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Arabmén-vizsga, 2013
Mennyit számít a küllem?
Az idei évben Kaposváron, a Lovasakadémia létesítményeiben zajlott a Magyarországi Arablóte-
nyésztők Egyesületének (MALE) ménvizsgája. Az egyesületi eseményen 11 shagya-arab, illetve egy 
arab telivér mén jelent meg. Ez az összes arab vérségű fajtát tekintve, melyet a MALE gondoz, 
talán nem nagy szám. Tekintve azonban a 2008 óta tartó gazdasági válságot és az ezzel együttjáró 
lóértékesítési nehézségeket, amelyek érzékenyen érintették a tenyésztési kedvet, nem is olyan 
kevés. Ismerve a csikószületési számok csökkenését is, sajnálatos módon jól lehet, hogy előrevetít 
egy negatív tendenciát, melynek a következményeit még nehéz előre megbecsülni. Márpedig 
tekintve például az őshonos shagya-arab tenyésztésben elért vezető európai pozícióinkat, a 
megfelelő szelekciós alapot jelentő utódlétszám elengedhetetlen lenne a kívánatos tenyészállat-
színvonal fenntartásához. Ilyen szempontból is fontos információkat adott az idei ménvizsgára 
felvonultatott ménutánpótlás.

ÍRTA ÉS FOTÓZTA RÁSKY PÉTER

A szemle első eseménye a mé-
nek küllemi bírálata. A bírálóbi-
zottság ezúttal Baranyai Sándor, 
dr. Hecker Walter és dr. Németh 
Csaba összetételben döntött a 
ménekről. Végül 7,5 pontban ha-
tározta meg a ménvizsgateljesítés 
szintjét, amelyet csak egy mén, 
Koheilan Santos P tudott telje-
síteni. Jómagam több évtizede 
jelen vagyok ménvizsgákon, de 
ilyen magas ponthatárokra nem 
emlékszem. Így vérzett el több, 
előzetesen esélyesnek vélt mén, 
mint például a 7,49 pontot ka-
pott sötétpej O’Bajan Gondolat 
(O”Bajan XXIV–Shagya Gina) a 
tiszaföldvári ménes tenyészeté-
ből, vagy az a Kemir VI-3 (Kemir 
VI–164 Gazal XI) (7,18 pont), 
amely az idén tavasszal a fiatal 
mének championja címet szerezte 
meg a XX. Alföldi Állattenyésztési 
Napokon rendezett arab show-n, 
majd nyáron Marbachban, az ISG 
Championátuson minimális kü-
lönbséggel lett második a Bábol-
na Ménesbirtok Kft. színeiben. 
Sajnos azonban, mint érdeklődé-
semre dr. Hecker Waltertől, a bírói 
grémium tagjától megtudtam, 
a nagyon jó típuspontszámot 
kapott mének végül a főként az 
aszfaltpróbán (kemény talajon) 
érvényre jutó lábszerkezeti gon-
dok miatt kerültek kizárásra a 
tenyésztésből.

Színesíti a helyzetet, hogy az 
előszelekcióra érkezett méneknél 
viszont 7 pontban állapította meg 
a ponthatárt a bírálóbizottság, 
amely nagyjából fedi az előző 
években megszokott szintet. 
Így nyert pl. pozitív elbírálást a 
Shagya II-5 ménre rokontenyész-
tett pej Shagya Szende (Shagya 
II-5–Shagya Szirén) Tiszaföldvár-
ról. Így az a helyzet állt elő, hogy 
vannak olyan mének, amelyek 
akár kevesebb küllemi ponttal, 
ám korrektebb lábszerkezettel be-
leszólhatnak a shagya-arab fajta 
jövőbeni tenyésztésébe.

A ménvizsga küllemi bírálati 
részén fedeztetési engedélyt nyert 
Koheilan Santos P impozáns mé-
retű mén reményteli továbbvivője 
lehet a vonalnak. Apja, Koheilan 
XIII hosszú évekig volt Parti Imre 
Kereki Ménesének törzsménje, és 
több nagyon sikeres ivadékkal há-
lálta meg a bizalmat. Ide tartozik 
az a friss hír is, hogy a Pachl Péter 
által lovagolt, és a szeptemberi, 

fóti nemzetközi díjlovas verse-
nyen győztes mén utóda, a pej 
Koheilan Tajmir P teljesítménye, 
fantasztikus mozgása és külle-
me okán fedeztetési engedélyt 
nyert az oldenburgi fajtában is. 
Koheilan Santos P egy kifejezet-
ten nagyméretű (162 cm bottal), 
fiatal mén, amely megjelenése 
alapján a sport célú használatát 
valószínűsíti. Ez azért sem áll 
távol a méntől, mert anyja, a 
radautzi Siglavy Bagdady XVI vo-
nalból származó 28 Szolli remek 
utódokat adott, többek között 
Magdan Tano után Szonettet, 
amely Floracban nyert nemzet-
közi távlovas versenyt CEI*** 
160 km-en.

