
Akinek arab telivérje van, az nem csak egy szép, elegáns és kitartó ló tulajdonosa, de akarva akaratlanul 
az arab kultúra részesévé válik. Még mindig vannak olyan igényes tenyésztők, akik tudatosan keresik a 

tiszta vérű Asil arab lovakat és örömüket lelik nem csak azok használatában, tenyésztésében, de a sok 
évszázados történetük megismerésében is. 

Szép, elegáns és kitartó
Arab lovak itthon és a nagyvilágban

Tenyésztés

értékmegőrző munka igénye 
vezérelte az Asil Club alapító-

ját, Dr. Georg Olms urat, az Olms Verlag 
tulajdonosát, hogy negyven évvel ezelőtt 
létrehozza azt a szervezetet, mely immár a 
10-szer rendezte meg az Asil lovak jubile-
umi nagy seregszemléjét, ez alkalommal a 
Castell grófi család hercegi birtokán, a kas-
tély parkjában. A család nevében Ferdinand 
zu Castell – Castell gróf, aki maga is Asil 
tenyésztő, a kertben tartott állófogadáson, 
majd a nagykönyvtárban köszöntötte az 
Asil Cup fő támogatóit, az Egyesült Arab 
Emirátusok miniszterelnök helyettesének,  
Sheikh Mansur Bin Zayed Al Nahyan-
nak képviselőit,  az Asil Club elnökségét és 
egyéb magas rangú diplomatákat, üzletem-
bereket.
Miért olyan büszkék rá, és miért tartják kü-
lönbnek az Asil tenyésztők lovaikat, mikor 
azok is arab telivérek – merül fel az olva-
sóban. Erre a nem könnyű kérdésre próbá-

lok válaszolni a következő néhány sorban, 
az Asil Cup, a Saudi Breeders Cup és az 
Aachenben rendezett Nemzetek Kupáján 
bíróként szerzett tapasztalatok alapján, a 
teljesség igénye nélkül. 
A világon 500 000 arab telivér lovat tarta-
nak nyilván melyek közül az állománynak 
3%-át becsülik Asil arabnak, melynek 2/3-a 
tisztavérű egyiptomi arab telivér. Németor-
szágban az állomány 20 - 25 %-a tartozik 
ebbe a körbe.
Az európai uralkodók szemében akkor 
lett az arab lónak hadászati szerepe, mikor 
Napoleon 1812-ben 185 000 lóval indult 
Moszkva ellen, de csak 2000 ló, szinte kizá-
rólag arab tért vissza onnan. Ekkor kezdték 
szerte Európában a kitartásuk, gyorsaságuk 
és fordulékonyságuk miatt az arab lovakat 
a királyi ménesekben nemesítőként hasz-
nálni.
Az Asil Clubot 1974-ben Hildesheimben 
alapították és jegyezték be, tagjai is-

mert és kiváló hippológusok, tenyésztők, 
pedigrisztikai szakértők a világ jelentősebb 
állománnyal rendelkező országaiból, akik 
közül még ma is többen aktív tenyésztők. 

Asil - arabul annyit jelent: tiszta, nemes, 
eredeti, nem hamis. 
Azon lovak nevezhetők Asil lovaknak, me-
lyek  szerepelnek valamely, a WAHO által 
elismert méneskönyvben, ezen túl minden 
ősüket kizárólag a beduinok által az arab 
félszigeten tenyésztett lovakra lehet vissza-
vezetni, és melyek magukon viselik a sivata-
gi arabok típusát, lovagolhatóságát, hátasló-
val szemben támasztott követelményét.
Ebben a körben elismert az Egyiptomi 
Állami Ménes (EAO) és az általa felügyelt 
egyiptomi magánménesek állománya  
Registan (Skowronek/Riz), Sharkasi, és Ibn 
Galabawi és utódaik kivételével. 
A lovakat később különböző országokban 
tenyésztették tovább, az már mindegy, hogy 
ez Egyiptomban, vagy az USA-ban (pl. 
Davenportok esetében) vagy Nagy Britan-
niában. E lovakat Európában az Asil Club, 
az USA-ban az Al Khamsa fogja össze. 
Mindkét szervezet az 1952-ben Ameriká-
ban közzétett „Blue List” alapján műkö-
dik, amely egyfelől az első ilyen rendszerbe 
foglalt katalógus,  másfelől Carl Raswan és 
Ursula Guttman kutatásaira hagyatkozik, 
akik bebizonyították, hogy nem minden 
arab telivérként regisztrált lónál bizonyítha-
tó teljesen az elődök származása.
Miközben minden tiszta egyiptomi arab 
egyben Asil is, nem minden Asil ló tiszta-
vérű egyiptomi arab. Még ha nem minden 

