
8 9Lovas Nemzet 2011. április

Aktuális

Ön, mint az arab ló kiváló ismerője, 
hogy látja, hol a helye, mi a szerepe a 
világ lótenyésztésében ma az arab teli-
vérnek?
Míg a fajták kialakulása során szinte alig 
akadt lófajta, melyben a tenyésztők ne 
használtak volna arab vért, addig ma szin-
te csak tiszta vérben tenyésztik az arab te-
livért. Ennek oka az lehet, hogy a külön-
böző fajták elég nagy populációt alkotnak 
ahhoz, hogy pusztán szelekcióval, vérfrissí-
tés nélkül fenntarthatók legyenek.
A másik, talán nyomósabb ok, hogy az 
arab telivér főleg az utolsó fél évszázadban 
egyre kevésbé tartott lépést a használható-
ság, főleg a lovagolhatóság tekintetében. 
Az arab telivér is több irányba speciali-
zálódott és ezek az irányzatok eltávolod-
tak egymástól. Elég, ha példaként a főleg 
Franciaországban, és az Egyesült Arab 
Emirátusokban népszerű galoppverse-
nyekre tenyésztett arab telivérekre gondo-
lunk, melyek már inkább hasonlítanak egy 
kisebb méretű angol telivérre, mint arab 
lóra. Összehasonlítva egy tiszta egyiptomi 
arab telivérrel, mely a világ arab telivérál-
lományának mindössze 2-3 %-t teszi ki – 
de nemessége, szépsége miatt sokan sokat 
áldoznak rá – válik nyilvánvalóvá, hogy az 
arab telivéren belül a szelekció óriási kü-

lönbséget eredményezett. Ezen kívül meg-
határozó szerepe van az arab telivéreknek 
az egyre népszerűbbé váló távlovas sport-
ban, ahol a küllem teljesen háttérbe szorul, 
első a szinte hihetetlen állóképesség. Ami 
persze a legnagyobb ismertségnek örvend, 
az a tenyészszemlék, a show-k világa, ami 
kevéssé szakmai szemle, hanem valóságos 
show, annak minden hasznos és káros ele-
mével. Az arab országok történelmük ré-
szeként tekintenek az arab lovakra, ezért 
kötelességüknek érzik, hogy ők birtokol-
ják a legszebb méneket és kancákat. Innen 
ered a sokszor mesébe illő vételár, melynek 
érzése azonban csak keveseknek adatik 
meg. Az arab telivér számarányát tekintve 
az elmúlt évtizedekben főleg az Egyesült 
Államokban és az Öböl-menti országok-
ban nőtt jelentősen, az USA-ban több 
mint hatszázezer egyedet tartanak nyílván, 
így a Quarter Horse után a második.

Hogyan fejlődött hazánkban az arab lo-
vak tenyésztése?
Magyarországon az arab telivért az Udva-
ri Haditanács 1816-ban megfogalmazott 
rendeletére egyedül a Bábolnai Ménes te-
nyésztette nagyobb kancalétszámmal.
A ménes feladata főleg a kiegyezést, 1867-
et követően az volt, hogy jó munkabírású, 

állóképes, kiváló küllemű, jól örökítő, le-
hetőleg homogén genetikai háttérrel ren-
delkező ménekkel lássa el az országos mén-
telepeket. Erre a célra inkább a nagyobb 
létszámban rendelkezésre álló bábolnai 
arabot, mai nevén Shagya arabot használ-
ták, hiszen a tisztavérben tenyésztett arab 
telivéreket kis egyedlétszámuk miatt in-
kább értékesítették, vagy más nagy méne-
sekkel a vérfrissítés céljainak megfelelően 
elcserélték.
A II. Világháborút követően nincs tudo-
másunk róla, hogy magánkézben maradt 
volna jelentős arab telivér állomány.
Az 1947-ben Bergstedtenből hazatért bá-
bolnai állomány később kiegészült a Len-
gyelországból visszakerült néhány kancá-
val, melyek közül több Amurath Sahibtól 
volt vemhes…. Amurath Sahib leszárma-
zottai ma is a ménes gyöngyszemei.
A háború utáni hazai lótenyésztés több 
nagy baklövése közül már keveset beszél-
nek arról az óriási lehetőségről, melyet a 
60-as évektől beindult arab telivér iránti 
óriási keresletből fakadó üzleti lehetőség 
kínált. Elég, ha arra gondolunk, hogy mit 
profitáltak a velünk egy szintről újrainduló 
lengyel ménesek az elmúlt három évtized-
ben. Az USA-ban közel 250 000 lengyel 
arab telivért jegyeznek, és mind a mai na-

pig piacvezetők Európában. Ezt a hibát 
még az Egyiptomból 1968-1972 között  
importált 12 kanca és négy mén sem tudta 
ellensúlyozni.
Amíg a Lengyel ménesek irányítása mind a 
mai napig szakmai alapon történik, addig 
hazánkban ez a politika színtere volt a há-
borút követően.

