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A m u n k a  e d z ő  s ze re p e  k a to n a lo v a k n á l
Lovaink edzése azt a célt szolgálja, hogy azok teljesítő- 

képességét emeljük. A katonalónak állandóan olyan állapotban 
■ kell lennie, hogy a lótól várható legnagyobb teljesítőképesség

gel rendelkezzék és ezt mostoha tartási és takarmányozási 
viszonyok mellett is minél hosszabb ideig megőrizze. A katona
lovak edzését két irányban kell folytatni. Egyrészt, hogy a mos
tohább tartást elviseljék, másrészt hogy munkabírásuk foko
zódjék.

A ló munkabírása az örökölt és szerzett tulajdonságoktól 
függ. Az Öröklött tulajdonságok mint fajtajellegbeli tulajdonsá
gok jelentkeznek, a szerzett tulajdonságokat pedig azok a külső 
életfeltételek alakítják ki, amelyek között lovainkat tartjuk.

Az újabb biológiai vizsgálatok — amelynek élén a nagy 
szovjet biológusok, Timirjazev, Micsurin, Williams, Liszenko, 
Gluscsenko állanak — beigazolták azt, hogy a külső életfeltéte- 
leknek, így elsősorban a takarmányozásnak, a tartás és hasz
nálat módjának, a hőmérsékletnek, napfénynek, légnyomásnak, 
lovaknál a munkának és mozgásnak az élő szervezetre gyako
rolt hatása jóval nagyobb, mint azt régebben hittük. E felfogás 
szerint az öröklés nem irányítja végzetszerűen a sorsot és jelen
tősége az egyéni tulajdonságok kialakulása szempontjából nem 
domináló. A külső életfeltételek a szervezetnek még a leg
apróbb részeire, a sejtek és testszövetek kialakulására is befo
lyást gyakorolnak, tehát a külső életkörülmények segítségével 
irányítani tudjuk az egyéni tulajdonságok kialakulását, köztük 
.az olyan sokféle összetevőből eredő tulajdonságok milyenségét 
is, mint amilyen a teljesítőképesség.

A külső életfeltételek és életkörülmények közül a ló tel
jesítőképességének ki fejlesztésére nagyon eredményesen hasz
nálható fel ia munka, ha azt ésszerűen és helyesen végeztetjük.

A munkavégzés módjának szabályai vannak. Miként a 
gőzgépekre érvényesek bizonyos műszaki előírások, az élő szer
vezet teljesítőképességéi is egyes élettani törvények szabályoz
zák és edző hatást a munka csak akkor fejt ki, ha ezeket a 
szabályokat pontosan betartjuk. .

A ló erejével hasznosító állat. Az ilyen állatok teljesítő- 
képessége, azaz munkabírása két tényező eredményéből tevődik 
össze és pedig: 1. a fizikai erő, 2. az annak felhasználásánál 
mutatkozó ügyesség határozzák meg a teljesítőképesség nagy
ságát. Ha tehát a teljesítőképességet fokozni akarjuk, akkor e
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két tényező javítására keli törekednünk és egyrészt az erőálla
potot, a kondíciót kell az illető használati célnak legjobban 
megfelelő fokra emelnünk, másrészt az.erő célszerű felhaszná
lását biztosító ügyességet kell kifejlesztenünk.

A teljesítőképesség nagysága nem függ minden szerv- 
tői egyformán. Vannak szervek, amelyek a teljesítőképességet 
jobban befolyásolják, mint mások és az utóbbiak között vannak 
olyanok is, amelyek egyenesen akadályt képeznek" nagy munka 
■végzésénél. Lovaink __ tartásánál tehát arra kell törekednünk, 
hogy egyrészt erősítsük azokat a szerveket, amelyek a teljesítő- 
képességet közvetlenül növelik, másrészt csökkentsük azokat a 
gátló befolyásokat, amelyet egyes szervek a munkavégzésnél 
kifejtenek.

A munkavégzésnél legnagyobb szerepet az izmok, a cson
tok, a vérkeringési és légzőszervek játszanak.

