
a Scottsdale első 10 helyezettje között volt, majd a Las Vegasban 
rendezett világkupa 12 év feletti mének osztályának első helyezését 
érte el.

El Nabila B győztes utódokat hagyott maga után minden olyan 
országban, melynek ménesében állt. Németországi lánya, Camar 
Gaziyah 2004-ben junior championátust nyert a ströheni szemlén. 
Brazíliában született lánya, Llaya Közel-Kelet és Dubai nemzet-
közi tenyész-szemléjén a legjobb 5 kancacsikó közé jutott, 
jelentős közel-keleti szemlék során elért osztálygyőzelmeivel 
és második helyezéseivel. El Nabila B további Brazíliában 
született utódai közé tartoznak: TM Elbila a brazil nemzeti 
junior bajnok méncsikó; Fynt Serondella a fiatal mén, aki 
Uruguay nemzeti bajnoka; Sashaa LHT brazil nemzeti junior 
bajnok kancacsikó (aki Amerikai Egyesült Államokba történő 
importját követően Scottsdale-ben osztálygyőztes lett); HSE 
Noelani Western Pleasure lovaglás brazil nemzeti junior 
bajnoka (Western Pleasure lovaglás amerikai junior bajnoka 
is); továbbá Farenheit GAT, aki Brazíliában több szemlén elért 
győze győzelemmel, és az egyiptomi nemzetközi szemle során 
osztályában elért második helyezéssel büszkélkedhet.

El Nabila B első amerikai születésű utódai csak 2008 során 

l Nabila B az egyik mestermunkája a magyarországi 
Bábolnai Ménesnek, mely kiváló egyiptomi arab 
telivérjeiről ismert, és azok nagyfokú finomsága, 

általános eleganciája és extravagáns mozgása miatt hívja fel magára 
a figyelmet. Rombauer Tamás -Bábolna vezérigazgatója- zseniális 
húzással úgy döntött, hogy Bábolna egyiptomi telivér kancáit a ki-
magaslóan jó orosz ménnel, Kubinec-kel keresztezi, noha egyiptomi 
kancákat általában egyiptomi ménekkel párosítanak.

Ennek az ötletnek az eredményeképpen 1997-ben az ausztriai 
Welsben Malik B junior champion lett, El Nabila B pedig Európa, 
Dél-Amerika, és Észak-Amerika bajnoki címeit is megszerezte. Eu-
rópai címei közé tartozik két német regionális bajnokság 2000-ből 
csakúgy, mint a Nemzetek Kupáján korosztályában elért második 
helyezés.

2001 folyamán Kreuthban őt nevezték meg Reserve Championnak 
és aranyérmet nyert a német ménvizsgán. Ezt követően Brazíliába 
exportálták, ahol 2004-ben brazil nemzeti bajnoki címet szerzett. 
Miután felnőtt ménként 2006-ban az Amerikai Egyesült Államokba 
érkezett, még azévben az egyes régió bajnoka lett, majd 2007-ben

kerülhettek szemlére, közéjük tartozik Aria Delphine, regionális 
halter bajnok; és Nabilas Fantasy, aki több régióban is halter bajnok 
lett.

El Nabila B apja, az orosz tenyésztésű Kubinec megnyerte az euró-
pai tenyész-szemlék „hármas koronáját”: nemzeti bajnok, Európa-
bajnok, és világbajnok címet ért el a párizsi Salon du Cheval nevű 
rendezvényen. 2008-ig több mint 25 nemzeti vagy nemzetközi 
bajnoki címet elérő utódot adott. Közéjük tartozik Koronec (Nem-
zetek Kupája, Európa- és világbajnok méncsikó, Közép-Kelet reserve 
champion ménje), és FS Bengali (Nemzetek Kupája, világbajnoksági 
reserve champion méncsikó, Amerikai Egyesült Államok nemze-
ti bajnok ménje, továbbá amerikai és európai nemzeti bajnokok 
apja). El Nabila B egyike a csupán két Észak-Amerikában található 
Kubinectől származó ménnek (a másik a kanadai méncsikók top 
10-es listáján szereplő Spago WA).



