
csökk,enli a gyapot vízszívó képességét, ezért a gyapotot sötét,. 
száraz helyen kell tárolni. 

Az eü. anyag kézeléséről (karbantartásáról) «rakl't'.i.r mű
veleti 'naplót» kell felfektetni. Ezt űgy kell · veze:tni, hogy 
bármikor megállapítható legyen az anyagok cs,erélése, kez,e~ 
lese, i,:Ietve karbahelyezése. Az anyag kézeléséért, . (karban
tartásáért) a csapat vezetőorvos. és a Gh. · főnök az 1ruLrukuLa1t 
par.anésnokával egyetem!,egesen fe1elős. 

Dr. Sükösd : Mihály orvos-ezredes 

A lovak ed~éséről 

Az ~lmult világháborúban Ióállományunk e.gy része a 
kalonalóhoz ~fíizött kívána:malmak nem feleH meg. Igényes, 
elkényeztetett lovaink az első nagyobb igénybevétel alkalmá
val k1ctő:.tek és sokszor éppen qkkor váltak munkaképtel:mmé, 
amikor azokra a legnagyobb szükségünk lett volna. A hiba 
elsősorban abból származott, hogy a t~gi magyar ló keniény
ségét, szívóstságát, ,eüenáHóképességét . 1dők folyamán v,esz,ni 
hagyluk. Hiba volt az is, hogy dédelge'.tük lovainkat és már 
békében -nem úgy tartottuk és hasznáHuk, ahogyan a ka:Lonru
lovat - r,ende:tetéséből kifolyólag - tartani és használni ke:L 

A ló teljesítőképess,ég,e két tényezőtől függ: a s2,erve
zet, a konstitúció minőségétől és. az erőá]apottól, a korn1i
ciótól. A, kons'.ffúció minősége fajtahe·i tulaj:donsú&( é,s Il'nnaik 
alapj.át az öröklött vagy hai:~am ,a1liakjában az utódokra át'
szál:t tulajdonságok szalfák , meg. Mivel a honvóds,6g lóál
lományát az ország lóállomá,nyából egészítjük ki, az országos 
lótenyésztés felapiata, hogy olyan lovakat tcnyéssze:n, ,am1e1(Yek 
fajta.JeLegűlmél fogva lrntonalónak megfelelnek. 

Az előkészítésnek, az edzésnek uwanis az . az alapfel
tétele, h9gy a ló fajta ·1eHegénél fogva alkalmas légy,en arra 
a célra, amelyre szántuk. Csak akkor tudjuk - bizonyos mód
szerek egyült,es alkalmazásával - növdni a Ió teljesítőké
pességét úgy, amint arra a katonalónak szüksége v,an, ha 
adva van ez a feltétel. 

A külső é!etkörülményekről való helyes gondoskodás 
meI:,ett céltudatosan, terv.sz,erűen és előre meghatár<izott ütem 
szerint fokozatosan kell növelni a ló niunkabírá:sát a !,ehető 
legmagasabb fokig és ·ha ezt elértük, állandóan_ úgy kell lo
vainkat tar!a,ni és hasznalni, hogy ezt a «formát» megőrizzék. 
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A · kalonaló r~nd1elte-lésébő1 kifoly6lag, bármikor kerül-
11et nagyon mostoha körülmények kö"zé: Háborúban az idő
járás ,,i:szontagságai, rossz elhe!yezési és takarmányozási le
he'.őségek és nem egyszer a telj !:' sílőképesség határát súroló 
fnunka vár a katonalóra, arm kell tehát löreked:nünk, hogy 
loYaink i'.ye11 körülmények között is · munkabíró.k, maradjanak. 
Ezért lovainkat fok;ozatosan hozzá kdl szoktatni. az említett 
nehéz közülményekhez, . mert ené:kül bizonyos idő alatt még 
a faj la ·,et:egben gyökerező előnyös tulajdonságok is s,emmi vé 
-váUrnlnak. 

Ha lovaink tartását és használatát az előbbi szempont
ból vizsgá'.juk, megállapítlrnt ·fllk, hogy lovaink fartásának és 
használatának módján vá:toztatnunk kell, mert az edd.igi mód 
a kalonal5 rend:e,:Let.ésév,el nincs összhangban. 

