
,Jelenlep; a „legközelebbi láncsze~" a ,szovjet haditudomány, amely~i 
minden erővel meg kell ral{adni és össze kell kapcsolni a fe/lődés 

eddigi menetével. " · . (Rákosi Mátyás) 

BATTHA GYöRGY őrnagy . 

Tapa.sztalatok lóállo11uinr,1i.rik ldkép

zéséről és ellátá.sú.ról 

. Rövid dolgozatomban azokkal a tap,a1szfalatokka l kívánok 
foglalkozni, melyek intézetünk fejlődése során a jelentős tömegű 
lóállomány kezelése és 1kiképzése ailatt kristályosodtak ki és me
!yek felhasználását hadseregünk építésében fontosnak és gya -
korlatilag értéke&íthetőnek tartorrn. 

Ezek a tapasztalatok eléggé szerteárgazóak, nem korlát9z 
hatók kizárólag a katonalovak kíképzésér,e és gondozására, de 
igyekszem a lényeg kidomborításával _ lóv,a l f,oglalkoz-ó bajtárs-airn 
-nak hasznos útmutatásokat adni. 

Hazánk felszabadulásakor a győzelmes Szovjet Hadsereg 
·1:öbbezer lónak átadásával lehetővé tette, hogy kis'.étszámú hon
védségünk tűzfegyvereinek vonitatására és az anyagi szolgálathoz 
akkor nélkülözhetetlen lóállomány hadosz·tályainknál rendeJ ke
zésre álljon. Ez a lóá.Jlomány kép-ezte az első évekhen honvéa~.é
·günk lóállományának magját és az akikori mostoha e;látási vi
szonyok ell enére cs1apatainknak anyagi ellátása mellett ( anyag, 
élekm, szállítás) honvédeinkkel együitt jelentősen kivette részét 
a romeltakarítási, újjáépítési munkákból. A németek áital kifosz
toH és megbénított terüleitek jelentős részén a mezőgazdaságí 
munkák meginidu1ásáit ugyancsak honvédségürnk eme ,1.óanyaga 
·tette lehetővé. A felszabaidító Vörös Hadsereg támogatásával és 
ösztönzésére horivédségünk a felszabadulást követő els1ő hónapok-
ban nagy erőve l fogott hozzá a németek által már elrabolni nem 

·tucfott tenyész- és katonalóanyaigunk öszegyüjtéséhez és külö,n 
nösen a többszáz mén és tenvészkahca felkutatásáva l és ,a nehéz
ségeké leküzdő gondos ellátásával nemzetgazdasági szempont 
öól is ig,en értékes munkát végzeitt. A .tenyészmének megmenté 
sével a fedeztetöállomások munkájának elősegítésével , valamint 



-az elpusztult ország első minőségi tenyészménesének létesítésé- . • 
vel honvédségünk a. fasisz-ták által 70 ·száza:ékba,n elpusZJtítoW 
lóál:ományunk regenerálódását igen komoly léptekkel vitte eliőre. 

Hároméves tervünk sikere lehetővé tett.e, hogy fejlődő hon
védségünk lószükséglete az újból fellendülő hazai tenyész;tésünk
ből úgy minő,ségí, mint mennyiségi szempon:tból fedezhető legyen„ 

Intézetünk - melynek működéséből megállapításaimat merí
tem - hosszú időn keresztül vesz részt honvédségünk lóellá tásá -. 
ban .. Munkájának eredményei, nehézségei és az elé~t sikerek hí- · 
ven tükrözik vissza azokat a gazdasáigi és politikai küzdelmeket, 

- melyeket Pártunk és munkásosztályunk irányításával dolgozó né:. 
piinik az elmú:t harcos évek a iatt vívott . 

