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Lovak ed~ése és teljesítőképessége 

Sok szó esik szakkörökben arról, hogy a magyar lóállo! 
mány nem bírta az elmúlt világháború viszontagságait és hata!; 
mas lóveszteségeink voltak a háború sorári. Nem célom ezen a 
helyen védelmére kelni a magyar lónak és felsorakoztatni azo
kat az érveket, melyek a látszat és egyes tények ellenére is a 
magyar ló jósága mellett szólnak. Hagyjuk ezt el és csak a je
lennel, helyesebben a jövővel törődjünk. 

Lótenyésztésünk a lószaporítás mellett ma már a minő
ség javítására is súlyt helyez. Azonban ma még túlságosan nem 
válogathatunk és az ország jelenlegi anyagából csak a viszony-
lag legjobb heréltek soroltathatók be katonalónak. · 

Ez a lóállomány heterogén, azaz nagyjából egykorú, de 
különböző helyről, vidékről és tartási · viszonyok közül származó 
és ilyen eredet miatt más és más munkabírású, edzettsegű és 
takarmányértékesítő, valamint erőállapotú is. Ezt a lóállományt 
kapják hosszabb-rövidebb idomítás után az alakulatok és ezt a 
heterogén lóállományt kell azután edzenünk azon célból, hogy 
a lóállomány a jövőben munkabíróbb, ellenállóbb legyen a har
cok viszontagságaiban és a békeszolgálatban egyaránt. 

Az edzésnél a lényeg a teljesítőképesség fokozásán van. 
Bár a két fogalom, nevezetesen az edzés és a teljesítőképesség 
nem egy és. ugyanaz, azonban tagadhatatlan, hogy az edzésen 
keresztül feltétlenül a nagyobb teljesítőképesség elérése a végcél. 
Már az · edzés fogalma is részben azt jelenti, hogy szoktatjuk a 
szervezetet fokozatosan nagyobb munka és teljesítmény tartós, 
ártalomnélküli kifejtésére és elviselésére, külömböző éghajlati és 
egyéb mostoha viszonyok között. Tévedés lenne tehát azt hinni, 
hogy az edzés és a teljesítőképesség ilyen fokozása csak télen, 
hidegben, zord viszonyok között folytatható. Ugyanúgy beszél
hetünk edzésről a nyári melegben is, tehát az edzés nincsen év
szakhoz kötve, mert nemcsak ' abból áll, hogy lovainkat a hideg 
idő elviseléséhez szoktassuk. 

-Az edzésnek az időjárás viszontagságaihoz való szoktatás 
mellett más tényezői is vannak. Ezek közül a legfontosabbak 
egyike a rendszeres mozgatás, munkavégzés: közelebbről lovag
lás, hajtás, menetgyakorlatok stb. A multban egyik főoka lóálh 
mányunk idöelőtti kezdeti letörésének oka az volt, hogy sport~ 
kifejezéssel élve, lovaink „training" nélkül kezqték meg a hábo
rút. Egy mozgósított seregtest lóállománya ugyanis nemcsak a 
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begyakorolt és félig-meddig edzett keretlovakból áll, hanem 
zömmel a polgári állományból hirtelen bevont lovakból. Ez az 
állomány pedig különböző helyről, extenzív viszonyok közül stb. 
került az alakulatokhoz és ez az erősen kevert lóállomány van 
kitéve legtöbbször azonnal vagy igen rövid időin belül a háború 
sokoldalú viszontagságainak. 

Bár Földmívelésügyi Kormányunk jelenleg már mindent 
megtesz a lóállomány csikókori edzésének megvalósítására 
csikólegelők létesítésével, helyesen felismerve azt, hogy a lovak 
edzésének már csikókorban kell kezdődnie, azonban ennek hasz
nát honvédségünk csak az elkövetkező évek során érezheti és így 
feladatunk egy-előre csak súíkebb körbe szorítkozhatik: jelenlegi 
felnőtt lóállomáliyunk, illetőleg közelebbről keretlóállományunk 
edzésére. · 

Helytelen az az eljárás, mi,nt több helyen tévesen teszik, 
hogy a lovak edzését éheztetéssel, koplaltatással és rossz minő
ségű takármány adásával kezdik meg. Ezek elviselése természe
tesen ugyancsak hozzátartozik az edzett, munkabíró, kitartó és 
nagy teliesí~őképességű katonaló fogalmához, azonban edzést 
koplaltatással kezdeini nem szabad, mert így éppen ellenkező 
eredményt érhetünk el. 

Az edzés előtt a lovakat jól fel kell javítani, szervezetüket 
fel kell erősíteni, hogy a fáradalmakat és nélkülözéseket elvisel
hes~.ék. Egyedül a hideghez és zord időhöz való szoktatásnak is 
ez az · előfeltétele, mert enélkül csak leromlás és megbetegedés 
lehet az eredmény. Ezt láttuk már a multban, amikor az edzésre 
beállított, ki nem elégítőein takarmányozott és hideg istállóban 
tartott lovak mind erősen leromlottak ~s nagy százalékuk meg 
is betegedett. 

Ami az elhelvezési viszonyokat illeti, helyesen cselek
szünk, ha a lóállományt szellős, levegős, egyik oldalán esetleg 
egészen >nyitott istállóban tartjuk nyárról átmenve a télbe is. De 
jól kell a lovakat eközben takarmányozni, mert csak az így 
megerősödött, feljavított, hideghez és nagyobb menetteljesítmé-· 
nyekhez szoktatott lóállomány válik azután olyanná, amelv szük
ség e~etén bizonyos fokú koplaltatást, szomj aztatást is k1bír és 
állandóan dolgoztatva lovainkat - a munka edző hatása révén 
-- bírni forják a legmegeroltetőbb munkát is, ha arra fokozato
san előkészítjük azokat. 

A lóállomány edzése tehát nem szoritkozhatik csupán 
csak a koplaltatásra és a hideghez való szoktatásra, hanerh ész
szerűen és fokozatosan kell a tartós és minél nagyobb t_eljesítő-
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képességet kifejlesztenünk, segítségül véve ehhez a rendszeres 
és fokozatos munka edző hatását. Az edzettség és teljesítőképes
ség ebben a vonatkozásban függ szorosan össze és az elmondot
tak szemelőt~ tartásával kell a sokoldalú katonaló kialakítását 
szorgalmaznunk. · 
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