A küllemi bírálaton két, már 
külföldön fedeztetési engedélyt 
szerzett mén is bemutatásra ke-
rült. Egyikük a nagyrámájú szür-
ke Barbell (Baggi–Fata Morgana), 
amely norvégiai és dán fedez-

Barbell (Baggi–Fata Morgana), Siglavy Bagdady vonalú mén

tetési engedéllyel rendelkezik.
Fiatal gazdáját hazánkban töltött 
tanulmányi ideje alatt is szolgálja. 
Előreláthatóan két évig lesz elér-
hető. Származását tekintve a fen-
ti nevek nem sokat mondanak egy 

Siglavy Bagdady Bendegúz az ugrófolyosóban
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magyarnak, hogy fellebbentsük a 
fátylat: Baggi a bábolnai Siglavy 
Bagdady VI ox egyik, északon 
fedező fiának a leszármazottja,
Fata Morgana pedig a koráb-
ban hazánkba importált 
Jussuf VIII törzsmén lánya.
Így aztán a nagyrámájú, jó moz-
gással rendelkező mén a „magyar” 
Siglavy Bagdady ménvonal egyik 
új lehetősége lehet. 

A másik bemutatott mén 
a sötétpej Koheilan XXXIX-5 
(Kohei lan X X XIX– 367 
Dahoman XXXVI-15), amely a
Radautzi Ménesben fede-
zett korábban, jelenleg Stei-
ner Sándor tulajdonában van.
Egy viszonylag kisebb tömegű, 
szép fejű, de a kívánatosnál ke-
vesebb mozgással rendelkező, 
idősebb ménről van szó.

A ménvizsga a díjlo-
vagló feladattal folytató-
dott, Wágenhofferné Ma-
gyar Ágnes, Kövy András és
Balázs József bírálatával. Itt 
szokásosan az előző évekhez, a 
mének a felkészítésnek megfe-
lelően vegyes színvonalat mu-
tattak. Sajnos pár kivételtől –
mint pl. Varga István és
O’Bajan Gondolat – eltekintve 
nem sikerült felszínre hozni
és bemutatni a ménekben geneti-
kailag rejlő képességeket.

A ménvizsgát már korábban 
megkezdő mének közül a díjug-
rató feladatot három mén teljesí-
tette. Elsőként a Rencsár Kálmán 
Solti Méneséből érkezett Siglavy 
Bagdady Bendegúz (Siglavy 
Bagdady VIII–Siglavy Bagdady 
Blanka). Egy nagyméretű (162 
cm), de mégis elegáns mén, amely 
a Siglavy Bagdady  ménvonal 

minden, az elmúlt időszakban ha-
zánkban fedező, értékes képvise-
lőjét felvonultatja a pedigréjében.
Apja a közel 30 évesen is fitt, 
2006-ban távlovagló világbajno-
kot adó Siglavy Bagdady VIII, 
anyja az után a Siglavy Bagdady 
XV-5 után született, amely a 
gidrán fajtában is jó ugróképes-
ségű utódokat adott, míg a nagy-

anyja a répáspusztai tenyésztésű 
Siglavy Bagdady Bíbic ugyan-
csak Siglavy Bagday VIII után. 
Ezért nem volt meglepő, hogy 
az elegáns szürke mén jó ugróké-
pességet és készséget mutatott, 
annak  ellenére is, hogy jelenleg 
elsősorban a távlovassportban 
kerül kipróbálásra.

Az ISG Európa Champion 
pej O’Bajan XXII-3 (O’Bajan 
XXII–153 Kemir V) is ebben az 
évben fejezte be a ménvizsgát,
nemcsak egy hibátlan ugrótelje-
sítménnyel, hanem utána a több 
mint 4 ezer méteres krosszvizsgát 
is teljesítve Szentirmai Péter lo-
vaglásában. A Bábolnai Ménes 
neveltje egy bajnokhoz méltóan 
hozta az elvárásokat, a rövid idő 
alatt egymás után teljesített két 
parcours-t, majd a nehéz terep-
verseny sem szegte a kedvét, ami 
jól jelzi az arab ló keménységét, 
hiszen még versenykörülmények 
között is ritka az ilyen szintű 
terhelés. Rajta kívül Kemir VI-3 a 
díjugratásban, a tavalyi arabmén-
vizsga ugrórészének győztese,
O’Bajan XX-6-4 (O’Bajan XX-6 
Pagat–190 Shagya I) pedig terep-
krosszon teljesítettea rá kiszabott 
részfeladatokat sikerrel.

Az idei ménvizsga a 
Lovasakadémia kiváló infrastruk-
túrájának köszönhetően összes-
ségében gördülékenyen zajlott, 
a küllemi bírálat visszhangjai 
azonban vélhetően vetnek még 
hullámokat a jövőben. 

O’Bajan XXII-3 Szentirmai Péterrel az ugróvizsgán

Koheilan Santos P (Koheilan XIII–28 Szolli), sportra predesztinálva