Kubinec apja Balaton, aki Európa bajnoka és holland nemzeti bajnok. 
Alexander Ponomarev - a Tyerszki Állami Ménes igazgatója - az „évszázad 
lovának” nevezte, melyre sok bajnoki címet elérő utódjával rá is szolgált. 
Szintén ő az apja Sambistnak, a rendkívüli versenylónak, aki megnyerte 
Oroszországnak mind az 5 klasszikus versenyét és 13 nagyobb európai és 
közel-keleti versenyen is győzedelmeskedett. Ezután egy angliai ménes-
be vonultatták vissza, ahol öt alkalommal tüntették ki „az év Egyesült 
Királyságbéli versenyló-apaménje” címmel.

Kubinec két ikonikus orosz lónak, Menes-nek és Muscat-nak (Amerikai 
Egyesült Államok és Kanada nemzeti bajnok ménje) az unokája. Menes 
és egy Muscat apaságú kancának összepárosításából született G Menatin 
(amerikai egyesült államokbeli és kanadai kancacsikók top 10-es listáján 
szerepel);

1996, szürke mén 
tenyésztette: Bábolnai Ménes



G Silk Boy (amerikai egyesült államokbeli és kanadai junior Wes-
tern Pleasure top 10-es lista tagja, és nemzeti bajnok); és Metropo-
litan a többszörös nemzeti hunter pleasure bajnok. Menes 15 észak-
amerikai bajnok apja, közéjük tartozik Parada (Amerikai Egyesült 
Államok nemzeti reserve champion kancacsikója); Emperator 
(Amerikai Egyesült Államok nemzeti bajnok méncsikója); Septer 
(Amerikai Egyesült Államok western pleasure junior nemzeti bajno-
ka, és kanadai méncsikók top 10-es listájának tagja); RA Cheyenne 
(Kanada hunter pleasure nemzeti reserve champion); Amedeus (aki 
9 nemzeti győzelmet aratott english pleasure és hagyományos viselet 
kategóriákban); valamint Alibi EF (többszörös nemzeti bajnok 
western pleasureben).

Menes az európai reserve champion és brit nemzeti bajnoki címet 
elnyerő Gonorar nevű ménnek is apja. 14 Menes utódnak vannak 
észak-amerikai nemzeti győztes ivadékai. Menes apai ágról testvére 
az amerikai egyesült államokbeli és kanadai top 10-es ménlistán 
szereplő továbbá nemzeti bajnok Pesniar-nak; valamint Poznan-nak 
(az amerikai egyesült államokbeli és kanadai top 10-es kancalistán 
szerepel), aki annak az NDL Pericles nevű lónak az anyja, amely 
minden más arab telivérnél több bajnoki címet nyert el. 

Menes anyja teljes testvére Muscat anyjának. Muscat több mint 200 
bajnok és 55 észak-amerikai nemzeti bajnok apja. Köztük Amber 
Satin-é, az Amerikai Egyesült Államok nemzeti bajnok kancáé 
továbbá western pleasure, reining és hunter pleasure bajnokoké. 
2008-ig 78 utódának voltak nemzeti bajnok ivadékai.

