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Mielőtt magyarosan legyin-
tenénk az eredményt látva, tud-
ni illik, hogy 26 ország indított 
versenyzőt, melyből 17 ország 
csapatot is állított, melynek négy 
tagjából a legjobb három beérkező 
eredménye számít. Összesen 96 
lovas indult egyszerre a 120 km-
es távon, ami négy körből állt, 
kötelező pihenővel. A győztes, 
Al  Marouqi Hussain Ali az Emi-
rátusokból Sergai nyergében 5 óra 
15 perc 10 mp alatt tette meg a 
távot, átlagosan 22,46 km-t lova-
golt óránként, az utolsó körben 
29,4 km-es átlagot teljesítve! Ilyen 
teljesítményre csak az arab lovak, 
vagy a magas arab vérhányaddal 
rendelkező keleti lófajták alkal-
masak.

Magyar színekben hatan in-
dultak, a „nyúl” szerepét játszó 
Novakovics Dávid 65.-ként telje-
sítette a vb-t, míg Marcsó Zsófiát 
a negyedik kör után lovának sán-
tasága miatt zárták ki. 

A 2006-os Aacheni Lovas Vi-
lágjátékokon távlovaglásban, 160 
km-es távon, spanyol színekben 
egy Siglavy Bagdady VIII-1-ről 
Hungaresre keresztelt, Bábolnán 
tenyésztett herélttel lett világ-
bajnok Miguel Vila Ubach. Ezen 
felbuzdulva a ménesbirtok és a 
távlovas szakág akkori vezetői a 
nemzetközi figyelem fenntartása 
érdekében jelentkeztek egy világ-
verseny rendezésére, bízva abban, 
hogy sikeres rendezőként a honi 

arablótenyésztés számára újabb 
piacok nyílnak.

Már a próbaversenyek is sikeres-
nek bizonyultak, hiszen a magyar 
csapat 6 lován kívül további négy 
ló indult spanyol (Sadek P), katari 
(Koheilan Bonita, Egyiptom), illet-
ve svéd (Szena P) színekben. Kö-
zülük a legjobb eredményt Sadek 
P érte el (Hakim–Mersuch XVIII 
Csöpi, arab telivér, tenyésztője: 
Pelsonius Ménes Kft.), Gonzalez 
Eulaliával a nyergében egyéni 8. 
helyezett lett, úgy, hogy ha csak 
a pályán töltött idő számítana, ők 
győztek volna. 

A magyar csapat bravúrját jel-
zi, hogy olyan csapatokat tudott 
maga mögé utasítani, mint a 6. 

helyezett olaszokat, a 7. helyezett 
ausztrálokat, a 10. helyezett néme-
teket. Az éremesélyes spanyolok a 
14. helyen, a katariak a 16. helyen 
végeztek, mert csak két csapattag 
tudta teljesíteni a távot. A spanyol 
színekben versenyző Sadek P-n 
és a katariaknál induló Koheilan 
Bonitán nem múlt, hiszen ők 
teljesítették a távot. 

Lássuk először a magyar szí-
nekben versenyző lovakat!

� Az egyéni hatodik helye-
zett, Fekete Patrícia által lovagolt 
shagya-arab herélt, O’Bajan Aladin 
21,3 km/órás átlagsebessége ki-
emelkedik a magyar mezőnyből. 
A 164 cm marmagasságú szürke 
heréltet Bábolnán tenyésztették, 
apja a Németországban született, 
majd Svédországól, a shagya-arab 
fajta regenerálása céljából impor-
tált ugróörökítő, Pamino (O’Bajan 

XX tm), amely annak a Bajarnak 
a fia, amelynek két ivadéka is, 
igaz, hogy trakheneni és holsteini 
kancából, német színekben az at-
lantai olimpián versenyzett. Any-
ja, Shagya II-15 annak a Saphir I 
(Shagya II tm)-nek a lánya, melyet 
1991-ben Svájcból bérelt a ménes 
vérfrissítés céljából. Saphir I ké-
sőbb Svájcban mind díjugratásban, 
mind díjlovaglásban eredményesen 
szerepelt, sajnos hazájában kevés 
ivadékot hagyott maga után. 