A mullban ,nem .egyszer már a pót;,ovak beszerzésénél 
hibát követtünk el, mert nem arra fektettük a 1egnagyobb 
súlyt, hogy a hadifárada:mak ·elvi,s,elés,ére alka[masna,k látszó 
lovakat soro'.juk 'be katonalónak. Inkább . a szépségen volt 
a hangsúly, nem a . jóságon és a hátas,'..ovak1a1t sokszor cs.a,k 
sportszempontból i1é:tük meg. FLgyclmen kívül hagytuk azt, 
hogy még hálascélra is e!sősorban olya,n ·lovak alk,a1lma1sa1k, 
amelyeket szükség esetén hámos.:óul is használhatunk és a 
sport sohas,em lellet oncé,l, mert annak létjogosultsága az 
ehhez füződ:ő ,országos lótenyésztési s2:empontok me]ett is 
esak annyiban van, amennydihen az 1a1 k,ato11a1i erények ki-
fejlesztését elős,egEi. • 

Kalonalónak a szíyós, jgé,nyte'ien, jó takarmányértékesítő, 
nagy álta~ánosságban hátas és hámos célra egyaránt hllisz
nálható, munkabíró lovak a J.egalkalrn1a:sa,bhaik. Ily,e111 lovak 
be„z,erzés,ére kell tehát törekednünk, hogy ez1e1ket a reájuk 
váró munkára - tens~erű~n előkészítve, szükség esetén a leg
mostohább v1szonyok mel'.iett is hasmálni tudjuk. 

De nemcsak a lovak kivá:asztásánál kell millldig s~em
előll tartani a katona~ó rend:eHeiLését, hanem idomításuk, tiair
tásuk, takarmányozásuk és . hasz,nálatuk al.kalmá,~aJ is. 

A katonaló idomításának az a cé!ja, hogy beba1nítsuk 
arra a munkára, amelyet végezn~e kell és e betanítás köz
ben módszeres gyakorlatoztatással úgy alakítsuk át tesba1lkai
tát, hogy az a lovat a katonalótól megkívánt különkges munka 
elvégzésé1i~ képessé tegye: 'Altalános érvényű és m1nden 
egve.s lóra betűszerint alkalmazható szabályok nem állífüa1lók 
fel arra · vonatkozó:ag, hogy a lovak idomítáis1a1 hogvam tör
ténjék, mert a ló egyéni tu;.a,;dons.ágai (vérmérséklete, ter-
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mészete, tanulékonysága, _stb.) fontos szerepet játszanak itt. 
.\lla' f,vo,s szabályként csak azt kell sz.em előtt tartammk, hogy 
egy bizonyos időt kiell szánnunk . az idomLJ:ásra. Ezt terv
sz-erűen és fokozatosan · kell vé;rehajtanunk. A fősúlyt a te
r-ep,en való has:má:hatóság kifejlesztésére fordítsuk, mert a 
kalonaló r-ende:telése . ezt kívánja meg . . 

A katonaló sokszor kerü!het olyan körülmények közé, 
amikor fodél .alatti elhely,ezésre · nem nyílik alka:om. A me
leg istá:lóhoz szoktatott lovak ·ezt · nem bírják. Tehát lovain- -
kat fokozatosa·n szoktatni kell ahhoz, hogy az időjárás · vi
szonU1gságait elvise'.jék. A szoktatást mindig a melegebb idő 
beáI:tával kell kezdeni, nágy álta'.ánosságban az alábbi1aik sze
rint: Az i,stál!ók aj tóit és . ablákaiit az istálló egyik oldalán 
tartsuk mindig nyitva úgy, hogy ke11eszthuzat az istál:óban 
ne legyen. Az ajtókat és ablakokat csak télen, zord időben 
csukjuk be, amikor az i•stálló hőmérséklete erősebben lehűlt . 
Az a,ilók.er,etekre szeretiünk fel mellfát vagy esdleg lécekből 
össz.eál:ított ajtókat, hogy ha egy ló elszabadul, az lstál'.ót 
ne hagyhassa el. A lovak minél többet álljanak :a1 szah a,dban. 
E célra készítsünk ú. n. nyári állásokat az elhelvezési kör
leiben é s naponként több órára, sőt idiőnkirnt é.\szakára is 
oda kössük ki 1ova:inkat. -A lova-k s.zabadba1n való elhelyezé
sére felhaszrn'i:hatjuk a bek,eríte' t nyári lovardát is,, es1eUeg 
készíthetünk karámot és oda eng?dhetjük ki lova'1J.1;Jrnt. Ilyen
kor természetesen arra kell ügyelni, hogy a loyak egymásban 
kárt ne tehess•enek. Tehát rúgós , h arapós, rosszin1-dulatú, egy
mással ösisze nem szokott lovak így nem helyezhetők el és 
még a nyugodt ·1ovaknál. is álland óan vigváznunk kelL h~ 
azok hátulsó láb3ikra meg vannak pa<tk-01Y1ai. Kihelyezések, 
gyakorlatok alkalmával ne ·törekedjünk minden!'iron arra,, hogy 
lovaink istá'l ~bi kcri!lj,enek. Elsrs:orban a nv1to~t félszer cket, 
csűröket, pajtákat v,együk igénybe és 1ovai,nkat azok.ha szál
lá-;o:juk be. · Erdős , fás helyre i:s kiköthe t'.ftk ],ova!nlrnt, ha 
kárt az ,erdőben így nem teszünk. Ezen elszá;Iásolásokríál azt 
tartsuk ·szem ,előtt, hogy megfe:elő hozzás.zoktatás u~án a ló 
az időjárás vi.szontags.á,.rnit j,ó"l tűri. csak az eséí e;len kell 
vétfoni. Még 1é'en, hóesésben is kiáTtha':juk lovainkat a sza
hacl:ba, ha fokozatosan hozzászokta'tuk ,a, h1d,eg,e.bb idő elvi
seléséhez. - Az i,stáilóban a lova1rnt pokróccal c , ak ál'.at~ 
orvoc:;i ulasításra ta'karjuk le. Pihe.nt, meg nem f?.z adtt;· egé ,;; zsé
ges lónal<: ,nincs szüksége arra, hogy az istállóban pokróc 
alatt á'.ljon . . 

