
Éppen 24 éve, hogy az arab lótenyésztők és lótartók képviseletében megalakult a MALE, a Magyarországi Arablótenyész-
tők Egyesülete. Elnöke a kezdetektől a méltán elismert tudós-egyetemi tanár, dr. Hecker Walter, aki az idén október végén 
megtartott rendkívüli közgyűlésen lemondott elnöki tisztéről. Az arab lóról, tenyésztésről, az Egyesületről és a lemondás 
okairól beszélgettünk a tisztújító közgyűlés után a köztiszteletben álló hippológussal.

Gondolatok a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületi közgyűlése után

Nemzeti kincsünk: a shagya-arab

A kezdetek
Szeretem az elején kezdeni a története-
ket. Lóban ugyan nem vagyok monogám, 
de bevallom, az első szerelmem az arab ló 
volt. Minden lovas képet gyűjtöttem, ami 
elém került, és egyszerűen megfogott, és 
nem engedett el az arab lovak szépsége, 
nemessége, nagy, kinn ülő sötét, csillogó 
szemük. A nyíregyházi fedeztetési állomá-
son, ahol gimnazista koromban először 
kerültem  testközelbe a lovakkal,  több 
olyan országos fedezőménnel kerültem 
kapcsolatba, amelyek  bábolnai arab mének 
után a Nyíregyháza környékén  élő tirpák 
(szlovák anyanyelvű)  parasztoknál szület-
tek. Már gimnazista koromban segítettem 
a lovak törzskönyvezésében. Igazi, mara-
dandó  élményt jelentett az úgynevezett 
csikónyomozás. Ez azt jelentette, hogy az 
állomáson álló fedezőmének hátán a fe-
deztetési napló adatai alapján felkerestük 
a bokortanyákon élő parasztgazdákat és 
rögzítettük a 11 hónappal azelőtt történt 
fedeztetés eredményét.  Így derült ki, hogy 
született-e, és ha igen, milyen csikó.  Ked-
venc ménem volt a 773. Shagya XXV-14. 
ménnek a Nyíregyháza-Árvalányhaj nevű, 
rendkívül megnyerő külsejű, elegáns, szür-
ke mén  fia. A magyar méneskari tisztek az 
1943-ban  a köztenyésztésben született mé-
nek neve után, - hiszen ezen mének születé-
si helyükről lettek elnevezve, - egy A betűvel 
kezdődő külön nevet is adtak, így született 
Kiskirályság-Alsószoknya is,  ezek az elne-
vezések   a méneskari tisztek gazdag fantázi-
ájáról és gondolataik kacskaringós irányáról 
is hű képet adnak. A következő évben B 
betűvel kaptak a köztenyésztésben született  
országos fedezőmének külön becenevet. 
Így született Tengőd- Ballada, Tárkány-
Bableves, és Kunszentmárton-Békepipa. 

Ezt a kedves szokást is elsöpörte a II.  vi-
lágháború és az azt követő kommunizmus.