Az izmok a mozgás aktív végrehajtói. Minél nagyobb 
valamely izom ereje, annál nagyobb munka elvégzésére képesíti 
az állatot. Az izomerőn kívül még az ügyességnek, a gyakor
lásnak van nagy szerepe .abban, hogy mekkora munkát képes 
valamely izom elvégezni, mert azt saját magunkon .is tapasz- 
tadhatjuk, hogy minél jobban begyakoroltunk valamely munkát, 
annál kevesebb fáradtsággal végezhetjük azt.

Az izom izomrostokból áll. Ereje rostjainak számától és 
azok vastagságától függ. A kifejlődött állat izomrostjainak szá
mán már nem változtathatunk, de azok vastagságát megfelelő 
használat és takarmányozás útján gyarapíthatjuk. A használat
nak a munkának ilyen kedvező hatása az izomerőre azonban 
csak akkor van, ha azt rendszeresen, fokozatosan és észszerűen 
végezhetjük. Ki nem elégítő vagy rendszertelen munka az 
izomerőt nem növeli, a túlerős viszont lezsarolja, elcsigázza 
lovainkat.

Az elmondottakból tehát az következik, hogy a katona
lovat állandóan, rendszeresen és észszerűen kell dolgoztatnunk 
és fokozatosan kell előkészítenünk arra, hogy minél nagyobb 
munkát elvégezhessen. Túlságos hosszú ideig tartó pihentetés, 
naponta csak \~ 2  óráig tartó befogás vagy lovaglás, rendszer 
nélküli használat nem válik lovaink hasznára éppen úgy, mint 
ahogyan káros lehet az, ha megfelelő előkészítés és fokozatos 
hozzászoktatás nélkül túlerős munkára, túlnagy távolság meg
tételére, túlerős menetütemben használjuk azokat. A megfelelő 
előkészítés és fokozatos hozzászoktatás különösen pótlovaknál 
fontos, amelyek a tőlük megkívánt munkához idomulva még



nincsenek és amelyeknek izomereje nem érte el azt a fokot, 
amely nagy munka elvégzésére a lovat képessé teszi.

Amikor lovainkat dolgoztatjuk, az izmokban jelentős 
kémiai változások mennek végbe. Ezen anyagváltozások követ
kezményeként a működő izom egy bizonyos idő- múlva kifárad 
és ha a kifáradás egy bizonyos fokot ér el, akkor az állat 
további munka végzésére képtelenné válik.

A kifáradt izom teljesértékű munkát végezni ismét csak 
akkor tud, ha regenerálódik, azaz fölújul. Ehhez egy bizonyos ideig 
tartó pihentetésre vian szükség. Embernél a fáradtság érzete az 
a figyelmeztető, védő berendezés, amely a munka abbahagyá
sára serkent. Lovainknál erre nekünk kell 'tekintettel lennünk és 
megfelelő szünetek közbeiktatásával, azaz iaz állatok pihentetése 
útján kell módot nyújtanunk ahhoz, hogy a fáradt izmok munka- 
képességüket ismét 'visszanyerjék.

A lovakat tehát nemcsak használni, hanem pihentetni is 
észszerűen • kell Akkor pihentessük lovainkat, ha azt lovaink 
fáradtsága indokolja. Erre különösen menetek alatt legyünk 
mindig figyelemmel és rövid, nemkülönben hosszú pihenők be
iktatásával,, hosszabb ideig tartó erős igénybevétel esetén pihe
nőnapok tartásával tegyünk eleget az előbb említett élettani 
követelményeknek.

A rendszeres és észszerű munka lovainknak nemcsak az 
izomerejét növeli, hanem az inak, Ízületek, sőt a csontrendszer 
erejét is és úgy módosítja ezeknek a kialakulását, ahogy arra 
a munka végzésénél. szükség van.

