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Parti Imre a nyolcvanas évek
végén kezdte a lótenyésztést, mikor a vései tsz arab állományából
vásárolt öt kancát. Nem sokkal
ezután, a kilencvenes évek elején a romániai Mangáliai Ménes shagya-arab és arab telivér
állományának krémjét sikerült
megvásárolnia. Tudvalevően ennek az állománynak az alapját
az 1919-ben Bábolnáról elhajtott
arab lovak képezték. A Kerekiben
megalapított Pelsonius Ménes azóta tenyészti ezt az állományt,
felbecsülhetetlen genetikai értékkel gazdagítva a hazai arablóállományt. Sikerült újra szárba
szökkenteni olyan, hazánkban
már kihalt shagya-arab ménvonalakat, mint a Koheilan, a Mersuch,
illetve a Siglavy Bagdady radautzi
ága. Az arab telivér fajtában a
talán nem olyan modern típust
képviselő, de kiváló használati
értékkel bíró tömegesebb kancaállományt Amurath Sahib vonalú

lovas szakágban sikerült nagyon
szép eredményeket felmutatni.
Díjugratásban a ménesben született Mersuch Emilia P félvéreket
megszégyenítő sikereket ért el.
Díjlovaglásban, ahogyan arról mi
is beszámoltunk, Koheilan Tajmir

Orientális varázslat

Kerekiben, avagy látogatóban a

Pelsonius Ménesben

Lassan másfél éve, hogy utoljára hírt adtunk arról, hogy a Pelsonius Ménes
az arabló-tenyésztés mellett nagyszabású vállalkozásba kezdve és az akhal
teke fajta válogatott ménjeit használva ahal-arab lóállomány kitenyésztésébe kezdett. A két éve importált fiatal akhal teke mének első utódgenerációja immáron a kereki dombokon legel.
írta és fotózta
Rásky Péter

Kíváncsiak voltunk, a megszületett csikók vajon beváltották-e
a hozzájuk fűzött reményeket.
Látogatásunk másik apropóját
az adta, hogy időközben a ménes
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arab neveltjei is szép nemzetközi
sikereket értek el, melynek elismeréséül a Magyar Lótenyésztők
Országos Szövetsége „Az év lótenyésztője” kitüntetéssel ismerte
el a Pelsonius Ménesben folyó
eredményes és magas színvonalú
tenyésztői munkáért Parti Imrét.

ménekkel – mint Magdan, Hakim
és Abu Sadi – finomították. Ennek
legutóbbi állomása volt Safar P
arany champion címe a közelmúltban megrendezett Bábolnai
Arab Show-n. Mindeközben a
ménesből kikerülő lovak sportkipróbálása is folyik. Minden

Abu Dhabi – díjátadás

P jutott el shagya-arab ménként
GP szintre. Fogathajtásban is sikeresen bemutatkozott a ménesből
származó, két Koheilan ménből
álló fogat a hazai bajnokságban.
Természetesen azonban a legnagyobb sikereket az arab lovak
sportágában, a távlovaglásban és
a távhajtásban tudja felmutatni
a ménes. Évek óta az ország legeredményesebb távlótenyésztője
Parti Imre. Lovai a nemzetközi
mezőnyben is kiválóan megállják
a helyüket. Amire a közelmúltban
mindenki felkapta a fejét, az a Kínában sikert sikerre halmozó Ben
P eredménye volt, amely 2013-ban

TENYÉSZTÉS
első külföldi tenyésztésű lóként
nyerte meg a kínaiak legnagyobb
nemzeti távlovas versenyét. Az
eredmény kapcsán még a Times
lap kínai kiadása is foglalkozott
a magyar lótenyésztéssel, amelynek reklámértéke felbecsülhetetlen. Legalább ekkora siker az is,
ha az ember a „sivatagban ad el
homokot.” Pedig Parti Imrével ez
is megtörtént, hiszen a 2013-as
emlékezetes solti nemzetközi távlovas verseny kapcsán az Egyesült
Arab Emírségek dubai uralkodócsaládja megvásárolt egy darab

Jarkend két tömeges csikója

arab mént, később az Abu Dhabi
Lovas Klub vásárolt még három
lovat. Ennek folyományaként a
rákövetkező évben meghívást
kapott a minden évben megrendezésre kerülő President Cup
versenyre a Pelsonius Arab Ménes
tulajdonosa és Parti Imre, akit még
az a megtiszteltetés is ért, hogy az
emír saját páholyába kapott meghívást, sőt, a világ legjobban dotált galoppversenyei közé számító
President Cup egyik futamának
díjátadására is felkérték. A nemzetközi sikerek és eredmények
után Parti Imre idén tavasszal
vehette át „Az év tenyésztője”
díjat a MÁSZ közgyűlésén. Persze vérbeli tenyésztőként mint
mindig, most is már a következő
lépésen gondolkodik, így nagy
várakozással tekint a 2010-ben
indult ahal-arab tenyésztési projekt sikere elé. Erről, ígéretünkhöz
híven, lapunk is időről időre tájékoztatja olvasóit. Íme:
Jómagamnak, aki a keleti lovak szépségének hódolója vagyok,
nem kellett különösebb biztatás,
hogy ellátogassak Kerekibe, ahol
az idei évjárat már vidáman ro-