Kubinec mindkét nagyanyja kitűnő örökítő. Panagiaból - Balaton 

anyjából - születtek az alábbi lovak is: Pomona (aki amerikai bajno-
kot is adott); és Princip (aki BW Rasputinnak, a multi-stakes győz-
tes versenylónak, továbbá show hack, country pleasure és western 
pleasure bajnokok apja). Panagia teljes testvére annak a Paluba nevű 
kancának, aki RD Five Starnak, a sikeres versenylónak az anyja. 
Panagia attól az Aswan nevű méntől született, aki apja a Marsianin 
nevű Amerikai Egyesült Államok nemzeti bajnok ménnek; és aki 
nagyapja Padronnak, az Amerikai Egyesült Államok nemzeti bajnok 
ménjének. Panagia anyja Pustinia. Pustinia annak a Palmirának 
teljes testvére, akinek csikói közé a holland nemzeti bajnok mén, 
Peleng valamint az Amerikai Egyesült Államok top 10-es kancalistá-
ján szereplő Pritsan és Poznan. Pustinia anyai testvére olyan nemzeti 
bajnokokat adó lovaknak, mint Pesnia (Amerikai Egyesült Államok 
top 10-es ménlistán szereplő és nemzeti bajnok Pesniar anyja), 
Park (amerikai egyesült államokbeli arab félvérek top 10-es english 
pleasure listáján szereplő Pifata apja), és Parketnaia (Namaskarnak, a 
western pleasure kanadai bajnokának anyja).

Kubinec anyai nagyanyja Karta, aki után a német nemzeti reserve 
champion Kilimanjaro is származik. Kilimanjaro egy nemzetközileg 
elismert mén, akinek olyan utódai vannak, mint az Amerikai Egye-
sült Államok és Kanada nemzeti reserve champion kancája címet 
elérő és bajnokot adó Penalba, vagy mint Kilifa, aki az Amerikai 
Egyesült Államok nemzeti bajnok ménje címet megszerző Padrons 
Psyche nagyanyja.

El Nabila B Európa egyik legsikeresebb kancájából, az éteri egyip-
tomi arab telivérből, 218 Elf Layla Walayla B-ből született, aki-
nek címei közé tartozik: bajnok kanca és Kauber Platte elismerés 
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(Marbach 1998), világ reserve champion kanca (1998), Európa 
reserve champion, Nemzetek Kupája reserve champion, legjobb baj-
nok kanca (2003 Egyptian Event), és svájci nemzeti bajnok kanca 
(2004). Két nemzeti bajnoknak is anyja, ugyanis 2006-ban Hanaya 
Bariqh nevű fia spanyol bajnoki címet nyert.

Elf Layla Walayla apja Assad, aki után 2008 brit nemzeti bajnok 
kancája, Zee Zee Top is származik. Assadot Dr. Hans Nagel, az a 
kitűnő német tenyésztő tenyésztette, aki szoros együttműködésben 
dolgozott a Bábolnai Ménessel és segítette az egyiptomi El Zahraa 
Ménesből történő importot, valamint Bábolna egyiptomi arab teli-
vér programját. Assadnak háromnegyed részt testvére az a Salaa El 
Dine, aki ugyanattól az apától és Assad anyai nagyanyjából született. 
Salaa El Dine egy Európa szerte jegyzett mén, kinek utódai közé 
tartozik RN Farida, a qatari nemzetközi bajnok kanca; Fay Sabun, 
a német reserve champion mén; Crusader, a kétszeres világ reserve 
champion mén; Eight and Over, Scottsdale második helyezett kanca 
(2005); továbbá Asra Salaa, aki egyiptomi rendezvényen Reserve 
Supreme Champion címet nyert. Salaa El Dine apai nagyapja 
Hlayyil Ramadannak, a világ és Európa-bajnok valamint nemzeti 
bajnok ménnek.
Assad apja a nagyszerű és Amerikai Egyesült Államok 
top 10-es méncsikó listáján szereplő Ansata Halim Shah, 
akinek utódait világszerte kitűnő minőségükről ismerik. 
Csakhogy néhányat említsünk közülük: Ansata Selket 
qatari nemzeti bajnok kanca; Ansata Majesta qatari nem-
zetközi bajnok, és nemzeti bajnokot adó kanca; Ansata 
Tabitha argentin nemzeti bajnok; Aisha (háromnegyed 
részben Salaa El Dine testvére) qatari reserve champion 
kanca; El Thay Mansour Nemzetek Kupája reserve 
champion mén; Maysoun német reserve champion mén 
és az Amerikai Egyesült nemzeti  bajnok ménje; valamint 
El Thay Ibn Halim Shah német reserve champion mén 
és az Amerikai Egyesült nemzeti  bajnok ménje. Ansata 
Halim Shah talán legjobb fia a világbajnok, legjobb 
bajnok mén (Egyptian Event) címeket is elnyerő Al 
Adeed Al Shaqab, aki mindemellett szintén az Amerikai 
Egyesült nemzeti  bajnok ménje. Ansata Halim Shah 
apja az az Ansata Ibn Halima, aki háromszor is felkerült 
az Amerikai Egyesült Államok top 10-es ménlistájára, és 
aki az egyetlen olyan importált egyiptomi mén, akinek 
fia (Ansata Ibn Sudan) és lánya (FA Halima) is Amerikai 
Egyesült Államok nemzeti bajnoka címet ért el. Ansata 
Ibn Halima a minden idők legtöbb bajnokát adó El 
Hilal-nak az apja. Assad anyja Arussa, aki után a szintén 
Bábolnán ménként használt Amer is származik.