Az inakra különösen nagy feladat hárul a munkavégzés 
alkalmával. Erős, fejlett, rugalmas és nagy terhet bíró,, azaz, 
;mint mondani szoktuk, acélos'inak a munkavégzés szempontjá
ból nélkülözhetetlenek. A rendszeres munka az inakat a na
gyobb megterheléshez hozzászoktatja. Az inak is rostokból álla
nak éppen úgy, mint az izmok és ezek az inrostok a munkához 
idomulnak, ha fokozatosan szoktatjuk lovainkat ahhoz. Ennek 
különösen hátas lovaknál van nagy jelentősége, ahol főként az 
elülső végtagok ú. n. ujjhajlítók inait nem egyszer hirtelen' elő
álló nagy megterhelés éri.

A csönt sem az a merev, élettelen és változatlan szerv, 
mint amilyennek fizikai tulajdonságai alapján első pillanatban 
gondolnánk. A csont állománya is fölytpn .változik és a rend
szeresen nem használt végtag csontjai is sorvadnak. Ez a sor
vadás nem olyan feltűnő ugyan, mint pl. a tétlenségre kárhoz
tatott izmoknál és a rendszeres használat nem is a, csont külső 
tulajdonságaiban okoz • lényeges változást, hanem annak belső 
szerkezetében. . .
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A csont belső szerkezete némileg a hidak szerkezetéhez 
hasonlítható. Szabályosan elrendezett gerendákból áll, amelyek 
a mechanika elveinek megfelelően rendeződnek akként, hogy 
az illető csont a reája ható megterhelésnek minél jobban 
ellenállni tudjon. A végtagok csontjaiban többféle gerendaszer
kezet van. Ezek közül mindig az a legerősebb, amely az illető 
csontra leggyakrabban ható megterhelést felfogja. Ha tehát 
gyakran pihentetjük a lovat, csontrendszere csak a testsúly 
viseléséhez idomul. Ha viszont észszerűen dolgoztatjuk, a cson
tok a munkához idomulnak és belső szerkezetük fokozatosan 
abban az irányban alakul'át, amely végeredményben a kívánt 
munka elviselésére a csontrendszert legjobban képesíti. A csont 
szerkezetének ehhez az átrendeződéséhez természetesen idő kell 
és ezért fontos — különösen fiatal lovaknál —• az, hogy fokoza
tosan neveljük a tőlük kívánt munkát és időt adjunk a szerve
zet olyan átalakulásához, amelyre a munkavégzés szempontjá
ból szüksége van.

Az izmokon, inakon, ízületeken és csontokon kívül nagy 
szerepet játszanak a munkavégzésnél a vérkeringési és léleg
zési szervek, a szív és tüdő is.

A munka energia felhasználásával jár, amelyhez a ló a 
takarmány útján jut. A takarmányt a szervezet úgy hasznosítja, 
mint gőzgépek a szenet: elégeti és átalakítja energiává. Ehhez 
az elégetéshez oxigén szükséges. Minél nagyobb a lótól meg
kívánt munka, annál több oxigénre van szüksége és a teljesítő- 
képesség véget ér akkor, amikor az állat oxigénfogyasztása az 
oxigénfelvételt túlhaladja. Ela a szervezetnek nagyobb mennyi
ségű oxigénre lenne szüksége, mint amennyit fel tud venni, 
akkor a szervezet munka végzésére alkalmatlanná válik és ki
fullad. Az előbb említett elfáradáson kívül tehát kifulladás is 
lehet a, munkaképtelenség oka.

A kifulladás annál későbben következik be, minél rugal
masabb, tágulékonyabb a tüdő és minél erősebb összehúzódá
sokra képes a szív. Fokozatos és tervszerű munkával úgy a 
tüdő levegőbefogadó képessége, mint a szív izomereje növel
hető. Fokozatos és tervszerű munka á tüdő rugalmasságát köz
vetlenül is emeli, amellett erősíti azokat a mellkasizmokat, 
amelyek főként a belélegzésnél a mellkas tágulóképességét fo
kozzák. A ló szívének nagyságára a munka nincs olyan nagy 
befolyással, mint amilyen befolyással van ez az ember szívére. 
Ezért is ritkább lovak között a szívbaj. Az azonban lónál is 
megállapítható, hogy a rendszeres és észszerű munka a ló
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szívét is erősíti és főként a szív összehúzódásainak az erejét 
növeli.