Az első munkahelyek
A gödöllői egyetem elvégzése után első 
munkahelyem a dióspusztai angol telivér 
ménes volt.  Itt természetesen az angol te-
livérek atletikus alkata, a velük született 
intelligencia, küzdőképességük, kiemelke-
dő együttműködési készségük is hatalmá-
ba kerített. Sokszor jártam úgy nyergük-
ben ülve, hogy kigondoltam valamit,  és 
ők már végre is hajtották. A lótenyésztés 
1962. január 1-i átszervezéséig csodálatos 
életünk volt nekünk is és lovainknak is. 
Fogatlovak, szolgálati hátasok álltak rendel-
kezésünkre, amelyek segítségével hajtottuk 
végre feladatainkat. 1962. január 1-vel dr. 
Burgert Róbert vette át a dióspusztai angol 
telivér ménest is. Úgy döntött, hogy luxus 
egy ménesben három diplomás szakember, 
engem berendelt Bábolnára és a növényter-
mesztésbe osztott be. Innen rövid néhány 
hónap után a Jászberényi Méntelepre men-
tem. Itt Sz. Szász Iván munkatársa lettem, 
aki kötelességének érezte, hogy a rábízott 
fedezőméneket, nyeregből, bakról is meg-
ismerje. Ha nem vidékre mentünk, akkor 
reggel 6 órakor  mi is részt vettünk a mé-
nek jártatásában. Jászberényhez is rendkívül 
értékes élményeim kapcsolódnak. Ekkor 
még minden fiatal országos fedezőménnek 
teljesítményvizsgát kellett tennie, amely 
25 kilométeres akadályokkal  tarkított te-
replovaglást jelentett. Ezt a vizsgát ősszel, 
Hubertus napján rendezték a méntelepek, 
ünnepélyes keretek között.
Tekintélyes lovas embereket hívtak meg, 
akiknek a 25 kilométeres tereplovaglás nem 
okozott gondot. Először a meghívott ven-
dégek lovagolták végig a kijelölt pályát a  ki-

jelölt idősebb méneken. Ők a célban lóról 
szállva, frissítők fogyasztása közben figyel-
hették a fiatal vizsgázó mének célba érkezé-
sét. Nagy élményt jelentett nekem egyetemi 
hallgatóként, később fiatal szakemberként, 
hogy fej-fejt lovagolhattam Tóth Bélával, a 
válogatott keret edzőjével, vagy Keresztes 
Erzsébettel, a kiváló ugrólovassal. Az őszi 
párás, fátyolos napsütésben az erőtől duz-
zadó, prüszkölve vágtató, mének csapata 
maradandó élményt adott. Akkor még a 
mezőn találkozni lehetett, a határban dol-
gozó lovas  fogattal is. Ezt a mének azonnal 
észrevették, és az egész méncsapat harsány 
nyerítéssel hívta fel magára a figyelmet.
Itt Jászberényben köthettem személyes 
ismeretséget a rendkívül elegáns, sárga 
angol telivér ménnel, Galgóczy-val (sár-
ga mén szül.1938-ban a Gödi ménesben, 
apja: Flamingo, anyja: Contretemps) akit   
csak később sikerült  azonosítani és előtte 
Bőnyrétalap-Abszint néven fedezett, mert 
Bőnyrétalapon találták meg a világháború 
után.  Ennek a kiváló ménnek ugyancsak 
Galgóczy néven egy kitűnő ugró ivadéka 
született, amely  Prutkay Zoli barátommal  
versenyzett később igen eredményesen. 

Lovak, lovak, lovak...
A lovas monogámiámat megtörő angol te-
livérek után a modern sportlovak varázsol-
tak el. Ezek között is a holsteiniek vitték el 
a pálmát rendkívül rugalmas, szinte légies 
mozgásukkal, „akik” úgy hagyták el a föl-
det, hogy elhitették az emberrel, hogy New-
ton törvényei érvényüket veszítették.
Legutóbb az achal-teke fajta egy-egy egyede   
bűvölt el. Amikor Parti Imrénél előttem állt 
Rang nevű sötétfakó ménje, földbe gyöke-
rezett a lábam, szinte nem kaptam levegőt.
A Teremtőnek és a több ezer éves emberi 
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kultúrának egy  csodálatos alkotása állt 
előttem. Költőnek kellene lennem, hogy 
érzéseimet szavakba tudjam önteni. Vivaldi 
és Bach zenéje,  Munkácsy egy-egy festmé-
nye van rám még ilyen hatással. Csodálatos, 
szavakkal leírhatatlan esztétikai élményt 
jelet számomra ezeknek az egyedeknek a 
látványa.