Az 1997-ben született O’Bajan 
Aladin harmadik tulajdonosával, 
Egervári Attilával a nyergében bi-
zonyította kitűnő ugróképességét, 
majd a Fekete családhoz került.  
Kezdetben a családfő hobbilova, 
majd később Patrícia lányuk ver-
senyzett vele militaryban. Hamar 
felismerték rendkívüli állóképessé-
gét. Bizony kevesen hitték volna 
erről a nyakigláb, élénk vérmér-
sékletű Pamino csikóról, hogy 
12 éves korára ilyen kiemelkedő 
teljesítményre lesz képes. 

� Sadek P, a Pelsonius Ménes 
által tenyésztett, és ma is az ő 
tulajdonában álló 10 éves arab 
telivér mén annak bizonyítéka, 
hogy lehet tudatosan távlovat te-
nyészteni. Sadek P apja, Hakim 
(Balaton–Bukva) a Tyerszki 
Ménesből Hollandián keresztül 
érkezett Magyarországra. Any-
ja, Mersuch XVIII Csöpi pedig 
Mangáliában született. A bottal 
156 cm marmagasságú mén előbb 
fogatban járt féltestvérével, majd 
később Ausztriában próbálta ki 
gyorsaságát galoppversenyeken. 

Vb után, tenyésztői 
szemmel:
Sikerlovak hazai forrásból

TENYÉSZTÉS

A legmerészebb várakozást is felülmúlta a Fekete Patrícia, Horányi Eszter, 
Kovács Vanda, Matyi Bianka összetételű magyar junior távlovas csapat, mi-
kor az ötödik junior világbajnokságon csapatban bronzérmet nyert, egyéni-
ben pedig Fekete Patrícia a rendkívül előkelő hatodik helyet szerezte meg 
úgy, hogy előtte csak két, egyesült arab emirátusokbeli és három francia 
lovas ért célba.

Fekete Patrícia – O’Bajan 
Aladin sh. (O’Bajan XX–Shagya 
II–Farag II-4 )
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Jó természete és nyugodt vérmér-
séklete alkalmassá tette a távlo-
vaglásra, előbb Gábor Lászlóval, 
majd Szabó Lászlóval versenyzett, 
akivel a tavalyi, malajziai vb-n 160 
km-en indult. 2009 márciusa óta 
versenyez spanyol színekben.

Mersuch XVIII Csöpi még két 
kiváló távlovat adott, az egyik a 
Magdan után született Juszuf, 
amely az olaszországi EB-re kva-
lifikálta magát (WAHO Trophy-
győztes), valamint Omar, amely 
Spanyolországban versenyez, 120 
és 160 km-en készül egy barcelo-
nai, 2 x 100 km-es versenyre. 

� A magyar csapat második 
legsikeresebb lovát, a pej heréltet, 
O’Bajan Opciót Dobos Dezsőné 
tenyésztette. Apja a fekete Batan 
(O’Bajan XVIII) fia, O’Bajan 
XVIII-5 bábolnai, anyja, Koheilan 
XXXVI-I Pejkó mangáliai tenyész-
tésű kanca. A tenyésztőtől Hosszú 
Zoltánhoz, majd 4 éves korában a 
Horányi családhoz került. A 165 
cm-es marmagasságú Opció már 
2008-ban minősült az idei világ-
bajnokságra. Lovasa, Horányi Esz-
ter elmondta, hogy kizárólag élen 
szeret haladni, rendkívül „menős”, 
és igen gyorsan képes regenerálód-
ni, ami ebben a sportban fontos 
szempont. Apja, O’Bajan XVIII-5 
igen rámás, egyáltalán nem szép, 
viszont jól használható mén, a 
lovas oktatástól a harsonázásig 
mindenre kapható.

� Kovács Vanda lova, O’Bajan 
Kapitány élete bővelkedett ka-
landokban. A 168 cm marmagas-
ságú, 1998-ban született sárga 
herélt apja az a Borodin (O’Bajan 
XXI tm), melyet előbb rövid ide-
ig Bábolna, majd a Répáspusztai 
Ménes bérelt Németországból. 
Borodin, hasonlóan Paminóhoz, 
Bajar leszármazott. Kapitány 

anyja, Nedjari V-66 Mangáliában 
született. A ló tenyésztőjéről és 
tulajdonosáról, Török Sándorról 
mindenki tudja, hogy távhajtás-
ban magyar bajnok, háromszoros 
második helyezett, így nem csoda, 
hogy Kapitány életének java részét 
fogatban töltötte, és most is edzés-
munkáit gyakran így végzi. 

