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ÍRTA ÉS FOTÓZTA 
RÁSKY PÉTER

A Homokréti Ménes Tisza-
földvár határában, a Tisza-part 
közelében fekszik. Háborítatlan 
nyugalmat kínál a lovaknak, 
melyek az egykori, lepusztult 
szarvasmarhatelep helyén, a fo-
lyamatos fejlesztés eredménye-
képpen tágas és világos, a modern 
lótartás követelményeit kielégítő 
istállókban, karámokban és lege-
lőkön töltik mindennapjaikat. A 
Tisza felől enyhe szellő lengedez, 
mint ahogy e helyen az év minden 
napján, tudjuk meg a tenyészet 
megálmodójától, Nagy Ferenctől, 
miközben a célszerűen kialakított 
telepen kalauzol bennünket. Van, 
aki beszél róla, és van, aki teszi 
a dolgát. Házigazdánk ez utób-
biak közé tartozik. Felesleges is 
a sok beszéd, mert a rendezett 
környezet és persze a lovak úgyis 
minden szónál többet mondanak.

– Nagyapámtól örököltem a ló 
szeretetét, de sokáig nem gondol-
tam lóvásárlásra. Aztán nagyon 
megsajnáltam egy lesoványodott, 
kizsarolt lovat, és megvettem. 
Így kezdődött, és ez lett belőle 

– mutat körbe a karámokban 
szénázgató lóállományon a gazda, 
amelynek száma ma már a 200-at 
közelíti. Aztán megtudjuk, hogy 
a lótenyésztést magyar hidegvérű 
fajtával kezdte, melyekből ma 36, 

főként fekete kanca áll a tenyész-
tésben, mert a fekete szín egyben 
a tulajdonos gyengéje is. Ha már 
fekete és hidegvérű, akkor termé-
szetesen nem hiányozhat néhány 
holland eredetű fríz ló sem a te-

JÓ A SHAGYA-ARAB, 
HA A TISZA PARTJÁN TEREM, AVAGY…

...shagya-arabok, 
pónik és hidegvérűek 
a Homokréti Ménesben

Október első hétvégéjén a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 
(MALE) a Homokréti Ménesben tartotta éves közgyűlését. Ez jó apropó volt 
arra, hogy ellátogassunk a tiszaföldvári tenyészetbe, ami néhány éve átvette 
a Répáspusztai MGSZ shagya-arab ménesének gerincét alkotó állományt. Az 
azóta folyó tenyésztői munkáról – noha a tavalyi kaposvári arab lovak feszti-
válján nagyon eredményesen szerepeltek – eddig viszonylag kevés informá-
ció jutott el a nagyközönséghez. Most pótoljuk a mulasztást, annál is inkább, 
mert a ménesben tapasztalt példa értékű fejlődés megérdemli a méltatást.

TENYÉSZTÉS

Elegancia, méret, és mozgás. 
O’Bajan XXIV ménjelölt fia, 
O’Bajan Fantom a Homokréti 
Ménes tenyésztési koncepcióját 
testesíti meg
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nyészetből, melyekből ma már 6, 
saját tenyésztésű tenyészkanca, jó 
minőségű állomány ropogtatja a 
zabot a Tisza-parti telepen. Nagy 
Ferenc legnagyobb gyönyörűsége, 
amikor a négyes fríz fogat mögé 
felülhet a kocsira. S ha már fríz, 
akkor Hollandia, ahonnan egy 
tenyészanyag-beszerzési út után – 
szerelem az első látásra – holland 
shetlandi póni és mini shetlandi 
póni állomány is érkezett, amely 
a legkapósabb, ezért 12 kancára 
csökkent a létszám. Így aztán né-
pes és jó minőségű póniállomány 
is gyarapodik Homokréten a kör-
nyékbeli gyermekek legnagyobb 
örömére, akik épp néhány nappal 
a látogatásunk előtt, az Állatok 
Világnapján ismerkedtek a mi-
niatűr lovacskák hátán a lovag-
lással. De kanyarodjunk most 
vissza a történetünkhöz, hiszen 
magyar hidegvérű állományának 
fejlesztése, tenyészanyag beszer-
zése során vetődött el a Tisza-
partról a Somogyország szívében 
található Répáspusztára Nagy 
Ferenc. Tudvalevően ott értékes 
és zömmel fekete magyar hideg-
vérű állomány is tenyészett a 
shagya-arab ménes mellett. Egy 
ilyen látogatás alkalmával értesült 
a répási lótenyésztés felszámolásá-
nak tervéről. S bár akkor még nem 
ismerte mélyebben a shagya-arab 
fajtát,  jó érzékkel felismerte, hogy 
itt egy egységes, következete-
sen tenyésztett, fejlődésben lévő 
állományról van szó, melynek 
egyben tartása, s a megkezdett 
koncepció folytatása több mint 
kívánatos volna az őshonos és 
veszélyeztetett státuszú shagya-
arab fajta jövője szempontjából is. 
Nem lehetett könnyű döntés, de 
megszületett, és a Kapos partjáról 
átköltözött a Tisza partjára az 
egykori Kapostáj Mgtsz egykori 
értékes shagya-arab állományá-
nak java, mely ma 26 tenyész-
kancát és 4 mént számlál. A 
legfontosabb eredmény az volt, 
hogy így egy kézben maradhatott 
az állomány, főként azok a kanca-
családok, amelyek Répáson vertek 
gyökeret. Néhány ilyen alapító 
kancát említsünk meg név szerint 
is, mivel mind a tenyésztésben, 
mind a távlovas sportban kitűntek 
utódaikkal: 1211 Farag II Baba, 
1079 Gazal X-1 Hangyás, 650 
Toponár Farag Bóna, 145 Gazal 
IX-Kati, 1077 Gazal IX-Gizi, 1078 
Rajan-4 vagy 1603 Mersuch XX-2. 
A kezdeti, heterogénnek mond-

