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Mit is jelent a támaszkodás 
szó?

A Magyar Értelmező Kézi-
szótár szerint: támaszkodik = 
Egyensúlyának megtartása vagy 
pihenés végett valaminek dől, 
valaminek nehezedik.

Amikor a ló zablával való 
kapcsolatáról beszélünk, akkor 
a támaszkodás kifejezés megle-
hetősen félrevezető lehet, hiszen 
azt a képzetet keltheti bennünk, 
hogy a lónak a zablára, ezál-
tal a kezünkre nyomást kellene 
helyeznie. Ezt a téves képzetet 
sajnos az edzők által gyakran 
hallatott „Tartsd meg elöl, hajtsd 
hozzá a zablához!” kifejezések is 
megerősíthetik a teljesíteni vágyó 
lovasban.

Azt viszont ne felejtsük el, 
hogy a lónak a szájürege az egyik 
legérzékenyebb testrésze, mi pe-
dig éppen erre hatunk egy (vagy 
több) fémdarabbal. 

Bárki, aki már tett csikó fejére 
először kantárt, tudja, hogy a 
csikó egyáltalán nem érzi ter-
mészetesnek a zablát a szájában, 
nyelvével idegenkedik a fém ér-
zésétől (ahogy mi is a fogorvos-
nál), próbálja ellökdösni azt, majd 
egy idő után, miután nem tud 
megszabadulni tőle, beletörődik. 
Lassan megszokja a fém érzését a 
szájában, és ha a kantár helyesen 
van beállítva, a zabla megfelelő 
méretű, akkor azt egy idő után 
nyugodtan tartja a nyelvén és az 
alsó állkapocs foghíjas részén, 
még azt is megtanulja, hogy tud 
nyelni, enni.

Egyelőre nem fél tőle, hiszen 
még nem okozott fájdalmat neki, 
viszont nem is érti, mit kellene 
tennie a zabla nyomására a száj 
különböző részein. Tehát meg 
kell tanítanunk a csikót, hogy 
a zabla akár az ostor, nem egy 
fenyítő eszköz, hanem egy újabb 
kommunikációs lehetőség. Ekkor 
pedig a segédorrszíj vagy ép-
pen a szorosra meghúzott orrszíj 
nyílván szóba sem jöhet, hiszen 
hogyan lehetne valakivel kommu-
nikálni, ha bekötözzük a száját? 
Elég egyoldalúan…

A zablával való kommuni-
kációt természetesen a földről 
tanítjuk meg a lónak (ezalatt 
NEM a kikötőszárral vagy egyéb 
segédeszközzel való futószára-
zást értem). 

A zablával való helyes kom-
munikációt a lovasnak is a 
földről a legegyszerűbb meg-
tanulnia, sőt azt rendszeresen 
gyakorolnia is szükséges, hiszen 
ekkor semmi másra nem kell 
koncentrálnia, csak a helyes 
segítségadásra, ugyanakkor köz-

vetlenül láthatja a mozdulataira 
a zabla hatását, a ló reakció-
it, érezheti és korrigálhatja is 
a ló szájtevékenységét. Vajon 
hány lovas tudja megmondani, 
mikor nyel a lova lovaglás köz-
ben? (Hány lovas ad lehetőséget 
neki?)

Viszont, ha a zablát a lóval 
való kommunikáció egy újabb 
eszközének használjuk, akkor a 
támaszkodás nem más, mint a 
lónak a zablával való kommu-
nikáció elfogadása, megértése és 
arra a helyes reagálása, akkor 
miért ne beszélhetnénk támasz-

Beszéljünk...
...a szájtevékenységről –
a ló szemszögéből!

„A megfelelő és könnyed támaszkodás biztosítja a ló és a lovas közötti ru-
galmas és állandó kapcsolatot”
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kodásról egy kötőfék, egy cordeo 
(nyakkötél (van ennek magyar 
megfelelője?)) vagy akár csak test-
súly, derék és csizma esetén?  

A zabla helyes használata te-
hát a lóval való kommunikáció to-
vábbi finomítását teszi lehetővé, 
amivel a feladatok pontosabban 
végrehajthatóak lehetnek. De ne 
feledjük, ha ebben csak  mi leljük 
örömünket, partnerünk (lovunk) 
viszont fájdalmat és megaláz-
tatást érez, az megkérdőjelezi 
tiszteletünket és szeretetünket 
a társ iránt, akik szinte bármit 
megtennének, hogy megfelelje-
nek nekünk. Ne éljünk vissza a 
bizalmukkal!