Bábolna a ‘70-es ‘80-as években
De vissza kell térnünk az arab lovakhoz.
Dr. Burgert Róbert közben Bábolnán át-
írta az arab lovak tenyésztésének történe-
tét.  Amerikai útja során  érzékelte, hogy 
milyen  értéke van ott az arab telivéreknek. 
A német Lohmann cég együtt működött a 
bábolnai gazdasággal a baromfitenyésztés-
ben. Ennek egyik munkatársa, dr. Hans  
Joachim Nagel, aki a német arab telivérte-
nyésztők egyesületének elnöke lett elkísérte 
dr. Burgertet Egyiptomba, ahol  a Pettkó-
Szandtner Tibor által már világszínvonalra 
emelt,  a  volt egyiptomi  királyi ménest, 
akkor már az USA-ban tanult és ott dokto-
rált kiváló szakember, 
dr. Ameen Zaher 
vezette.

Az arab lovak is és a ménes munkáját irá-
nyító dr. Ameen Zaher is mély benyomást 
tett dr. Burgert Róbertre. Elkezdődött a bá-
bolnai ménes átalakítása az El Zahrai mé-
nesből vásárolt arab telivérek segítségével.
1970-ben megalakult a WAHO (World 
Arabian Horse Organisation), amely a 
bábolnai ménest már alapításánál felvet-
te tagjai sorába. 1972-ben egy WAHO 
küldöttség járt Bábolnán, a törzskönyvek 
gondos átvizsgálása után kimondta, hogy a  
bábolnai arab fajta ugyan nem minősíthető 
arab telivérnek, de egy szigorú törzskönyvi 
szabályozásban tenyésztett értékes fajtatisz-
ta arab lófajta. 

Bábolna igyekezett megszabadulni a bábol-
nai arab fajtától. Ezek az egyedek elkerültek 
Németországba, Dániába, Svájcba, Svédor-
szágba, ahol sok embert meggyőztek érté-
kes tulajdonságaikról.
Dr. Fritz Gramatzki és Liselotte Tarakus 
szívós munkája nyomán a WAHO 1978-as 
hamburgi konferenciáján a bábolnai arab 
fajtát fajtatiszta külön fajtaként ismerte el. 

1979-ben a bábolnai arab lovak néhány 
elkötelezett barátja megalakította a 
ma ISG-nek (Internationale Shagya 
Araber Gesellschaft) ismert szerveze-
tet. Levélben kérték dr. Burgert Ró-

bertet, hogy engedélyezze a bábolnai 
arab fajta elnevezést. Dr. Burgert ezt 
azzal hárította el, hogy Bábolnán ma 
kétféle típust tenyésztenek és ez félre-

értésre adna okot. Így lett a fajta neve a ma 
ismert Shagya Arab.

Bábolna 1989-ben ünnepelte 200 éves 
fennállását. Erről az akkori vezetés 
is  méltóan kívánt megemlékezni. 
Dr. Nagy Gábor Bábolna akkori 
vezérigazgató 

helyettese, aki állatorvos volt, engem kért 
meg a  Bábolnai Ménes történetének meg-
írására. 
A Hadtörténeti Múzeumban már rendel-
kezésre álltak olyan írott gótbetűs doku-
mentumok, amelyeket Bécsből kértek el és 
a bábolnai ménes megalapításának történe-
tét rögzítették. „A  Bábolnai Ménesbirtok 
alapításának 200. évfordulója alkalmából” 
1989-ben  a Mezőgazdasági Kombinát Bá-
bolna kiadásában megjelent „A bábolnai  
arab lótenyésztés története” című köny-
vem. Az évforduló ünnepén nemzetközi 
konferenciát is rendeztek, ahol több neves 
külföldi személyiség, pl. a marbachi német 
arab telivér ménes vezetője, dr. Wolfgang 
Cranz, mellett jelen volt dr. Ekkehard 
Frielinghaus is, az ISG akkori elnöke, 
aki rendkívüli meggyőző erővel előadott 
beszédében kiemelten méltatta Pettkó-
Szandtner Tibor munkásságát és azt mond-
ta, hogy a bábolnai ménesudvarban állnia 
kellene Pettkó-Szandtner Tibor szobrának. 
Ekkor a levegő megfagyott  az egykori, az 
ötös fogatos istállóból átalakított bábolnai 
színházteremben, mert Pettkó-Szandtner 
Tibor nevét eddig nem lehetett Bábolnán 
emlegetni.