Ma nagyon sok lófajta verseng a vevők 
kegyeiért. Ön szerint miért érdemes 
arab lovat vásárolni?
Mert szép, tanulékony, és olyan tulajdon-
ságokat hordoz, mely a többi fajtában 
nincs meg. Attól is függ, milyen célra 
vásárol valaki lovat. Sajnos a tenyésztők 
nincsenek könnyű helyzetben, mert kevés 
mén áll rendelkezésre, így egy-egy jó mén-
től csak jelentős ráfordítással lehet vemhes 
kancánk. A gazdag arab országok szinte 
kiszippantották a jó méneket Európából, 
ezt főleg a tiszta egyiptomi- és az „Asil” 
fajtacsoport szenvedi meg.

Korábban Bábolnán igyekeztem a hazai te-
nyésztést szolgálni, az általunk bérelt mé-
nek a tagok rendelkezésére álltak.
Minden olyan hagyományos fajta, mely-
nek nincs jól működő, nyitott, versenyké-
pes  „anyaménese”  lassú pusztulásra van 
ítélve, ami  napjainkban már nem is olyan 
lassú. Csak az tud ma Magyarországon 
eredményesen arab telivért tenyészteni, 
aki legalább olyan járatos az internet vi-
lágában, mint a lótenyésztésben. Napra-
késznek kell lenni a show-k eredményeit 
tekintve, mind a megfelelő ménkiválasztá-
sánál, mind az értékesítés területén.
A hazai kereslet „mérsékelt” és az árban 
nem ismeri el a kiugró egyedeket és a jó 
származást. El Nabila B úgy került brazil 
tulajdonosához, hogy Németországban 
volt tréningen, és sikeresen szerepelt show-
kon és ott felfigyelt rá. Tehát fontos, hogy 
állandóan a „piacon” legyünk, mert a piac 
ismerete nélkül csak megmosolyognak, le-
sajnálnak bennünket.

Naponta huszasával kapom a hírleveleket 
különböző tenyésztőktől, gyakran már 
hasban eladják a csikót, de az teljesen 
megszokott, hogy a vásárló csak monito-
ron látja mit is vesz meg. Biztos, hogy ettől 
sokan idegenkednek, de akinek sok pénze 
van nem ér rá kalandos utakra. Ez is ló, 
csak egy kicsit más….

Miként mérettetnek meg ezek a gyö-
nyörű lovak? Érdemes őket tenyészteni?  
Van kereslet irántuk? Látható valami 
tendencia a tenyésztésben külföldön?
Minden hasznosítási iránynak megvan a 
maga célközönsége. Maradjunk a show-k 
világánál.
Egyre inkább érezhető a pénz hatalma, 
mely nem kedvez a hazai tenyésztőknek.
A kiemelt tenyészszemléken csak akkor 
van esélye a lónak, ha azt profi elővezetők 
készítik-, és vezetik fel. Európában és a Kö-
zel-Keleten  összesen 120 tenyészszemlét 
szerveznek, „C”, „B” és „A” kategóriában.  

Gondolatok tenyésztésről
és lehetőségekről

Az arab telivér 
Szinte példátlan karriert fut be napjainkban  egy magyar tenyésztésű arab telivér mén ,El Nabila B. A  mén 2002-ben 
történt eladása óta sikert sikerre halmozott, egyúttal győztes utódokat hagyott maga után minden olyan ország-
ban, melynek ménesében állt. El Nabila B szépségével, lélegzetelállító mozgásával ma az Egyesült Államokban 
gyarapítja az arab telivér kedvelőinek táborát. Lapunk 2002. februári száma „Rekordösszeg egy arab ménért” cím-
mel részletesen ismertette a mén származását, eladásának körülményeit. El Nabila B 1996-ban született Bábolnán. 
A  ménes  arabló tenyésztését ekkor Rombauer Tamás irányította. A nemzetközileg elismert arabló szakértő ma a 
Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének ügyvezető elnöke, aki bíróként világszerte  rendszeres szereplő-
je  a  tenyészbemutatóknak. Kérdéseinket neki tettük fel.