Asil ló egyiptomi ló is egyben, az egyiptomi 
lovak mégis messze a legnagyobb populáci-
ót  jelentik az Asil állományon belül.
Az ide tartozó lovak csoportját a „straight” 
(tiszta) jelzővel illetik. Egy másik, sokkal ki-
sebb a „Davenport” lovak csoportja, akiket 
Homer Davenport (USA) vásárolt a múlt 
század ‘30-as éveiben, amely lovak szinte 
kizárólag az USA-ban találhatók. 
Az egyiptomi fajtát tenyésztőket az 1969-
ben alapított „Pyramid Society” fogja össze, 
amely szinte minden egyedet elismer, me-
lyek az egyiptomi tenyésztési programokra 
nyúlnak vissza. 
Ezzel szemben nem ismerik el az Egyip-
tomban letelepedett angol T.G.B. Trouncer 
tenyészetéből származó lovakat, melyek 
Skowronek-től, valamint fiától Registant-
tól származnak és unokája Mahasin révén a 
Hamdani Stables néhány lovának pedigréjé-
ben is megtalálhatók. Mindegy, hogy hány 
generáción keresztül tenyésztették ezeket a 
lovakat Egyiptomban, mégsem fogják őket 
soha „tiszta egyiptomi”-nak elismerni, mert 
nem tiszta „Asil” lovak. Tehát vannak nem 
egyiptomi arabok Egyiptomban! 

Abbas pasa, aki 1848-tól 1854-ig volt 
Egyiptom alkirálya, nagyapjától a nagy 
Mohammed Ali pasától származó lovakat 
Abbassia nevű ménesben tenyésztette, mi-
kor meghalt, fia Ibrahim El Hami pasa foly-
tatta a tenyésztést.  1860-ban bekövetkezett 
halála után Ali pasa Sherif tovább gyarapí-
totta az állományt, majd Sherif  halála után 
1897-ben, különböző tenyésztőknek adták 
el a lovakat.

A vevők között volt Abbas pasa Hilmi II, 
Ahmed Kemal pasa, Yussuf Kemal her-
ceg, Mohammed Ali herceg, Kemal el Din 
Husszein herceg, valamint Wilfrid és Lady 
Anna Blunt, akik 1882 óta az Angliában 
(Crabbet Park) működő ménesük mellett 
Egyiptomban is ménessel rendelkeztek, 
Sheykh Obeyd néven, és olykor a méneseik 
között lovakat is cseréltek.
1914-ben a RAS (Royal Agricultural Soci-
ety) Állami Arab Telivér Tenyészet a fenti 
ménesek állományából vásárolt lovakkal 
kezdte meg működését. Állománya bővült, 
1920-ban a lovak egy kis csoportja került 
Blunték angliai méneséből Crabbet Parkból 
az állományhoz, melyek jórészt Abbas pasa 
méneséből származtak. Az akkor műkö-
dő néhány magánménes, mindenekelőtt a 
Hamdan Stables, és Albadeia szintén ezeket 
az EAO által ellenőrzött családokat tenyész-

tette. Minden ilyen tenyészetből származó 
egyed „tiszta egyiptomi” lónak számít. 
1952. júliusában menesztették Farouk ki-
rályt. A fiatal király uralkodása alatt Taher 
pasa felkérésére 1949-től 1959-ig Pettkó-
Szandtner Tibor vezette a Kafr Farouk 
Ménest, mely Nasszer hatalomátvétele 
után El Zahraa néven az EAO (Egyptian 
Agricultural Society) keretén belül műkö-
dik.