pogtatja a zöld füvet a domboldalakon. Külön öröm volt, hogy
méneslátogatásunkkor dr. Hecker
Walter, a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének elnöke
is jelen volt, így a tenyésztő, Parti
Imre mellett mindjárt egy másik
szakértői szem véleményét is első
kézből meghallgathattuk. Amit
a ménesben láttunk, talán még
a várakozásunkat is felülmúlta.
Mielőtt azonban a megszületett
csikókat megtekintettük volna,
lehetőség nyílt arra, hogy a két
év óta nem látott fiatal akhal teke
tenyészméneket is szemügyre vegyük. Ahogy a képek is elárulják,
rengeteget fejlődtek, de ettől talán

orientális kisugárzásuk még erősebbé vált. A külső szemlélőnek
szinte megfoghatatlan a lovak
bőrének és szőrzetének finomsága és különleges „metál fénye”,
amely az akhal teke lovak sajátja.
Gyermekkorunk meséinek aranyszőrű paripái itt állnak előttünk,
amely talán még jobban ráerősít
a kutatások által is alátámasztott
honfoglaláskori magyar ló–akhal
teke rokonságra. Emellett feltűnő,
hogy ellentétben a közhiedelemmel, nagyon nyugodt, kezelhető
lovak benyomását keltették. Úgy
vezették fel a hét mént a ménes
munkatársai, hogy közben egy
nyerítés sem hallatszott! Ezzel

Jarkend

szemben megkapó volt látni azt
az intelligens, bizalommal teli
ragaszkodást, amellyel a lovak
az elővezető Gábor László személyéhez viszonyultak. Később
a ménesben tapasztaltak is megerősítettek bennünket ebben. He
cker professzorral egyetértettünk
abban, hogy kivételes szerencse
és tenyésztői érzék kellett a mének összeválogatásához. Csakúgy, mint a 19. század közepén a Kisbért megalapozó angol
telivér ménimportoknál Francis
Cavallerónak, itt is nagy szerepet
kapott, hogy Parti Imrének jó
helyi kapcsolatokkal rendelkező
segítsége volt. Így aztán típusban
4 éves ahal-arab méncsikó
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tenyésztés
és származásban is különleges
egyedeket sikerült a ménesben
tenyésztésbe állítani. Ráadásul
valamennyi a fajtán belül a tenyésztési elit osztályba tartozik,
ami egyenesen ritkaságszámba
megy még a fajta hazájában is,
nem hogy Európa „nyugati” felén. Küllemi megjelenésükben a
mének inkább a fajta modern, az
angol telivérhez hasonló sportos
típusát képviselik, a hét mén
közül legalább három csak a típusát tekintve bármely európai
félvér állományba „beleférhetne”. A ménvonalakat tekintve
a legjelentősebb, sikeres akhal
teke ménvonalak vannak jelen
a ménesben, így a Gelishikli, a
Fakirpelvan, a Posmann és az
El vonal is. A kancaoldalt tekintve hasonlóan magas elvárás
fogalmazódott meg a kancákkal
szemben is, a ménes legjobb arab
telivér és shagya-arab kancái adják a keresztezés anyai oldalát.
A párosítások produktumai az
ahal-arab csikók, amelyek a tervek szerint a jövőben egy önálló
fajta megalapozását is szolgálhatják. Addig is az ahal-arab lovak
tenyésztésének koordinálását a
Magyarországi Arablótenyésztők
Egyesülete vállalta fel és végzi.
Sajnos a magyar törvények nem
könnyítik meg az új fajta létrehozását, mivel ehhez lovak esetében
300 főtörzskönyves kancára van
szükség. Ugyanakkor nyúl vagy
gyöngytyúk esetében már 120
egyed is elegendő lehet ehhez.
A legidősebb ahal-arab lovak az
ereje teljében lévő Mihman utódai, most négyévesek, a ménesben
belovaglásuk és sportkipróbálásuk
megkezdődött, eddig nagyon jó
tapasztalatokat szereztek velük.
A következő évjáratok pedig a
kereki legelőkön nevelkednek,

ahogyan ezt látogatásunk során
is láthattuk. Persze a legnagyobb
érdeklődéssel a fiatal mének első
évjáratait szemléltük, nagyon
egyöntetű, szép csikókat láttunk,
valamennyi nemes, elegáns, keleties kisugárzással rendelkezik.
A küllemet tekintve a két fajta
szinte tökéletes keverékét adják,
érdekes módon mindkét kiinduló
keresztezési partner jó tulajdonságai azok, amelyek inkább felfedezhetők az utódokon. Nincs
az akhal teke esetében előforduló
hosszú hát vagy kifordított nyak,
ugyanakkor a csikók számottevően izmoltabbak, mint ami az
arabra jellemző, igen jó lapocka- és
faralakulással. Néhány csikó megiramodásában egészen jó mozgást
sejtetnek, az ahal teke hosszú
és inkább laposabb mozgásánál
kerekebb, sportosabb vágtával, jó
ügetéssel. Talán a legszembetűnőbb köztük mégis az a valóságos
színorgia, amellyel a fakó szín
szinte valamennyi árnyalatával
találkozhatunk náluk. Összességében lenyűgözött bennünket a
ménes látványa, ahogyan szerves
részét képezik a Pannon tájnak,
amely a Balatonra nyíló völgyeivel
ideális felnevelést biztosít a lovak
számára. De beszéljenek inkább
a képek…
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