Arussa teljes testvére annak a Jamil-nak, aki apja egyrészt 
a világbajnok és nemzeti bajnokot adó Tiffaha nevű 

kancának; másrészt a három nemzeti bajnokot adó Imperial Mistill-
nek; valamint Kapriole-nak, a brazil nemzeti bajnok kancának; 
illetve a dán nemzetközi reserve champion és nemzeti bajnoki címet 
elérő Ansata Nile Pasha-nak. Jamil továbbá nagyapja a Nemzetek 
Kupáján kancacsikók közt bajnoki elismerést és az Egyptian Event 
legjobb bajnok kancája címet kétszer is elnyerő ZT Shakjamara-nak.

Arussa a német nemzeti bajnok és az Amerikai Egyesült nemzeti  
bajnok ménjétől, Madkour I-től származik, aki a nemzeti bajnoko-
kat adó Sanacht (12 bajnok utódával évekig a fajta legtöbb bajnokot 
adó kancája volt) apai testvére. Arussa anyja a kincset érő Hanan 
nevű kanca, akinek vonala nem gyakori Amerikában, és akinek 
bajnokok anyja és nagyanyjakénti rekordja utolérhetetlen.
Az ő utódai közé tartoznak: Salaa El Dine, Ameera (a svéd reserve 
champion mén és nemzeti bajnok Shahin anyja), a már emlí-
tett Jamil, Asfour (aki az ausztrál nemzeti bajnok és világ reserve 
champion Simeon Sadik-nak, valamint az 1997-es év svéd nemzeti 
reserve championjának, Simeon Shemini nevű ménnek; továbbá két 
ausztrál nemzeti bajnok kancának, Simeon Sukari-nak és Simeon 
Salome-nek is az apja), Ibn Galal I (Amerikai Egyesült Államok top 
10-es kancalistán szereplő Ibn Galal 1-7 apja), stb. 



Elf Layla Walayla mellett további Hananra vonaltenyésztett lovak 
közé tartozik a már szintén említett Shahin, továbbá Safir (Qatar 
legjobb ménje három egymást követő évben, olyan utódokkal 
mint Hacho, a közép-keleti bajnok méncsikó; vagy mint Najmat 
Al Shaqab, a közép-keleti bajnok kancacsikó; továbbá Wahaj Al 
Shaqab, Qatar junior bajnok méncsikója; illetve Ashal Al Rayyan, 
aki kétszeres qatari nemzetközi reserve champion valamint nemzeti 
bajnok, stb.). Hanan egyike annak a 12 bajnokokat adó lónak, 
akinek apja az az Alaa El Din - a nagyszerű Nazeer fia -, aki maga is 
nemzeti bajnokokat adott halter és performance osztályokban.