Miről is beszélünk, amikor a 
ló szájtevékenységét emlegetjük 
(itt most tekintsünk el az evés-
től és ivástól, ami nyilvánvaló 
szájtevékenységgel jár)?  Ha meg-
kérdezünk száz embert, akkor 
többségüknek valószínűleg az a 
kép fog megjelenni az agyában, 
mikor a négyszögben mozgó ló-
nak ömlik a szájából a nyál, és a 
ló mellkasa, mellső lábai „úsznak” 
a habos nyálban. Akkor hát a 
szájtevékenység = nyálterme-
lés? És mi történik, amikor a ló 
nyalogat, rág, nyel, vagy éppen 
összeszorítja az állkapcsát, ösz-
szehúzza az ajkait, harap? Ez 
nem szájtevékenység? Akkor ta-
lán pontosabb megfogalmazás 
lenne: lovunk szájtevékenységei 
a kommunikáció egyik formája. 
Ezek a szájtevékenységek fontos 
jelek, amikre érdemes odafigyel-
nünk, akár földről, akár nyereg 
alatt foglalkozunk lovunkkal, 
hiszen valamit közölni akar ve-

lünk. A ló zablára adott reakciói 
a ló egészére hatnak fizikailag, 
mentálisan és emocionálisan is. 
A nyáltermelés nem cél tehát a 
lovaglás során, sokkal inkább 
eredmény. A száraz, tátogó száj 
feszültséget, félelmet és merev-
séget mutat, a ló a zabla hatásai 
ellen a nyelvét hátrahúzza, nyaka 
feszes, vállai merevek. Mi erre a 
megoldás?  Húzzuk fel jó magasra 
a zablát, sőt, esetleg cseréljük is ki 
egy nyelvleszorítóra (de az legyen 
almaízű, hogy a nyálképzést elő-
segítsük!), majd jó szorosan kö-
tözzük be a ló száját mindenféle 
orrszíjakkal. A végeredmény? A 
fájdalom hatására a ló szár mögé 
menekül, megvan a kívánatos 

„kerek” látvány! Az alsó állkapocs 
és a nyelv mozgásra képtelen, így 
a nyelésre is, a szájból dől a hab. 

Tehát a látványt kozmetikáz-
tuk, de a probléma eredőjét, a kéz/
zabla által okozott fájdalmat a ló 
szájában nem szüntetettük meg, 
sőt, fokoztuk! 

A fájdalmat a mélyen tartott, 
hatásában megtartó vagy éppen 
hátrafelé húzó kezek okozzák, 
amelyek blokkolják a nyelvcson-
tot, ami az izmokon keresztül a 
szegycsonttal, a fejjel és a vállak-
kal van összekötve, így gátolják a 
harmonikus mozgást.

Minnél inkább fél a ló, annál 
több fájdalmat képes elviselni, 
ha azt gondolja, megszabadulhat 

félelmének tárgyától. Kemény 
szájú ló nem születik, legfeljebb 
van olyan, amelyik hozzászokik 
a helytelen szársegítségek okozta 
fájdalomhoz, mint egy rendszere-
sen bántalmazott gyerek.

A lovas alapvető feladata, hogy 
megtanuljon ülni a lovon, anélkül, 
hogy egyensúlyát a szárakba ka-
paszkodással kellene megtartania, 
és meg kell tanulnia a korrekt 
szársegítségeket. A kezeknek fő-
ként a ló szájszögletére kell hatnia, 
ezt a szárak alulról felfelé mozga-
tásával érhetjük el. A zabla száj-
szögletre való nyomása megnyitja 
az állízületet, a kéz lesüllyedése 
pedig mobilizálja a nyelvet, és 
megindítja a nyáltermelődést. 

A zabla nélküli kantárnak 
vagy kötőféknek megvan az az 
előnye, hogy a kéz hatása a ló 
száján kívül marad, ezekkel az 
eszközökkel ennek az érzékeny 
testrésznek semmiképpen nem 
tudunk fájdalmat okozni. A zab-
lával viszont a különböző szárse-
gítségek alkalmazásával többféle 
jelet tudunk adni a lónak, így a 
ló-lovas közti párbeszéd kifino-
multabb lehet, de a támaszkodás 
minőségének ellenőrzésére nagy-
szerű lehetőség a zabla nélküli 
lovaglás.

Tehát lovagolhatunk zablával, 
kötőfékkel vagy éppen cordeóval, 
a helyes támaszkodás és a korrekt 
szájtevékenység előfeltételei:
• A ló tisztelete.
• A lovas kéztől független ülése 

mindhárom jármódban.
• Kétirányú kommunikáció ló és 

lovas között.
• A mobil állkapocs.


