Egyedülálló
szakkönyv
a lovak
viselkedéséről

lehet ellovagolni. Nem kérdőjeleztem meg a szokásokat és a
hagyományokat egészen addig,
amíg nem kezdtem el kutatni a
lovak természetes viselkedését.
Azóta tudom, hogy sok lovaglási
és tartási probléma abban gyökerezik, hogy valójában nagyon
kevés ismeretünk van a lovak
természetéről.

December elején jelenik meg
a lovak viselkedésének minden
aspektusát magába foglaló hiánypótló könyv, melyben a szerző, Tóth Bettina a téma elismert
szakértőjeként több évtizedes
tanulmányait és gyakorlati tapasztalatait osztja meg az olvasóval. A lenyűgöző képekkel és
szemléletes grafikákkal illusztrált
kiadvány dr. Gőblyös István nagy
sikerű „Egyensúly, Elengedettség, Egyenesség” című kiadványának testvérkötete, egy magas szintű és igényes lovastudást
magába foglaló könyvsorozat
következő része.

Milyen indíttatásból született meg A Ló, az Ló című
könyv?
Egyrészt egyfajta hiánypótlásként, ugyanis amikor elkezdtem
felkutatni a lovak viselkedéséről szóló írásokat a magyar
nyelvű szakirodalomban, azzal
szembesültem, hogy egy-két
– egyébként kiváló – könyv kivételével nincs olyan kiadvány,
amely a témával behatóbban
foglalkozik. Ismereteim javarészét ezért idegen nyelvű tankönyvekből, szakmai lapokból,
publikációkból és kutatásokból
kellett hosszú évek alatt „ös�szevadásznom”. Másrészt az is
inspirált, hogy úgy tapasztalom,
írásaim és előadásaim témája

lom, az ipari fellendülés, az elvárosiasodás stb. – eredményeként
azonban az ember térben elkülönült a lótól. Interakcióink napi néhány órára korlátozódnak, az idő
többi részében fogalmunk sincs,
mit csinál – már nem ismerjük.
A lóetológia viszonylag új keletű,
néhány évtizedre visszatekintő
tudományág az állati viselkedések
kutatásában. A lóra mindig is egyszerű háziállatként tekintett az
ember, amely van és teszi a dolgát – előbb került az érdeklődés
fókuszába egy egzotikus állatfaj,
mint egy „hétköznapi” haszonállat. Ma már egyre többen belátják, hogy a felmerülő problémák
(lovaglási, tartási, kiképzési, tenyésztési, egészségügyi stb.) tekintetében nagy szükség lenne a
viselkedésével kapcsolatos alapos

A Ló, az Ló –
az alkalmazkodóképesség diadala

a vadonban és a háziasításban
ismeretekre. Az idegen nyelvű
szakirodalom és kutatási tendencia már viszonylag jelentős, ám
magyar nyelven szinte alig érhető
el bármi. Igény pedig lenne rá…

– lovastudástól függetlenül –nagyon is érdekli az embereket.
Hiszem, hogy igen nagy szükség
van a lovak természetének ismeretére, mely kiválóan kamatoztatható a lóval való minden
típusú bánásmódban. A végső
lökést pedig dr. Gőblyös István
adta, aki felkért, hogy írjam
meg egy tankönyvben azokat az
ismereteket, melyeket kurzusain évek óta előadok.

Mi az oka annak, hogy a lovak viselkedése mégis en�nyire mellőzött téma?
Elsősorban a saját lovas múltamra hivatkozhatok: évtizedekig egyszerűen fel sem merült
bennem, hogy „a ló, az ló”. Mármint a 60 millió éves evolúciója
során kialakult külső és belső
tulajdonságai értelmében. Mint
a legtöbben, én is gondolkodás nélkül elfogadtam, amit
tanítottak és amit láttam: a ló
istállóban él, zabot eszik, fel lehet ülni rá, és a megfelelő segítségekkel különféle módokon

A szakirodalom sem foglalkozik vele?
Bár lovas szakirodalom már az
időszámítás előtti 1400-as évektől létezik, egészen a múlt század
közepéig a ló olyannyira része volt
az emberek életének és hétköznapjainak, hogy nem volt szükséges leírni, milyen állat is ő. A
gazdasági, társadalmi és kulturális
változások – a technikai forrada-

Kiknek szól a könyv?
Elsősorban azoknak szól, akik szeretik a lovat, és tenni is akarnak
azért, hogy az életük jobb legyen.
A könyv témája maga a ló, tehát
szakágtól és hivatástól függetlenül mindenkinek merem ajánlani,
aki bármilyen tekintetben is kapcsolatba lép vele. Ösztönei, motivációi, szokásai és igényei ismeretében könnyen megérthetjük a
viselkedését a háziasított környezetben – beleértve a természetéből eredő problémáinkat, félreér
téseinket és konfliktusainkat is. A
könyv gazdag képi világa azonban
azoknak is örömet szerezhet, akik
egyszerűen gyönyörködni szeretnek e páratlan lényben. Számomra nincs is ennél izgalmasabb
téma; szerintem sokkal érdekesebb állat annál, mint amennyit
eddig tudtunk róla.