Kapitány eddig négyszer cserélt 
hosszabb-rövidebb időre gazdát, 
de mindig visszakerült tenyész-
tőjéhez, amit kitűnő vb-szereplé-
sével hálált meg. 

� Matyi Bianka Koheilan Tü-
zes nevű, pej shagya-arab heréltje a 

maga 168 cm-es marmagasságával 
bizonyítja, hogy a bábolnaihoz 
hasonló gyors pályákon a nagyobb 
lovak előnyben vannak. Tüzes 
2001-ben született, tenyésztője 
Biswurm Norbert, tulajdonosa 
Hosszú Zoltán. A 8 éves herélt 
apja a Veres Imre által tenyész-
tett és Magyarországon a félvér-
tenyésztésben is igen népszerű 
Koheilan Kenitra, anyja pedig a 
Dobos Dezsőné által tenyésztett 
Mersuch Csicsóka. Érdekes, hogy 
Koheilan XXXVI Pejkó O’Bajan 

Opció anyja és Koheilan Tüzes 
anyai nagyanyja. Ezért érdemes 
figyelemmel kísérni értékes kan-
cacsaládjainkat, mert mint a példa 
mutatja, nincsenek véletlenek. 

� Novakovics Dávid lova, a 
szintén shagya-arab Gazal Amira 
egy törékenynek tűnő, de rend-
kívül kemény Gazal kanca. Apja 
Hasszán, Gazal XI fia, anyja 
Nedjari VII-30, Mangáliában 
született. A 155 cm marmagas-
ságú, 10 éves kanca 5 éve került 
Raffael Sándor istállójába, ahol 
egy csikót ellett, melyet Szlovéni-
ába értékesítettek. Lovasa szerint 
jót tett neki a csikózás, mert az 
egyébként élénk vérmérsékletű 
kanca megnyugodott, és azóta 
eredményes résztvevője nemcsak 
a magyar bajnokságnak, hanem 
a bábolnai világbajnokságnak is. 
Gazal Amirának jutott a feladat, 
hogy Fekete Róbert szövetségi 

kapitány taktikáját betartva, az 
első körben az ellenfeleket erős 
iramra késztesse. Ez Dávidnak 
sikerült is, hiszen az első körben 
az élbollyal érkezett a célba. A 
kanca nagyszerű állóképességét 
bizonyítja, hogy ennek ellenére 
ugyan hatvanötödikként, de telje-
sítette a távot, elkerülve a mezőny 
egyharmadát érintő kizárást. 

� A Marcsó Zsófia által lovagolt 
Dahhmany Bagdady arab telivér, 8 
éves szürke mén tenyésztője Ki-
rály László, aki a Siglavy Bagdady 
telivér törzs megmentését tűzte ki 
célul. Ennek érdekében Bábolnáról 
bérelt kancát, 245 Tisrina B-t, 
melyet az Ausztriában álló Siglavy 
Bagdady VI fiával, Wahhabittal 
fedeztetett. A közepes méretű 
szürke herélt, bár nem könnyű 
lovagolni, de könnyen kvalifikálta 
magát a világbajnokságra. 

Azt, hogy a távlovaglás nem-
csak a lótól, de a lovastól is komoly 
állóképességet és kitartást igényel, 
bizonyítja, hogy Marcsó Zsófi az 
első körben egy kisebb dulakodás 
következtében megvált lovától, 
majd a boly több lova áthaladt 
rajta, kisebb zúzódásokat okoz-
va. Dahhmany Bagdadyt 8 km 

Kovács Vanda – O’Bajan Ka-
pitány sh. (O’Bajan XXI–Nedjari 
V–Hadban XVII)

Horányi Eszter lova, O’Bajan 
Opció sh. (O’Bajan XVIII-5–
Koheilan XXXVI–Mersuch XVIII)

Jurtakészítés
Lovas tanyák, táborok 

kiváló időszakos szállás-
helyéül, melléképületéül 

szolgálhatnak az általunk 
készített, hőszigetelt, 
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után tudta megfogni, majd a már 
kijelölt pályát folytatni. Sajnos az 
utolsó kört követően, bár a távot 
teljesítette, de izommerevség mi-
att kizárták. 