A kifulladás különösen túlgyors ütemű meneteknél, nehéz 
útviszonyok mellett és meredek emelkedéseknél áll be könnyen. 
Erős fárasztó, meneteknél tehát ne az ütemet gyorsítsuk, hanem 
a menetidőt hosszabbítsuk meg. Nehéz útviszonyok mellett 
pedig gyakrabban tartsunk néhány perces ú. n. fújtató pihenő
ket. Ugyanilyen pihenőket tartsunk meredek emelkedéseknél 
mind az emelkedésre való feljutás előtt, mind az után.

Már bevezetőben is említettem, hogy az edzés célja nem
csak az, hogy egyes szervek munkaképességét emeljük, hanem 
célja az is, hogy azon gátló befolyásokat, amelyeket egyes szer
vek vagy szövetféleségek 'a  munkavégzésnél kifejtenek, csök
kentsük. .Ilyen gátló hatást fejt ki nagy munka végzésénél a 
nagyteriméjlí has és a fölös zsírszövet.

A nagy teriméjű has éppen úgy, mint a fölösleges zsír 
a munkavégzés szempontjából holtsúlyt képez és csak a test
súlyt növeli. A nagy testtömeg továbbítása energíapazarlással 
jár, vérrel való átáramoltatása pedig a szívre ró nagy mun
kát. Az erősen kitágult hasüri szervek a lélegzést nehezítik. 
A zsírral átszőtt izmok teljesítőképessége kisebb, mint a fölös
leges zsírt nem tartalmazó Izmoké. A szíven lerakodott zsír 
a szív munkáját nehezíti. Elhízott lovakban a vér mennyisége 
a testsúlyhoz viszonyítva megkevesbedett és végeredményben 
mindez a ló teljesítőképességét csökkenti.

Alkaton aló tehát sohasem legyen elhízott. Hozzá nem 
értők előtt tetszetős lehet talán a gömbölyű idomokkal bíró, az 
egyes izomcsoportok helyezodését még csak nem is sejtető 
küllemű ló. De nekünk sohase a „szépségre” kell a súlyt helyez
nünk, hanem a „jóságra” és rendszeres munkával, a munka- 
képesség ‘alapját kitevő szakszerű takarmányozással kell arra 
törekednünk, hogy lovaink erőbeni állapota állandóan minél jobb 
legyen.

Egészen pontos, részletes szabályokat felállítani arra 
vonatkozólag, hogy a munka segítségével lovaink előállapotát 
és teljesítőképességét hogyan fokozhatjuk, nem lehet. Annyi mel
lékkörülményre kell itt tekintettel lenni, hogy csak a célt jelöl
hetjük meg, .de az eszközt, ahogy a cél elérhető, nem. Éppen 
az a „művészet”, hogy a munkát, tartást és takarmányozást 
úgy válasszuk meg, hogy a legjobb „forma” legkönnyebben el
érhető legyen és utána ezt az állapotot minél tovább fenn
tartsuk. Élettani szempontból a munka edző hatásának érvé
nyesítésénél a fokozatosság és rendszeresség szabályai a leg-
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fontosabbak Mint mar az egyes szervek tárgyalásánál is ki
emeltük, fokrol-fokra, szinte észrevétlenül kell a munka inger- 
halasat — mint^ ahogyan mondani szoktuk — belopni a szer- 
vezetve, hogy káros reakciót az ne váltson ki. így a munka 
erősítő gyógyszer, míg ha letérünk a fokozatosság és rendsze- 
r??Ŝ  ?lvérő1/ céIí nem érfink el, sőt a rendszertelen, ki nem 
elégítő használat éppen úgy, mint a túlságos igénybevétel a 
mar élért eredményeket is leronthatja.
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