ható kancaállományt több mint 
két évtized tenyésztői munkája 
formálta, egységesítette. Ez idő-
sebb és ifjabb Baranyai Sándor 
tenyésztési szakértelmét dicséri. 

A rendszerváltás után Bábolna 
pénzt és fáradságot nem kímélve, 
az Európában elérhető legjobb 
tenyészmének megszerzésével na-
gyot lendített előre a hazai, így a 

répáspusztai állomány minőségén 
azzal, hogy önzetlenül együtt-
működött a hazai tenyésztőkkel.  

Néhány ménnek meghatározó 
szerepe volt ebben. Így a mai állo-
mányon is tetten érhető például 
a világbajnok (2006) Hungarest 
nemző Lajosmizse Siglavy Bagdady 
308 (VIII-as tm.), Koheilan VI ha-
zai tenyésztésű, illetve Shagya IV 
(Shagan) és O’Bajan XXI (Borodin) 
tenyészhatása. A testméretek nö-
vekedtek, a mozgás számottevően 
javult, emellé pedig felzárkóztak a 
sporteredmények is, hiszen táv-
lovaglásban nemzetközi szinten 
is nevet szereztek répáspusztai 
gyökerű lovak.

Az új tulajdonos számára te-
hát fel volt adva a lecke, hiszen 
folytatni kellett a megkezdett 
munkát az állomány tökéletesí-
tésében. Nagy Ferenc a minőség 
tekintetében nem ismert kompro-
misszumot. Azonban, mint a si-
keres vállalkozók általában, nem 
maga akart mindenre megoldást 
találni. Rábízta ezt azokra, akik 
a téma legjobb ismerői. Így a 
tenyésztői munka elindításában 
segítségül kérte a MALE szakmai 
tanácsait. A közösen kialakított 
koncepciót aztán az élet tette 
mérlegre. Az egyesületi munka 
koordinációját és a tenyésztők 
elkötelezettséget dicséri, hogy 
ez így sikerült. Hiszen a fajta 
legjobb ménjeinek tulajdonosai, 
akár a Bábolnai Ménes vagy akár 
dr. Vucskics András, a Viagóra Bt. 
ménes tulajdonosa, meggyőződ-
hettek a szándék komolyságáról, 
így nem a konkurenciát látták a 
régi-új tenyészetben, hanem a faj-
ta érdekeit tartották szem előtt. 
A Tisza-parti tenyészet pedig rá-
szolgált a bizalomra, hiszen mind 
a tartási körülmények, mind a 
produktum és a felnevelés méltó-
nak bizonyult az elvárásokhoz. 

Az első jelentős mén a tenyé-
szet önálló munkájának sorában 
a Bábolnáról érkezett, sötétpej 
O’Bajan XXIV (O’Bajan XVIII–
Juditha) volt. Vele nemcsak a test-
tömeg növelése és a mozgás javítá-
sa volt a cél, hanem szerették volna 
a színes lovak arányát is növelni a 
tenyészetben. Általános probléma 
ugyanis a hazai shagya-arab állo-
mány esetében, hogy a kilencvenes 
évek óriási minőségi előrelépése 
közben az állomány „elszürkült”, 