Minden olyan hagyományos fajta, 
melynek nincs jól működő, nyitott, 
versenyképes  „anyaménese”  lassú 
pusztulásra van ítélve, ami  nap-
jainkban már nem is olyan lassú.
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„A”-ban csak a „B”-ben már minősült lo-
vak vehetnek részt, ezért is sajnálatos, hogy 
Bábolnán az idei a negyedik év, hogy nem 
rendeznek tenyészszemlét, így ha valaki 
minősülni szeretne, legalább Ausztriáig 
kell utaznia lovával.
Az igazán esélyes lovat érdemesebb néhány 
hónapra valamelyik európai tréningtelep-
re  vinni, ennek költsége azonban csak 
az eladáskor térül meg, ami ugyebár igen 
nagy kockázat. Tenyésztési szempontból 
az eredmények láttán egyértelmű, hogy 
10 -15 mén ivadékai szerzik meg a díjak 
kétharmadát. Itt is érződik a „divat” amely 
gyorsabban változik, mint ahogy azt a te-
nyésztők követni tudnák, ezért különös 
szerep jut a jó megérzésnek. Mint sok he-
lyen az életben annak van szerencséje, aki a 
legtöbb információval rendelkezik.
Én a hazai tenyésztőket sokkal gyakorlati-
asabbnak, és lóhoz közelebbinek ismerem. 
Vannak, akik egy-egy értékesebb vonal, 
kancacsalád megőrzésén dolgoznak, van-
nak  akik továbbra is „lóként” tekintenek 
az arab telivérre és használják őket nyereg 
alatt, vagy kocsiban, vagy csak azért, mert 
szép. És ez így van jól.

Hogyan vélekedik, lát-e perspektívát a 
jelenlegi gazdasági helyzetben a magyar 
lótenyésztésben?
Ebben a kérdésben vannak nálam sokkal 
avatottabb szakértők. Szép tervek szület-
tek, kérdés, mit sikerül belőle megvalósí-
tani. Nehéz évek jönnek, annyi bizonyos. 
Korábban már ejtettünk szót a hagyomá-
nyos fajtákról és az anyaménesek szere-
péről. Mind az arab telivér, mely nélkül 

Shagya arab tenyésztés sincs,  mind a 
Shagya arab tenyésztés, mely jóval na-
gyobb egyedszámával, és használhatóságá-
val közelebb áll a magyar tenyésztők szí-
véhez akkor tud fejlődni, piacot szerezni, 
ha van mögötte egy masszív, kiszámítható, 
tőkeerős, nemcsak  történelmi múltjából 
fakadóan,  hanem alkalmazottai szak-
mai tudása és hozzáállása által is hiteles, 
és nemzetközileg elismert ménesbirtok, 
amely a tenyésztőkkel együttműködve 
megosztozik a génmegőrzés feladatán és 
költségén. Ez igaz a többi ménesre vonat-
koztatva is, hiszen a hazai tenyésztői kör 
egyben a legfőbb üzleti partner.
A törzsállattenyésztés minden állatfajtánál 
ráfizetéses, ezért szervezték ezen gazdasá-
gokat úgy már évszázadok óta, hogy a be-
vételek pótlására egyéb tevékenységeket is 
végeztek.
A jelenlegi gazdasági körülmények között 
felértékelődik az állami szerepvállalás, a 
tenyésztői kör fluktuációja miatt. Ez nem 
feltétlenül gazdasági, inkább szakmai 
többletmunkát, figyelmet jelent. Minden 
ménesünk más és más lehetőségekkel ren-
delkezik, a lényeg, hogy minél több lábon 
álljanak.

Milyen lehetőségekre gondol?
A tenyésztés mellett kiemelkedő lehetőség, 
és feladat az oktatás, hogy a fiatal lovas 
generáció ismerje meg és szeresse ezeket 
a hagyományos fajtákat, ők a legjobb be-

fektetés. Ahol ez nem így van, ott le kell 
azonnal cserélni az oktatógárdát. El tudná 
azt képzelni, hogy mondjuk Franciaor-
szágban a lótenyésztésben foglalkoztatott 
állami, vagy szövetségi alkalmazottak ne a 
francia lovat ajánlják? Ugye, ez lehetetlen. 
Csak mi magyarok nem értékeljük helyén 
saját javainkat. Nem kérdés, hogy az olim-
piai  lovassportokban csak  az erre a célra 
tenyésztett fajtákkal lehet valaki nemzet-
közi szinten eredményes, de a hazai lova-
sok döntő hányada száztíz centiméternél 
nagyobb pályán nem indul, ahol mondjuk 
egy kisbéri félvér is  bőven megállná a he-
lyét. De említhetném O’Bajan Pagát nevű 
Shagya arab mént, mely „S” osztályú díjló.
Jelentős bevételre kellene szert tenni az 
idegenforgalomból, hiszen a látogatókból 
előbb-utóbb vásárló lesz. Minden ménes 
rendelkezik egyéb adottsággal, Bábolnán 
például az energiahálózat üzemeltetése 
hozhat bevételt, de nem szabad elfeledkez-
ni a kiállítás szervezésről (Bábolnai Nem-
zetközi Gazdanapok), vagy a növényter-
mesztésről sem, mert közel egy évtizedes 
küzdelem után végre minden ménes szá-
mára közel ezer hektár termőföld bérlete 
biztosított. 