:\ túlzásba vi'tl ápo'..ás szintén n em vriHk a ka:tonaló hasz..: 
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u{ira. Az ápolásnál liündig csak a bőr qsztánlartására kell 
törekednünk, ezen tú_l az ápolást erőltetni fo1ös'leg,es. A túl
zásba vitt ápolássar a bőr hőszabályozó képességét csöklmnt
j ük, tehát a naponkénti, több óráig tartó ápolás és csutako--

- lú,s ,káros i1s Lehet a katonalóra . . Hideg e~le,n a hosszú, téli' 
szőr védi a lovat. Az ilyen ló nem olyan tetsZi~tős ugyan, 
mint a csillogó, ragyogószőrű, -de azért ,ne tarl\sun!k attól, 
hogy előljáróirrk egye dül .emiatt 1ovai1nkat kifogásolni fo~fák. 
Szokjunk le tehát · arról, hogy «pokrócozzuk" a lovakat és 
ne alkalmazzunk különböző «fogásokat » csak azért, hogy «szép 
szőrben" rnaradjanalk. A bokaszőröket se távolítsuk el es ne 
ril'kítsuk, mert azok védőszeu:vek, tehát hagyjhk eredeti ál
lapoltikban. ldőnki,nt gondoljunk a füidelésre és lábáztá
tásra is · ott, ahol. erre 1ehetős·ég van. A lovaik fürdetése a 
lovaik eU.enáHóképességét is emeli , a lábáztatás · p edig a pata 
r enclbentartásának egyik eszköze. · Az ápolást - amikor csak 
leh el - végezzük a szabadban. 

A katonaJovak ha.sználatá_nak 1ai mó.djai az egyik legfÓn
losahb eszlköz ahhoz, hogy 1o_vaink hadlilrns,málatm va,ló al~ 
kalmasságát növeljük. _ A rcndls.zeres és észszerű mu,nka növeli 
az ízmolk er-ejét, erősíbi a szivet, tüdőt és úgy alakí(:a át 
fÓkoz.atosan a rn unkavégziésillél s:z;er-epet játsz.ó srerv:ck és szö
vel-ek szerkezetét, hogy véger,eu.llnényben a ló az egyébként 
megerőltető munkát is káros követke7,mények n él1kül elvégez
heli. A r -end:sze1,es munkát nem végző, naponta 20-22 órát 
az is tállóban áHó ló -elpuhul és ,nagy teljesítőképességet kr
fe,ileni nem tudt. Lovainka t tehát . állandóan és rendszer,e-s1en 
dolgoztatni kell, .anélkül azonba 1, hogy agyondolg,oztatnánk 
azokat, mert a túlságos jgénybevétel épp,en úgy nem vezet 
célra, :mint a rends:oerteLen vagy ki nem elégítő munka . . 

·· A lovak haszná'.atával kapcsolatban leglöblJször .ai há
laslovaiknál merül f.el nehézség, mert nem áll rendelkezésünkre 
lovas, ak/i azokat minden nap Lelovagolná. Hai 3J hátai<;lovak; 
rendsz,eres nyeregalatti has z.nálatára nincs mód, betaníllmljuk 
azokat kocsiba és időnként mint hámosokat használjuk. A há
taslovak háború es,etén gy akran keriiJ.nek hámos-ként alikal
mazásra, ha valám'ilyen oknál fogva (pl. n yercgtörés) hátais 
célra alkalmatlanokká vá1nak. Tehát a, lü~lönleges célt 11:em 
szolgáló hátaslovaldrnl nem történik nagy . ba,i , ha időnként 
kocsiiba is fogjuk. 