� Szólnunk kell a katari színek-
ben induló 9 éves, szürke, shagya-
arab kancáról, Koheilan Bonitáról, 
melyet Répáspusztán tenyésztet-
tek. Apja Koheilan IV-29, anyja 
pedig Répáspuszta egyik legkivá-
lóbb kancája, számos törzskanca és 
mén anyja, Farag II-2 Baba a 101-es 
bábolnai Faragból (Farag ox-44–
Shagya XXXVI). A távlovaglásban 
sikeres, de a fogathajtáshoz túl 
keskeny kancát Rencsár Kálmán 
Franciaországba adta el, onnan 
került a katari csapathoz, hogy 
negyvenharmadikként sikeresen 
teljesítse a bábolnai vb távját.

� Szintén katari színekben 
indult a Pelsonius Ménes által 
tenyésztett, mindössze 150 cm 
marmagasságú szürke, arab teli-
vér herélt, Egyiptom, mely apja a 
Lengyelországból importált és a ga-
lopp-pályán eredményes Flawius, 
anyja egy Mangáliából származó 
El Iman kanca. Egyiptom 2001-től 
az idei évig Mihók Csabánál bizo-
nyította keménységét, ahonnan a 
franciák vették meg, rajtuk keresz-
tül került a katari csapathoz. 

� A svéd színekben indult Szena 
P (Abu Sadi–Sereza P–Magdan) 
szintén a Pelsonius Ménesből ke-
rült évekkel ezelőtt Franciaország-
ba, onnan svéd lovasához.

Tenyésztői szemmel ismét 
bebizonyosodott, hogy a kanca-
családok helyes kiválasztásával 
és a teljesítményüket bizonyító 
ménekkel növelhető az átlagon 
felüli állóképességű ló születésé-
nek esélye. A mezőny lovait látva 
megállapítható, hogy a nagyobb 
marmagasságú egyedek (158–170) 
többségben vannak, és sík pályán 
esélyesebbek ezen a távon.

A magyar tenyésztésű lovak 
sikere egyértelmű, mely a geneti-
kai háttérnek és a nagy területtel 
rendelkező ménesek felnevelési 
lehetőségének tudható be. Az is 
egyértelmű, hogy a távlovasok – 
kevés kivételtől eltekintve – nem 
az arab fajták legjavát vásárolják. 
Mi lenne, ha módjuk lenne azon 
lovakat kipróbálni, melyek ma 
még a hazai sportolók számára 
áruk miatt elérhetetlenek? 

Mit profitált ebből a sikerből 
a település, sikerül-e növelni a 
hazai lovak iránti keresletet, nő-e 
a távlovas sport népszerűsége?

Sajnos Bábolna nem használta 
ki a lehetőségeket, a várossá nyil-
vánított falu központja feltúrva, 
bezárt étteremmel, egy rosszul 
időzített szántóföldi munka 
miatt iszonyatos trágyaszaggal 
várta a vb résztvevőit. Ráadá-
sul a legkritikusabb pillanatban 
a versenyszínhely egy részén 
megszűnt az amúgy is büdös 
ivóvíz-szolgáltatás. A magyar ló 
iránti kereslet érezhetően nőtt, 
de ennek előnyét a nyelvtudás 
és „csomagolás” hiánya miatt 
inkább a kereskedők élvezik. A 
sokat költő vendégek Bécsben 
rendeltek szállást. De szerencsére 
ebből a résztvevők semmit sem 
érzékeltek. Többek egybehangzó 
véleménye szerint az eddigi öt 
junior vb közül ez sikerült a leg-
jobban. Ami egyértelmű, hogy a 
fiatal lovasok sikere talán jó példa 
a következő generáció számára, 
hogy vállalja a versenysporttal 
járó nehézségeket. Csak el ne 
bízzuk magunkat.

Mint látható, a lovakon nem 
múlik.

Matyi Bianka – Koheilan 
Tüzes sh. (Koheilan Kenitra–
Répáspuszta Mersuch-15–
Koheilan XXXVI)

TENYÉSZTÉS