Nemzeti méneseink képesek élni ezek-
kel a lehetőségekkel?
Szemléletváltásra van szükség, nyugati 
példákon okulva a szolgáltatásokból eredő 
bevételeknek egyre nagyobb szerepet kell 

játszani. Bábolnán 2006-ban létrehoztuk 
az Európai Történelmi Ménesek Egyesü-
letét (ESSA), amelyet menesztésem után 
már Németországban a Marbach-i ménes 
gesztorságával jegyeztek be. Ők már kita-
lálták, hogyan lehet a válságra válaszolni, 
nekünk csak adaptálni kellene, de a pilla-
natnyi érdekek mindent felülírnak. 
Sajnos a mezőgazdasági nagyüzemek priva-
tizációja során a lótenyésztés érdekei nem 
érték el a döntéshozók ingerküszöbét, a 
termőföld megszerzése után működéskép-
telen, eleve veszteséges egységeket (Kft-
ket) hoztak létre, vagy ellehetetlenítették 
működésüket, melyre szomorú példa 
többek között Kerteskő. Ez egyértelműen 
törvénytelen volt, a fondorlat kitalálóinak 
szerencséjére Kerteskő kivételével túl va-
gyunk az elévülésen.
A lovas társadalom nyomására ugyan nem 
szüntették meg a méneseket, de olyan 
helyzetet teremtettek, mely hosszú távon 
fenntarthatatlan, indokolatlan terhet róva 
a költségvetésre.
A korábban a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Rt-hez tartozó ménesek esetében az a 
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soha le nem írt, de több helyen hangoz-
tatott elképzelés körvonalazódott, mely a 
ménesek irányítását Budapesti központtal 
végezné, a beszerzéstől a könyvelésig, a 
számlázástól az értékesítésig. 
A méneseket így teleppé züllesztenék, 
ahol telepvezetők irányítanák a munkát, 
minden gazdasági döntés lehetőségét meg-
vonva. Remélem, hogy ez a rémálom soha 
nem következik be, és oly sok kitérő után 
készül végre egy olyan stratégia, mely a 
Ménesbirtokokat valóban a Nemzet szol-
gálatába állítja, melyek feladata ugyan 
elsősorban a génmegőrzés, de e mellett a 
hazai lótenyésztés szolgálata. A Nemzeti 
Lovas Programban ezen elveket fektették 
le, várjuk azok megvalósulását.

Visszatérve a korábbi témához, mi kell 
ahhoz, hogy valaki olyan sikeres arab 
telivért tenyésszen, mint El Nabila B?
Szerencsés ráérzés. Akkoriban sokat jár-
tam bírálni, hangsúlyozom: a meghívó 
költségére, szabadságom terhére. Feltűnt 
Kubinec, egy Amurath Sahib vonalú mén, 
aki mindent megnyert, ahová benevezték. 

Nagyon jól mozgott, sokalltam a jegyeit, 
de valamit valamiért. Az akkori vezér-
igazgató, dr. Papócsi László engedélyezte, 
hogy tíz kancára vegyek tőle fagyasztott 
spermát, 3000 DM / adag áron.
(A következő évben 7000 DM lett az ára.) 
Később „Európa”, majd „Világchampion” 
lett, csak a négy tulajdonos kancáit fedez-
te évekig. A tíz csikó közül két kanca és 
8 mén született, olyanok, mint Malik B,  
Semiramis B, Akram B. A 8 ménből 4 lett 
fedezőmén, a kancák mind törzskancák. 

Miért Nabila lett a legsikeresebb?
Talán az anyja miatt, amely szintén egy le-
genda. Miért adtuk el?
Mert sokat kínáltak érte (akkor 28 millió 
Ft-ot) és megegyeztünk a vevővel, hogy 
30 kanca termékenyítésére fagyaszthatunk 
tőle spermát.
Ha itthon marad, mi lenne vele? 
A probléma inkább az, hogy ezt a sikert 
mind Bábolnának, mind a hazai arab teli-
vér tenyésztésnek sokkal jobban ki kellene 
használnia.

Király László

▼ Jeff és Andrea Sloan, El Nabila B tulajdonosai Rombauer Tamással, Bábolnán