;\l\os,t csak az elmúH eszteri.dő a!,att szernett benyomásaimma! 
kívánok rész leteiben foglalkozni: 

1. Néphadseregünk fejlődésével és elsősorban a jó politikai 
nevelőmunka eredményeként honvédségünkben az öntudatos fe
gyelem ..liatározotta,n megalapozódott. Ezzel azért kívánok · fog
lalkozni, mert nagyértékű lóan~a,gunkkal észszerü és takarékos 
gazdálkodást öntudatos fegyelem nélkül folyta~ni nem tud:un:k. 
A lovak gondozása és kiképzése bizonyüs lazaságot ,eredményez. 
mely még a belrend és a Szolgálati Szabályz,a.tban rögzített ka
tonai előírások maradéktalan végrehajtása esetén sem küszö- . 
bölhető ki teljes mértékben. Az . élő állattal való lelkiismeretes 
tö1:.ödés,' a hiányossá,gok, mulasztások elbírálása, megszüntetése 
egyszóval az ellenőrzés legalább olyan nehéz f.eladat eliő állítja w 
fegyelem f.enntártása 1terén a lóvial ellátott alakulatok pk-ait , 
'mint példáu l egy gépesített egység pk-át egysége haroképességé
nek fenntartás.a. Honvédségünk lóanyagában az utolsó év folya
mán befövetkez.ett lényeges javulás, véleményem szerint, első
sorhan az öntudatos fegyelem kifejlődésével megszilárdult anyagi 
fegyelem eredménye . . 

2. Az öntudatos fegyelem mega!,apozása mellett még lova- . 
sai'nk, ha,jtóink és lovasparancsnokaink elméleti és gyakorla fr 
tudásának kibővülése járu:t hozzá leginkább az u::olsó év folya,- · 
mán lovaink javulásához. Véleményem szerint állategészségügyi' 
-s zol,gálatunk feszes megsz;ervezése mellett ennek köszönhető, 
hogy az utóbbi hónapokban már csak elvétve fordulnak elő olyan 
kirívó hiányo.s.ságok, mint az elmúlt években. Még most is talál
koztam azonban köves úfon sebes . ügetésben, vagy vágtában · 
hajtó honvédfogaHal és láttam sánta lovat dolgoztatni. Az ilyen : 
kímé:etlen anyagpiazarlásért első fokon mi1ndig a parancsnokoka,t · 
tegyük felelőssé, mivel ezek az ő nevelőmuknájuk és ellenőrzé
sük g-vengeségeit bizonyítják. ! 
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Az utóbbi hónapokban a lóátvHelek és átadások al1kalmáva l 
láttam olyan súlyos marsérülés,eJket, me.lye~e,t :kétségtelenül a 
szabálytalan nyergelés okozott. Több esetben a s,zabá'.ytalan foga· 
tolás, hosszúra ere'iztett tartóláncok okoztak baleseteket és anyagi 
,kárnk,a1:. Ez,eilmek az eseteknek 90 száza'.ékát a kiképzési munka 
hiányosságai és az egyes pk-ok ellenőrzési kötelességének elmu-
1aszitása okozzák és nem az illet,ő hajtó, vagy lovas hanyagsága. 

Nyereg- és hámszerszámaink - ha kiképzési szempontokból 
hagynak i,s ,kívánni valót maguk után - jól használhatóak, csak 
ismernünk kell kezelésüket és állandóan gondoskodjunk karban
tartásukról. 

3. Mint említettem már, do:gozó népünk hatalmas épí:ő
munkája nyomán ló1:enyésztésünk is komoly fejlődésnek indult, 
amit a honvédség részére beszerzett lóanya,g javuló minősége is 
igazol. Míg a Horthy-rendszer alatt a világhír[í magyar Jóanyag 
legjava a földbirtokosok és tőkések profitja érde1kében külföldre 
vándorolt és hazai cé'.okra (honvédség, kisienyésztők) csak a 
silány maradék jutott, addig ma a háború okozta hatalmas pusztí
tás, ellenére is kifogástalan lóanyagból válogathatunk. 

itt említem meg, hogy a lóanyag kiválasztása igen Jelkiisme
re:esen és szakszer[íen történik, amH i,gazol az a tény, hogy :kö
rü:belül 1000 darab lóból mindös,sze 0.2 százaléknál volt a 1ki
képzés során kez<lödő használati hiba (csánkpók, kapta) meg
ál:apítható, egyéb rejtett (szavafossági) híbák mia~t (rúgó'i, ha
rapós, karórágó) ugyancsak mindössze 0.3-0.4 százalék bizo
nyult katonai szolgálatra alkalmatlannak. 