218 Elf Layla Walayla B abból a 223 Ibn Galal I-es kancából 
született, aki apai ágról testvére az Amerikai Egyesült Államok top 
10-es kancalistáján szereplő Ibn Galal I-7-nek, valamint Ibn Galal 
I-8-nak, aki az 1994-ben világ junior reserve champion címet elérő 
kancának, Al Harimbának az anyja. 223 Ibn Galal I attól az Ibn 
Galal I nevű méntől származik, aki a 27 Ibn Galal I nevű ausztrál 
nemzeti bajnok kancának (Amerikai Egyesült Államok és Kanada 
nemzeti bajnoki és világbajnoki címeivel büszkélkedő Simeon Shai 
anyai nagyanyjának) is az apja. Ibn Galal I a már korábban tárgyalt 
nagyszerű tenyészkancából, Hananból született.

223 Ibn Galal I anyja az a 23 Ghalion, akinek apja Ghalion EAO 
(bábolnai Ghalionként ismerik) és akit 19 éves korában impor-
táltak az Amerikai Egyesült Államokba, ahol csupán kevés utóda 
született, majd később visszatért Németországba, ahol 1991-ben 26 

éves korában pusztult el. Idejének legnagyobb részét Magyarorszá-
gon és Németországban töltötte. Ghalion EAO apja Morafic, aki 
30 nemzeti bajnoknak és 39 nemzeti bajnokot adó lónak is apja. 
Ghalion EAO anyai testvére Sultannak, az egyetlen olyan Ameriká-
ba importált egyiptomi ménnek, aki 3 nemzeti bajnokot is adott: 
Manzoura (Amerikai Egyesült Államok nemzeti bajnoka sidesaddle 
osztályban és nemzeti reserve champion eredeti népviselet osztály-
ban); Sakr (14 győzelem köztük több nemzeti bajnoki cím park és 
eredeti népviselet osztályban); és Asadd (Amerikai Egyesült Államok 
nemzeti bajnoka). Sakr és Asadd is nemzeti bajnokok apja. Ghalion 
EAO szintén anyai testvére Safaa-nak, aki anyja Muzahrafa-nak (az 
Amerikai Egyesült Államok nemzeti reserve champion kancacsikó-
jának majd a 10 legjobb western pleasure kancák egyikének) és Al 
Fattah-nak (Amerikai Egyesült Államok 5 legígéretesebb méncsikó-
jának, majdani nemzeti bajnoknak). Utóbbiak - Morafic ivadékai-
ként - háromnegyed részt Ghalion EAO utódai.

23 Ghalion a 6 El Aziza nevű kancából született, aki apai testvére 
egyrészt a nemzeti bajnoki címet szerző ménnek, Zaghloul-nak (akit 
az Amerikai Egyesült Államok nemzeti reserve champion ménjének, 
Thee Desperado-nak pedigréjében is megtalálhatunk), másrészt 
pedig Sabeel-nek (a nemzeti bajnok Lancer’s Sahm apjának).  
6 El Aziza anyja az a Zabia nevű kanca, akitől a jegyzett fekete színű 
mén, Adhem is származik. Utóbbi számos nemzeti győztes sportló 
pedigréjében tűnik fel.

“Nagyon nagyra tartom El Nabilát 
mind lóként, mind ménként” 
- mondja Benjamin Scott. “Ked-
venceim közül a legjobbak közé 
tartozik a fajta fontos ménjei 
között. Ideálisan ötvözi magában 
az illusztris szülők jelentőségét 
- Kubinec meghatározó jelenlé-
tét, és Elf Layla Walayla éteri 
szépségét. Örökségének legjava 
következetesen megtalálható 
utódaiban is. Legjobban a ter-
mészetét szeretem. Noha 100 
százalékosan ménként viselkedik 
ha akar, mégis El Nabila a legked-
vesebb és legmegbízhatóbb mén, 
akit valaha ismertem. Pont olyan, 
mint amilyennek a legjobb arab 
méneknek lenniük kell.”