Az egyiptomi tenyészeten belül további 
„alcsoportok” léteznek, így a „Babson 
egyiptomiak” 
Az amerikai Henry Babson 1932-ben 
Egyiptomból importált egy mént és öt 
kancát, melyekből zárt tenyészetet csinált, 
Európába Anchor Hill és Mohafez ivadékai 
kerültek, már nem „tiszta” vérben.
Egy másik csoport a Babson-Turfa csoport, 
mely az 1941-ben Szaud-Arábiából impor-
tált kanca, Turfa Or. Ar. vérére vezethetők 
vissza. Ezt a vért dr. Olms által importált 
Faziza és Shar Duda és ivadékai jelenítik 
meg Európában.
A Sheykh Obeyd Foundation lovait a 
Babson egyiptomi, valamint a RAS idejében 
USA-ba exportált lovak utódai, és az EAO 
egyiptomi lovak nagyon kicsi csoportja al-
kotja, neves képviselőjük Ansata Ibn Hal-
ima, Hadban Enzahi, Ghazal nevű mének. 
Nem tartozik ide a nagy örökítő Morafic, 
akinek a pedigréjében egy Inshass mén, El 
Deree szerepel, mivel az Inshass ménesből 
származó lovakat itt nem ismerik el. 
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A „Sheykh Obeyd” lovakhoz tartozik eze-
ken kívül a világ legkisebb Asil populáció-
ja: a „Doyle Egyptian” lovak. Ezek a lovak 
egyediek, mert megfelelnek a tiszta Crabbet 
definíciónak és mindössze három USA-ban 
nevelt kanca ivadékai. Nem szépek, de állí-
tólag igen kitartóak. 
Szintén kicsi az Asil arabok Weil-i csoport-
ja, mely főleg, de nem kizárólag egyiptomi 
lovakból áll. Ma főként a Marbachi Ménes-
ben található állomány legismertebb ménje 
Saher volt, amely a Bábolnán egykor felál-
lított Farag II ménhez hasonlatos a vér tisz-
taságát illetően.

Most, hogy minden világos térjünk visz-
sza az Asil Show-ra! 
A rendező koncepciója és szándéka, hogy 
a szépség mellett a használhatóság és a 
mozgás legyen a bírálat tárgya. Ennek 
megfelelően egy sajátos bírálati módszert 
vezettek be, és olyan bírókat kerestek, akik-
ről feltételezték, hogy ezt a koncepciót ér-
tik. Így dr. Astrid von Velsen-Zerweck, dr 
Jürgen Müller, Bert Petersen, (Marbach, 
Neustadt ad. Dosse, és Dillenburg méntele-
peinek igazgatói). Farouk Al Adawy ománi 
ezredes helyett ismét lehetőséget kaptam 
Marion Richmond Ausztrál tenyésztő mel-
lett. 

Szokatlan módon egy arab telivér show-n 
olyan szavak kerültek elő, mint ütem, 
elasztikusság, nyereghely, vállszabadság, 
súlypont alá lépés, és még sorolhatnám.
A bírálati lap kiforratlansága ellenére sike-
rült megfelelnünk és egészen az ausztráliai 
hölgy megérkezéséig vállalható és a kiírás-
ban rögzített értékek kerültek előtérbe.
A később érkező Maron Richmond, a Si-
meon Stud tulajdonosa viszont nem ismer-
te és nem is értette a rendező óhaját, így a 
vasárnapi bírálat veszített harmóniájából.
A 2008 után ismét megrendezett Kupán 74 
ló nevezett a kiállításra, 128-an álltak start-
hoz díjlovaglásban, westernben, kombinált 