Új szelek Bábolnán
A rendszerváltás idején, 1989 őszén, a bá-
bolnai dolgozók leváltották dr. Burgert 
Róbertet, és dr. Papócsi László lett Bábolna 
vezérigazgatója. Dr. Papócsi László értette 
és szerette a nemes lovat. Ezt a tényt az is 
igazolja, hogy később, a Magyar Lovas Szö-
vetség elnökeként sokat tett a magyar lovas-
sport megújulásáért, a magyar lovassport 
nemzetközi elismertségéért.
Dr. Papócsi László kijelölte a célt, munka-
társai szakértelmében megbízott és meg-
teremtette munkájukhoz a lehetőségeket.  
Ekkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy  
külföldön a Shagya Arab már elismert  faj-
ta volt, de ez hazájában, szülőföldjén még 

hiányzott. Dr. Papócsi László 
engem kért meg hogy írjam 
meg a fajta  leírását, „Fajta-

szabványát”. Ennek elkészíté-
se után immár hazánkban is 

az elismert fajták csoportjába 
emelkedhetett. ►

Dr. Hecker Walter az Egyesület elköszönő 
ajándékával (Tóth Dávid alkotása)



Megalakul az Arablótenyésztők Egyesülete
Az új szelek megalkották az egyesülési tör-
vényt, amely alapján megalakulhattak a 
tenyésztő egyesületeink. Így született meg 
1990. december 8-án a Magyarországi 
Arablótenyésztők Egyesülete, amely  elnö-
kéül engem választott, és a titkári feladatra 
Rombauer Tamást jelölték, aki már ko-
rábban is dolgozott Bábolnán és Dr. Bur-
gert Róbert távozása után Tóth Joachim, a 
központi gazdaság igazgatója hívta vissza 
ménesvezetőnek. Az egyesületek megala-
kulására rendkívül nagy szükség volt, mert 
a rendszerváltást követő rendkívül gyors és 
gátlástalan privatizációban a korábbi állami 
gazdaságok és termelő szövetkezetek lóállo-
mánya szerteszét szóródott, magánkezekbe 
került. Ez volt tehát az egyetlen módja az 
állományok megmentésének.
Az események fontos része, hogy Parti Imre,  
és Vörös József visszavásárolták a radautzi és 
a mangaliai ménesekből a románok által 
1919-ben kivitt  arab lovak ivadékainak – 
állíthatjuk -, hogy legjavát, ezzel nemcsak 
mennyiségében, de értékében is gyarapo-
dott a magyar állomány.  Azonnal felvettük 
a kapcsolatot az ISG vezetésével. Bábolna 
meghívta egy tenyészszemlére az ISG el-
nökségét, akik felmérték a ménes pillanat-
nyi állapotát. Ez az állapotfelmérés nem 
volt felemelő. A generációkon át egyiptomi 
arab telivérekkel keresztezett állomány elfi-
nomodott, kisebb, vékonyabb lett, haszná-
lati értékéből igen sokat veszített. Az álla-
potfelmérés után azonnal elindult a helyes 
irányú nemesítő munka.

A shagya-tenyésztés „aranykora”
Az  ISG segítségével megkerestük az európai 
állomány legértékesebb fedező ménjeit és 
kancák vásárlásával, bérbe vételével is gyor-
sítani kívántuk a fejlesztés munkáját. Pack 
asszony kiváló méneséből  Bábolna megvá-
sárolta a Balaton, majd a Páris nevű kiváló 
méneket, fiatal kancák megvásárlására is 
sor került.  Siegfried Frei  nemes  ménjéhez   
Amor-hoz küldhettünk kancákat, bérbe 
vettük Andrea von Nordeck  kiemelkedő 
ménjét, Saphir I-et. Bruno Furrer tenyész-
kancáit bocsátotta Bábolna rendelkezésére.
16 mént béreltünk, 80 kancát küldtünk ki 
fedeztetésre, így sikerült megújítani a hazai 