A beszerzett lovak ízületeinek gyakori kisebbfokú elhasznált
sága, valamint az eseteruként (ősszel, tavas,szal) el,őfordult gyenge 
erőállapot an,t igazolj a, hogy az elmaradt formájú kis egyéni gaz
dálkodások eredményes és takarékos lótenyésztést folytatni nem 
tudnak és fej lödő állatok időelőtti munkába állításával nemzet
gazdaságunknak komoly károkat okoznak. Az ilyen lovakat 3-4 
hetes pihentetés'>el hozzuk előbb kondícióba. Mi,rnt az intézet ta
paszta'.atai mut~tják, karámozással a korai és túlzott · igénybe-

. vétel által okozott merevség nagyobbrészben megszüntethetrő és 
a lovak -szabad mozgásukból sokat visszanyemek. · · 

4. A beszerzett lóanyag- használhatóságáról a rövid kikép
zési idő- és. csökken:ett követelmények miatt csak az előfordult 
letörések, me,gbetegedések és kirívó esetek nyujtanak elbírálási 
alapot. A kiképzés folyamán bekövefüezetJt sérülések használati 
hibák 9.0 száza'.ékát a szakszerűtlen gondozás és edzés, észsze- · 
rí.ít'.en munka er,edményezte. Különösen a súly viseléséhez és 
mély talajhoz nem 'szokott lovak fokozott jármódokban való mér-
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té~teleo mo7gatása, valamint a pataápolás elhanyagolása o,kozott
kq_moly bajokat (íngyulladás, patarepedés). A fegyelem megszi
lárdulása, a parancsnokok gondos kiválasztása, az e1lenőrzések 
végrehajtása e téren rendkívüli j avu!ás,t e1~edményez-ett. Pél d1áui 
az eJmúl.t kiképzési év 8-10 súlyos ingyulladásos és ugyan
annyi patarepedéses esetével sz,emben 1949/50. kiképzési évben 
mindössz,e 3 íngyulladás és 2 paitarnpedés fordult elő. ibár a ki
képzési munka és a lovak igénybevétele ös.szehasonlHhatat'.anul 
rhegnövekedett. 

Altalánosságban megállapíthatjuk, hogy a beszernett ló
anyag megfelelő . edzés (külső életkörülmények megten'mtésc és 
tervszerű munka) mellett katonai célokra jól megfelel. Az a tétel. 
hogy elsősorban ne a szépségen legy,en a hangsúly, hanem a jó, 
használhatóságon, különösen a szovjet lovasság győzelmes har
~ai során, de honvédségünk j,elenlegi fejlődési fokán is minden
ben helvtállónak bizonyult Lov:JiniknJok az 1949/50. évben ' az 
országos és házi lovasmérkőzéseken való eredménves részvétele, 
beigazolta, hogy a nem öncé:iúan, ihanem a kiképzéssel össz
hangban végzeitt sport és ~tervszerű munkával elért sportered· 
mények lovasaink és lovaink edzését jelentő.;;en e'.őseg:tik. a ki 
képzést változatosabbá teszik. A lovassport katonai jelentőségét 
még abban látom, hogy !,ehetővé teszi tisztjeinknek és legény.sé
gi.inknek egyaránt_ megfelelő szaikismere:ek elsajátítását, az ér
dek'.ődés felkeHésével pedig beviszi a :ömegekbe a ló iránti sze
retetet. Igy elérjük azit, hogy honvédeink a lóban hasznos segitő
és fegyvertársukat látják, kímé;ni és becsü'.ni fogják, jó e'.láUí
suR és gondozásuk szívügyükké válik. Ennek elérésével, mint egy
ségeink feilődése Lgazolj a, úgy a pótló.kiképzést, mint a lovasok 
és hajtók szakkiképzését lényegesen könnyebben és eredménye
sebben ha.irthatjuk végre. 