A katonalovak nmnkábán való edzésé1°e a ruaigy me
nelleljesít1rnénnyel Járó gyakorlatok a J.egcéJ.ravez,etőbbek. E gya
korlatokat úgy. k ell végr:e-hajtai1:i. hogy megközelítsék azokat 
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a viszouyokat, amelyek közé a katonaloy,aik bármi/kor kerül
hetnek. Tehát időnként éjd,el-nappal hagyjuk rajtuk a nyer
get, a hámoslov.akat ne szerszámozzuk le, hogy_ a lovak ezt 
i,s megszokják. 
· 4z eföbbi,eken kívüi a takarmányozás is fontos tényező 

liovaink :edzésénél. Talán a l,egf.orrtosabb, mert a szakszerű, vál
tozatos és . lde]égítő takarmányozás a fov,ak ,edzésének alapja. 
EnélkÜ'l az időjárás vis.zontagsá1gaihoz szoktatni, munkában ed
zeni a fövakat nem IJ.ehet. Lovaink ta,karmányozásának a mód
ját tehát úgy foe]IJ. szabá1lyo,znunk, hogy az a ló tápany,a1gszükség
letét 'lelijesen fed/ezre és emellett a ló a takarmánnyal szembeni 
túl'z.o.tt igényességét ,elveszítse, me•rt r,endeltelésének a · kalonaló 
-csak így f.e]elhet meg. · 

A takarmány minőségét és meunyisógét, amel~1d lovaink-
. nak nyujthatunk, r ,ende]etek szabják me>g. E tekintetben tehát 

mi kötve vagyunk. Vizs;gáUatol{ f,dlynak már ana v,onatkozólag, 
hogy Jloyaink takarmányozás.áit nem k1ell-e új al,apo.kra fekt,etni 
!éppen arra va]ó tieldntetbel, ho,gy a Laka:rmá.nyozás a loval<1 

··edzésévie] összhangban ~.egyen. Aclditg, amíg 1e vizsgálatok befo
jeződDJek és esetlleig a ilo,vak t akarnuínyiUetéke újJ:>ál szabályozáist 
nyer, csak a jiel!enleg ill1e1téikszerü talrnrmány po,nt:os closztásá1ria 
és az ebetések, itatáso,k lelkiism1e'r,ebes végrehajtásáJi-a kell 111a1gy 
ligy,ellnmt foJ·dítani, _n.eh,o;gy az e dzésrie vaió törekvés lovaink 
kizsaro]ására, eksigázásiá1ra v;ezessen. A ta·krurmálnyada,got szab
juk mindig a munkához, ügyel!jünk arra, hQgy abbó'l s1emmi 
kárba ne vesszen és !11yáron, nagyobb melegben mi:nél Löbbször 
í}tínál1juk meg fova,inJrnt vÍ'z:ziCl , szem előtt tartva azt, hogy 
~nunka közben hidegebb víz itatása sem káros , ha utána a l!ó 
az,onnal! ismét munkába áU, 
, Tudjuk, hogy a Jlovak edzését nem akkor ké ll ,kezdie11i, 
amiko1· awk haszná~atba ]{<E}rü1111ek, hanem máJr csikókm:ban. 
A' csikólmri ,edzés' visZ!ont a tenyésztő do]ga. Országos lófonyész
tésünk iI1ányítói súntén ,tisztában vannak ,ezzd és az orszáigos 
llótenyészlés minden · r.e11Jdelkiezésre áUó eszl<özrel törekszik is 
arra, hogy a csifoók eddigi föl!nievelésének mód:ján az ,említett 
céU érdekében változtasson: Az állami birtokoknak a lótenyész
tésbe valló bekapcsolása és csikólegelők- lébesitésie ezt a célt 
S2)o]gálja. Idő kell az,onbán ahhoz, amíg az eredmény láthatóvá 
'\'.álik és ióállomá:nyunk edzettsége, szívóssága a csil(ók,ori larlálS 
folytán a nekünk t.ívánatos mértékben módosul. Addig sem 
1maradhatunk awnban tét]en és az itt röviden elmondotbaJi. 
szerint keill törekednünk arra, hogy I.ovaink a 1<iatona1óhoz fű
zöa kívánalmaknak m1iné.1 jobban megfeleljenek, 

Dr. A.slJány Ernő áo: ezi~edes 

4:5 