állomány genetikai értékét. Egy valóban si-
keres együtt gondolkodás és egy közös cé-
lért való együttműködés gazdag gyümölcsöt 
termett. A hazai tenyésztők előtt is kitárta 
kapuit a Bábolnai Nemzeti Ménes. Kedve-
ző feltételekkel juthattak a Bábolnán álló 
kiváló fedezőménekhez. Bábolna házigaz-
dája lett az ISG közgyűléseknek, s az ISG 
Európa-Championátusoknak.

A közben nemcsak Európában, de Észak- és 
Dél-Amerikában is elterjedt fajta kedvelői, 
tenyésztői örömmel jöttek a fajta bölcső-
jének tekintett Bábolnára. 1992-ben Bad 
Urachban az ISG közgyűlése a szervezet al-
elnökévé választott. Együttműködésünk így 
még szorosabbá vált. A vezetőségi ülésün-
kön elhangzott, hogy kell egy könyv,  amely 
bemutatja ennek a fajtának a történetét, 
kialakulását és kiváló tulajdonságait, amely-
ből megismerhető ez a kiváló fajta.
Elvállaltam  ezt a feladatot és miután az ISG 
hivatalos nyelve a német, 1994-ben Bruno 
Furrer segítségével az ISG kiadó gondozásá-
ban megjelent „ Bábolna und seine Araber” 
című német nyelvű könyvem, amely két 
évvel később 1996-ban fiam, Hecker And-
rás fordításában, „A bábolnai arab ménes” 
címmel magyarul is megjelent.

A felhőtlen öröm és zavartalan működés 
nem tartott sokáig. A felfűtött hazai poli-
tikai légkörben a szakértelemnél a politikai 
hozzáállás fontosabbnak tűnt, még akkor is 
ha ez nem őszinte meggyőződésből, hanem 
egyszerűen csak mérhetetlen érvényesülési 
lázból táplálkozott. 
Amíg Rombauer Tamás állt a bábolnai 
ménes élén, az együttműködés az egye-
sület és Bábolna között zavartalan volt. 
Ekkor nőttek ki máig is legsikeresebb ma-
gántenyésztőink. Rendszeresen látogat-
tuk tenyésztőinket, egyedenként bíráltuk 
kancáikat, beszéltük meg a párosításokat. 
Együtt örültünk a rendkívül nemes csikók-
nak és örömmel gratuláltunk a nemzetközi 
tenyészszemléken elért sikereikhez. 
A nemzetközi tenyészszemléken, Európa-
Championátusokon a bábolnai és a magyar 
magántenyésztők egyedei egyre sikereseb-
ben szerepeltek. A Bábolnán született El 
Nabila B. szürke arab telivér mén először 

a Brazil, majd az USA Nemzeti Bajnok  
ménje címet nyerte el. 2006-ban az Aache-
ni Lovas Világjátékokon a bábolnai szüle-
tésű Siglavy VIII. apaságú szürke herélt, 
Hungares néven a 160 km-es távlovaglás-
ban  spanyol lovasával világbajnok lett.
A 2014-es francia világjátékokon a magyar 
magántenyésztő által tenyésztett Kenitra-
Kincső, francia lovasával 3-ik. Tóth József 
magyar távlovas a világranglista 3. helyén 
áll shagya arab lovának, Siglavy Bagdady-
Aladinnak köszönhetően. Nincs még egy 
magyar fajta, amely ilyen sikerekkel büsz-
kélkedhet. Sajnos.