vizsgán és három távon távlovaglásban. 27 
ló szerepelt a kísérő programban és termé-
szetesen nem maradhatott el a salukik  és a 
vadászsólymok bemutatója sem.
Mint mindig, neves művészek alkotásaiból, 
szobraiból és festményeiből magas színvo-
nalú képzőművészeti kiállítás is emelte a 
rendezvény színvonalát, szombaton este 
pedig arra láthattunk példát, miként lehet 
klasszikus arab és világzenével az alkalom-
hoz illő elegáns gálaestet rendezni. Ami a 
hazai szakembereket is meglepte, hogy pén-
tektől vasárnap estig állandó telt ház volt 
a kb. ezer főt befogadó lelátón, ami jelzi, 
hogy az értő német közönség igényli és érti 
a színvonalas lovas rendezvényeket, akkor is 
ha a show-kon polgárjogot nyert  plasztik 
csörgést és lármázást csírájában elfojtották. 
(Bővebben az eredményekről: asilcup.org)

Ennek ellenére hazai tenyésztőinket óva in-
teném, hogy most kezdjenek bele Asil lovak 
tenyésztésébe, ha eddig még nem tették. 
Egy igényes, kis populációval rendelkező, 
ezért drága fajtacsoportról van szó, ahol 
esélye sincs annak lovat eladni, aki nem is-
meri ki magát a fajtakör tenyésztői között. 
A megjelent lovak küllem és szépség tekin-
tetében nem a mai show-lovaktól elvárt 
irányzatot képviselik. A párosítható mének 
száma csekély, így a szelekció lehetősége 
szűk, kevés lehetőség nyílik a hibák javítá-
sára. Jól használható lovak, ezért viszont ma 
nem fizetnek többet. 

Saudi Arabian Breeders Cup-2014  
Ezúttal a Mekkától 50 km-re, a hegyekben 
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fekvő Taif városában rendezte a King Abdul 
Aziz Arabian Horse Center a hagyományo-
san Szaudi tenyésztők lovai számára kiírt 
Kupát. A térségben uralkodó helyzet miatt 
a kormánygarancia ellenére a szokásosnál 
is nehezebben sikerült elintézni a vízumot 
egy olyan országba, ahol az egyéni turiz-
mus nem jellemző. Ebből viszont mi, akik 
a világ különböző sarkaiból érkeztünk, mit 
sem éreztünk a szervezők jóvoltából. Éjsza-
ka repültünk Dzsiddába, két nap alatt 280 
lovat bíráltunk el, majd még aznap éjfélkor 
utaztunk is haza. Figyelmes vendéglátóink, 

az első osztályra váltottak jegyet, ahol lehet 
aludni.  Elautóztunk Mekka mellett, meg-
érkeztünk Taif városába, majd másnap az Al 
Masarah nemzetközi lovas központba.  Taif 
egy magaslaton fekszik, így a szeptemberi 
35 fokos nappali meleget az enyhe szél elvi-
selhetővé teszi, de ha a nap „leveti az ékszí-
jat”, bizony jól jön a felöltő. 
A bírálatot a négy nagy osztályba sorolt 
„Desert Breed Arabian” azaz hazai tenyész-
tésű, a WAHO által a telivér ménesköny-
vekben nem regisztrálható lovak értéke-
lésével kezdtük.  Ezeket a lovakat külön 
könyvben tartják nyilván és jogosan büsz-
kék rájuk. Nem voltak szépek a mai való-
színűtlenül csuka fejű, hosszú nyakú és 
hátú show arabokhoz szokott szemünknek, 
de masszív, erőteljes csontozatú, jól izmolt 
és főleg nyugodt természetükkel engem 
megnyertek. Egy kicsit azokra a lovakra 
hasonlítottak, mint amilyeneket azokon 
a megsárgult fényképeken látni, melyeket 
még Halácsi őrmester készített 1902-ben 
Szíriában, mikor Bábolna részére Fadlallah 
El Hedaddal vásárolt lovakról készített. Lé-
pésük erőteljes, ütemes, térölelő, jóval túl-