Vigyáznunk kell azonban arra, hogy lovaink szeretetE! ne
váljék babusgatássá, nehogy a ,túlzásba viitt ápolás, kényez:·etés 
lovaink edzettségének, ig'énytelenségének rovására menjen 

5. Lóanyagunk a különböző járványos megbetef!.edésekkel 
szemben általában ellenállóaknak bizonyul. A ,töm~ges mirigv
kóros megbetegedések magyarázatát a megvál::ozott P]Ptkörül
ményeiken kívül a hűvös, hideg időben történő vasút,i szállítások,. 
mértéktelen edzés és szakszerűtlen kezelésben (áeü . rendszabá-, 
lyok mellőzése) keressük. Jó erőállapotban, megfelelő ellenőrzés 
és állandó orvosi kezelés mellett ezek a j árványhull ámok is ve~ 
szélyteleneknek bizonyultak. A beköv,etkezett elhullásokat ez esPt
ben is túlnyomó részben egyéb más belső szervi bajok okoziták 
és a f,ellépett mirigykór csupán elősegítette a betegség elhatal· 
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tnasodását. Az elmúlt időszakban előfordult 2 takonykóros meg
betegedés állategészségügyi szolgálatunk ébersé,ge és alapossága 
folytán még kezdeti stádiumban meg.állapífast nyert és a beteg 
,egyedek kiirtásával, valamint a szigorí1 eü. rendszabályokkal 
minden további fertőzés nélkül lokalizá:ható volit. 

Bár t téren pontos elbírálást nem végezhetünk, kétségtelenül 
megállapítható, hogy a l(foepes termetű, zömök és nyugodt vér
mérsékletű, az arabs ősök szívósságát örökö;t magyar félvéreink 
úgy .a na,gytermetű, puhább noniusokkal, mint a sodrott lovakkal 
szemben minden téren ellenállóbbaknak, szívósabbaknak és jobb 
ta1karmányédékesítőknek bizonyulnak. Ismétlem azonban, hogy 
az általunk eddtg támasztott mérsékelt követelményeknek úgy a 
tápértékben gazdag csanádi, hajdúsági zöldtaka·rmányon nevel
kedett nagy noniusok, mint a dunántúli sodroHak szintén min
den tekintetben megfeI,eltek . 

Az előbbi követelményeknek megfelelő lótípus 1tömeges é::; 
tervszerű tenyésztése megfelelié5 tényészanyag beállításával, vaia
mint az edzésnek már a csikónevelés terén való észszerü alkal· 
mazása: országos lótenyésztésünk jövő feladatai közé taritozik. 

· 6. Lovaink edzése és kiképzése gondos és kielégítő takar
mányozás hiányában éppen olyan károkat okoz, mint a tervsze
rűtlen munka vagy a hanyag ápolás. Mez,őgazda-ságunk és keres
kedelmünk ,szocialista fejlődése a korábbi évek takarmánynehéz
ségeit és az e téren uralkodó tervszeríítlenségeket, takarmány
üzérkedéseket lényegében már megszüntette, azonban még igen 
sok javítani valónk van a fakarmái;iykészletek tárolása, kezelése 
terén és a ta:karmányozás észszerü végrehajtásában. E kérdés 
terén még anyagi és egyéb parancsnokaink is gyakran felületesen 

- járnak el, nem értékelik ,e két ,tényezö döntő befolyá:sát '.óanya· 
gunk állapotára és így nem eléggé kezdeményezőek a nehézsé
gek leküzdésében sem. 