Érdekek és lótenyésztés
A szocialista irányítás alatt érdekes volt a 
kapcsolat alakulása. Szemtől szemben rend-
kívül udvariasan viselkedtek és látszólag 
kiváló tisztelettel beszéltek velem. De há-
tulról azért jöttek a hírek, hogy tulajdon-
képpen az egészet értelmetlennek tartják 
és legszívesebben felszámolnák a bábolnai 
ménest, hiszen sokba kerül és ezt a pénzt 
sokkal jobban tudnák másra költeni, de 
erre nem volt bátorságuk. Meg is kísérelték  
a bábolnai ménes felszámolását, de a hír 
nemzetközi visszhangja elriasztotta őket et-
től a lépéstől. Egyszer már eljutott a helyzet 
olyan fokra, hogy maguk között a bábol-
nai állományt már fel is osztották. Életem 
egyik mélypontját jelenti az a Szekszárd 
közelében összehívott közgyűlés, amikor a 
leglehetetlenebb,  gátlástalan méregkeverők 
rágalmaztak minket, „hintaló-szakértelem-
mel” bizonygatták nekünk, hogy mennyire 
kiválóan értenek ők, természetesen nálunk 
sokkal jobban ehhez a dologhoz és nem 
nálunk, hanem az ő kezükben lenne ennek 
az ügynek igazán a helye. Ezt a támadást is  
túléltük. Bábolna még mindig áll, de úgy 
érzem a bábolnai ménes ügye a mai napig  
nincs a helyén.

Az elnöki tisztségről való lemondásról
2011 nyarán egy vírusos fertőzés következ-
tében arcidegem és a két lábam lebénult. 
Hosszú hónapokat töltöttem kórházban, 
majd ugyanennyit egy rehabilitációs inté-
zetben. Lassan talpra álltam. Ekkor felesége-
met műtötték rákos daganattal. Őt vittem 
kezelésekre. 2013. októberében temettem 

el kedves feleségemet. Elnöki feladatomról 
le akartam mondani, mert úgy éreztem, 
hogy teendőimet nem vagyok képes ellátni   
úgy, ahogy a lelkiismeretem ezt megkívánja. 
Nem engedtek,  sajnos én engedtem. 
Így jött el a 2014. október 15-i közgyűlés. 
Itt végre elfogadták lemondásomat. Mun-
katársaim között szétosztottam munkájuk 
megbecsüléseként Bábolna 225 éves ju-
bileumára megjelentetett Bábolna köny-
vem bővített második kiadását, amelyet 
az egyesületünk, Rombauer Tamás sikeres 
pályázata tett lehetővé. Ezután számunkra 
meglepő dolog történt, tenyésztőink egy 
csoportja, akiket a mostani bábolnai vezetés 
a közgyűlés előtt összehívott, azzal állt elő, 
hogy nem hajlandók elfogadni a közgyűlés 
alapszabályát, „ez így nem mehet tovább” és 
„Bábolnával együtt kell működni”.
A méltánytalan támadás szinte lebénított. 
Ha valóban az egyesület  munkája ellen 
volt kifogásuk, miért hallgattak eddig? Fele-
lős beosztásokban voltak jelen az egyesület 
vezetőségében. Mitől lett hirtelen ilyen el-
lenséges a véleményük? A Bábolnával való 
együttműködés valóban a magyar shagya-
arab állomány alapvető érdeke. Magam is 
így láttam és ennek érdekében tevékenyked-
tem. Ennek érdekében  nem sérelmeztük, 
amikor Bábolna új vezetése az  egyesületnek 
addig a Bábolnai ménesudvarban  működő 
irodáját megszüntette, amikor a kötelező 
adatszolgáltatást sem teljesítette, amikor 
nem engedte, hogy ügyvezetőnk belépjen 
a Bábolna ménesi irodába. Ezt csak külön 
késéremre engedélyezte alkalmanként. Én 
azt hittem, hogy elég, ha véleményemről 
igyekszem meggyőzni Bábolna  vezetőjét és 
sérelmeinket az  egyesület  vezetősége felé 
nem továbbítom. Én az együttműködést 
komolyan gondoltam. Most kiderült, té-
vedtem.  

