörű, tornácos, magas sátortetővel fedett 

négyzetes épület. Ám bár a hangulatot méginkább feldobta az óriási nagy angol kert, melyet 

sétányok, virágágyások és tavak díszítették. Bármerre is nézett a szem, mindenütt emberek 

sokaságát lehetett látni. A kastély belső tere is ugyanolyan tetszettős volt, akár a külseje. A 

falakat 

faltükrökkel és 

párkányokkal 

osztották meg, a 

tagozatokat 

színezéssel is 

elkülönítették 

egymástól. A 

kastély termei is 

tele volt szebbnél, 

szebb asztalokkal, 

melyekről a 

díszítettségben 

nem volt hiány. Rengeteg asztali sorakozott fel az asztalokon. Természetesen a bálon is nagy 

sikert aratott a három hátasló, ugyanis sokan látványosan szemet vettek a jószágokra. Többen 

érdeklődtek felőlük, noha nem csak ők érkeztek erre a döbbenetes helyre lóval, mégis ezen az 

estén ők tündököltek a legnagyobb fényben.  
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