Előfordult például, hogy egyik szak. pk. a pótszerezésre ki-
adott tengerit és zabot keverten etette, más esetben a munka nél
kül á'.ló sánfa lovaknak a ,teljes ió:ápot adták és a pk. megl,e,petés
se! fogadta, hogy az egyébként szelíd lovak rúgásaLkkal súlyos 
sérüléseket okoztak · 

7. Igen gyakran elfüordul, hogy a lovaskiképzés követelmé
nye_inek megszabásánál nem vesszük eléggé tekintetbe lóápoló és 
hajtó fwnvédelnk erős ftzikat igénybevételét, melyet az állandó 
lekötöttség, a na:gytömegü és súlyos takarmánykész!etek gondo-
iása, az is,tállók takarítása, JQvak etetése, ápo,lása jelent. . · · 

Magam is be~ees,tem ebbe a hibába a 47-48-as években és 
,az u:olsó hóruapok eredményes munkája igazolta, hogy az akkor 
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előfordult ~ aránytalanul sok sántaság, baleset oka nem uto l,só
sorb an az egyébként is hiányosan kiképzett legénység túlzott 
fizikai igénybevétele volt. Ugyanezt tapasztaltam más egys~gek
néJ is például Ó'lyan formában, hogy a beosztot~ lóápo lókat 

. ,.üres" idejükben irodáK takarítására, stb. vették igénybe, vagy 
havonta cserélgették őket nem lovasí,to,t,t .honvédekkel. Elsősor
ban· a lovaglás a szerve7:etnek erős fizikai igénybevételét jelenti; .. 
mely kellő erőnlét (edzés) hiányában még egy fiatal, e,gészséges 
ember-egész mun1kaenejét is Hmeríti és ,e,gyéb sze~-J,errni vagy fizi-
kai munka elvégzésére is alkalmatlanná váliik. 

Errő.l nem szahad soha megfeledkeznie ·annak a pa·rancsnok 
nak, ki valamely o,kból a már kiképzeitt ·hajtó vagy lovas honvéd et 
fel akarj a váltani. 

óssz,egezve megállapíthatjuk, hogy honvédségünk je'.enlegi 
lóanyag,a jól használható és katonai célokra megfelel. A mi fel
adatunk, hogy tervszerLÍ munkával és bánásmóddal ez<t az értékes 
,myagot szívós, edzett, nagy Igénybevételeket, nélkülözéseket jól" 
híró hadihasználható állapotba hozzuk 

Enneik megva,!ósítása érdekében fontosnak . tarfom, hogy ve-
zetésünk a lehetiőségek és az egyéb feladatok szabta kereteken· 
belül tanfolyamok, összevonások tartásávarl elsöso·rban lovas- és 
fogatos parancsnokaink szaiktudásárt egységes irányítással és 
gyakorlatias rriódon az eddigieknél még fokozottabb mértékben 
fejles8ze. E célra elsősorban vonafogységeinknél é,s a lóidomító
teJepnél egységes kiképzési tervezetek -alapján olyan munka meg
índí:ását tartanám célszerűnek, mely ilyen tanfolyamok <tartásá 
hoz gyakorlati arJapul szolgá lna. Itt elsős'orban 9 pótlókiképzési 
tervezetek központias összeállításár-a g-ondolak, de a modern
néphadsereg követelményeinek megfelelően lovaskiképzésünk új 
alapokra helyezését is fontosnak fartom. 

Befejezésül mégegyszer hangsúlyozom, h01gy dolgozatom lo
vaink kiképzésének és gondozásának terén csak egyes szempon
tokat ölel fel. Az általam csak érintett kérdésekre rendeleteink é~ 
-,zaklapjaink has.ábjain arra hiva1tobt bajtársainktól nagyobbrisz 
ben már v;§.laszt kaptunk. Feladatunk elsősorban ezek elsajá_tí 
iása és' a gyakorlatban va l,ó .a),ka1mazás1a. . 

MegáEapításaím, tapasztalataim egyoldalúsága !'niaH is bi
zony.ára gy3Jkran lki-egészí'ésre szoru!nak. Rá ,kívántam muta1.ni,. 
- és ez vo,'.it célom is, - hogy értékes lóanyagunk óvása és cél
szerLÍ használata igen fontos honvédséP"i és nemz.etgazdaságr 

· érdek. Ezt tudni, gyakorlatban a'.kalma,~ni minden par:ancsnoknak 
~delessége és ha ehhez giondolafokat tudtam ke'.1eni, soraim 
-elérték céljukat. 
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