lépve az elülső patanyomukat, amelyet arab 
telivéreknél már elfelejthetünk. Szerencsére 
a helyi nobilitások az arab hagyományok 
ápolásának, nemzeti ügynek tekintik a 
fajtacsoport megőrzését. A tulajdonosok 
között az egyszerű tenyésztők mellett több-
nyire az uralkodó családok és a King Abdul 
Aziz Horse Center ménese szerepelt. 
A Tenyésztők Kupáján csak hazai tenyész-
tők lovai indulhatnak, ennek ellenére az 
állunk leesett, főleg a fiatal osztályok eseté-
ben.  240 ló állt starthoz, a fiatal osztályokat 
gyakran kettéosztották a sok induló miatt.

Az osztályok első öt helyezettje bármelyik 
európai kiemelt szemlén eséllyel indulhatna 
és indul is, hiszen a legtöbb ménes rendelke-
zik európai elővezetővel, ménessel. Később 
a repülőgépen már módom volt a katalógust 
tanulmányozni, ebből kiderült, hogy a leg-
jobb méneket használják Eden C-től  Kahil 
Al Shaqab-ig. Egyedül a Show-n elérhető 
várható eredmény a cél, van itt lengyel, spa-
nyol, egyiptomi, és mindenféle arab telivér, 
amit a földkerekség a hátán hord. Ügyelnek 
minden részletre, igyekeznek jó felvezetőket 
és ismert, sikeres szakembereket Európából 
és Amerikából alkalmazni, de találkoztunk 
nagyon tehetséges helyi felvezetővel és állat-
orvossal is. Bizony igyekeznie kell annak, 
aki erre a piacra szeretne portékájával bejut-
ni, a kalandorok kora lejárt. 

All Nations Cup (Nemzetek Kupája) 
Aachen 
Ez évben 129 nevezés érkezett az Achenben 
immár 32. alkalommal rendezett Nemzetek 
Kupájára.  A  párizsi Világbajnokság  mel-
lett az Európa bajnokság győztese nevezheti 
magát a hármas korona birtokosának.

Aachen Európa legjobban szervezett ren-
dezvénye, a résztvevő nemzetek az osztá-
lyokban elért helyezések után, valamint a 
bajnokságban elért helyezésükért pontot 
gyűjtenek. Az idei évben Lengyelország 
nyerte a nemzetek kupáját, nem először. 
Ami Aachen eredményeit felértékeli az a 
támogatóktól való távolságtartás,  vannak 
szponzorok, de nincs fő támogató, így „el-
várás” sincs, nem úgy, mint Párizsban. 
A bírói testület 10 tagból áll, akiket az ötta-
gú Nemzetek Kupája Bizottság jelöl, majd 
az ECAHO Show Bizottsága hagy jóvá. 

Az osztályban egyszerre „csak” 6 bíró bírál, 
őket a show-n egy számítógépes rendszer 
az osztály előtt sorsolja ki, így szinte kizár-
ható a részrehajlás. Az elmúlt 4 évben a 16 
Championátus szalagjaiból öt az Emirátu-
sokba, hat Szaud-Arábiába,került,  a többi 
szalagon spanyol, lengyel, német olasz és 
belga tenyésztők osztoztak. Az elmúlt 20 
évben az arab országok következetes mun-
kával elérték, hogy lassan ismét ők válnak a 
legjobb arab lovak forrásává.  
A mének között a bajnoki címet Eden 
C nyerte, míg őt Al Lahab  egyiptomi 
mén követte, mely tavaly Párizsban Világ-
champion lett. Most sajnálom igazán, hogy 
abból a 7 kancából, amit 2007 novembe-
rében hozzá küldtünk, menesztésem okán 
januárban öt üresen tért vissza.   

Terjedelmi okok miatt az eredmények és 
video összefoglaló megtalálhatóak a követ-
kező weboldalakon: all-nations-cup.org,
arabianhorseresults.com, In-the-Focus.
com

Rombauer T.

Fotó: Erwin Escher és a szerző
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