Tenyésztési szabályzatunkban a tevékeny-
ségi körök és feladatok pontosan leírásra 
kerültek. Nagy örömömre tenyésztési sza-
bályzatunk azt is rögzíti, hogy az egyesület, 
amely egyébként a magyar törvények szerint 
felelős a shagya-arab  fajta fenntartásáért és 
fejlesztéséért, a bábolnai nemzeti ménes-
birtok állományát nukleusz populációnak 
tekinti, tehát megkülönböztetett  figyelem-

mel kívánja kezelni. Ez viszont egy valóban 
szoros és felhőtlen együttműködést kíván a 
két fél között. A Bábolnai Ménes vezetése 
döntéseit nélkülünk hozza meg. A mostani 
felelős vezető az arab telivér fajta híve.
A bábolnai állományt a maga ízlése szerint 
kívánja formálni. Ez az utolsó évek lépé-
seiből egyértelműen kiolvasható. Az nem 
zavarja őket, hogy míg az arab telivér világ-
fajta, így annak fejlesztése nem a bábolnai 
ménes feladata, a shagya-arab viszont a 
magyar parlament döntése alapján nemzeti 
kincsünk, fenntartása és fejlesztése a Bábol-
nai  Nemzeti Ménesbirtoknak is elsőrendű 
feladata. A magyar tenyésztési szabályzatok 
ismeretei nem tartoznak erős oldalaik közé.
Amikor hatósági szervezeteink rutinellen-
őrzés során feltárják a hiányosságokat és 
szankciókat alkalmaznak, ezért azonnal 
egyesületünket, ügyvezetőnket teszik fe-
lelőssé. A bűnbak keresése és megtalálása 
a kudarc okai feltárásának ismert, de nem 
kifejezetten leghatékonyabb módja.
Az utóbbi évek nemzetközi tenyészszemléi 
igazolták, hogy a Bábolnai Ménes shagya-
arab állománya a nemzetközi mezőny élvo-
nalában van. Könyvem második kiadásában 
ezt  a magas színvonalat pontosan, fényké-
pekkel alátámasztva is igazolni kívántam, 
mert  féltem ennek az elért magas színvo-
nalnak a leromlásától. Aggodalmam nem 
volt alaptalan.

Az 2014-es bábolnai tenyészszemle külföldi 
kritikája (Equus Arabian 2014/5 30. oldal-
tól) már szóvá tette, hogy amíg  az idősebb 
lovak minősége, típusa kiváló, addig a fiatal 
évjáratoké  ettől erősen elmarad,   ez ugyan 
nem szokatlan jelenség, de itt ez  a különb-
ség jelentős. Szóvá tették azt is, hogy a te-
livérezett, az El-vis apaságú „pálcika lábú” 
csikó szervezeti elfinomodása feltűnő. 

A szakértelem, a hozzáértés lehet vita tárgya. 
Meggyőző ez akkor, ha ezt elismert szakmai 
körök is alátámasztják. Rombauer Tamás az 
ISG alelnöke, ebben a bábolnai ISG köz-
gyűlése a két bábolnai ellenszavazat ellené-
re megerősítette. Az ECAHO-ban ismert, 
elismert szakember, megfelelő nemzetközi 
kapcsolatokkal. Egyetlen ember van az or-
szágban, akit Németországtól Bahreinig, 
Dániától Dubaiig meghívnak nemzetközi 
bíróként az arab telivér tenyészszemlékre. 
Őt úgy hívják Rombauer Tamás.
Ha kedves tenyésztő társaim azt hitték, 
hogy vissza vonulok és ölbe tett kézzel 
nézem, hogyan süllyed vissza a magyar 
shagya-arab állomány oda, ahonnan nem-
zetközi összefogással sikerült kiemelnünk,  
akkor csalódást kell okozzak. Bár elnöki fel-
adatomról lemondtam, szívesen állok a te-
nyésztők rendelkezésére, ha erre felkérnek.

Dr. Hecker Walter
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1653 O'Bajan Basa. Ez a mén küllemében és mozgásában
eléri a Pettkó-Szandtneri kor magas színvonalát.