A Ménes holland import 
Shetlandi fedezőménje

A hidegvérű tenyésztést erősíti ez a közelmúltban Belgiumból 
importált hidegvérű fedezőmén
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így kívánatos lenne egyre több 
szín: pej, fekete, sárga szélesebb 
körű megjelenése a populációban. 
Ez nemcsak a szürke színhez köt-
hető melanóma gyakoriságát csök-
kenthetné, hanem egyben a piaci 
igények is ezt diktálják. No és per-
sze Nagy Ferenc szeretne néhány 
sikkes fekete shagya-arabbal is 
előrukkolni… O’Bajan XXIV mű-
ködése beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, hiszen több színes 
utódot és három ménjelöltet ha-
gyott maga után. Közülük a 3 éves, 
jó mozgású pej, O’Bajan Gondolat 
már tavaly észrevetette magát, 
hiszen a kaposvári arab lovak 
fesztiválján osztályának győztese 
volt, majd tenyésztési engedélyt 
is kapott. A MALE-közgyűlést 
megelőző felvezetésen további két 
szürke ivadéka, O’Bajan Fantom és 
O’Bajan Gerzson tett mély benyo-
mást a nézőkre. Remélhetőleg a 
ménvizsgán viszontlátjuk őket. A 
ménesben fedező mének sorában 
ezután két jelentős örökítő kö-
vetkezett. Az egyik O’Bajan Basa 
(O’Bajan XXIII–O’Bajan XVIII 
Basra), amely a mai idők egyik 
legjobb, ha nem a legjobb ménje, 
többszörös champion. Mind a tí-
pust, mind a küllemet és a mozgást 
erősen javítja, mint ahogy ennek 

tanúi lehettünk az elővezetett 
Basa-csikókat megcsodálva.

Basa mellett a fajta legnagyobb 
élő, saját díjugrató teljesítménnyel 
rendelkező ménje, O’Bajan XX-6 
(O’Bajan XX–199 Gazal XIII) Pa-
gát is szerepet kapott a Homokréti 
Ménes állományának javításában. 
Basához hasonlóan dr. Vucskics 
András ménje. Első évjáratából 
nagyon ígéretes csikókat láttunk. 

Kiemelkedő Pagát utódainak kivá-
ló illesztésű, hosszú nyaka és az a 
jó csontalap, melyet továbbadott. 
Remélhetően a díjugratásban is 
hasonló képességet örökölnek 
majd, mint apjuk, aki néhány éve 
az arab lovak számára rendezett 
kitartásos magasugratásban gond 
nélkül teljesítette lovasával a 160 
cm-t. Szintén az O’Bajan XX 
Pamino vonal ménje a Bábolnai 

Ménes tulajdonában álló O’Bajan 
XXII Csillag (O’Bajan XX–Csár-
dáskirálynő), amely Bali Bogá-
tával a nyergében eredményesen 
szerepelt díjugrató versenyeken, 
s az idei szezonban Homokréten 
kapott szerepet a tenyésztésben. 
Mellette szól az is, hogy egyetlen 
Pamino-utódként voltak színes 
utódai is. A sportkarrierjét befe-
jezett mén most, idős korában 
karakteresebben viseli magán az 
arab minden orientális jellegét, kí-
váncsian várjuk, a tenyésztésben 
is megfelel-e majd az elvárások-
nak. Az O’Bajan méntörzs mellett 
fedezőménszinten a Shagya törzs 
is képviselteti magát a tenyészet-
ben, két idősebb mén személyé-
ben. Egyikük a Shagya XXXVI 
vonalú Nagycsere Shagya V törzs-
mén, amely szintén dr. Vucskics 
András tulajdona, és Bábolnán 
is állt több évig törzsménként, s 

A múlt és a jelen egy képen 
Siglavy Bagdady XV-5 Siglavy 
Bagdady VIII származású kanca, 
még Répáspusztán látta meg 
a napvilágot. Idei jól fejlett 
O’Bajan XX-6 Pagat apaságú, 
modern, jól illesztet nyakú 
kanca csikója elismerést váltott 
ki a tenyésztők körében

O’Bajan XXIV-apaságú kanca O’Bajan Basa után született dupla 
o’bajan pej csikója mind küllemben, mind mozgásban és méretben 
a modern shagya típust képviseli

TENYÉSZTÉS
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Basa mellett szintén nyert ISG 
championátust. Mellette idős ko-
rában is fitten a Shagya XXXIX 
vonalból a 20 éves Shagya II-5, 
a néhai Shagya II Zaphir egyik 
első ménfia, a Homokréti Ménes 
saját tulajdonú ménje képviseli a 
törzset. Őket szintén megcsodál-
hattuk a felvezetésen, miután tré-
fásan levonhattuk azt a „szomorú 
tényt” is, hogy shagya-arab lovat 
nem jó üzlet eladni, mert még 20 
éves korában is jól használható, 
ezért aztán aki egyszer shagya-
arab lovat vesz magának, azt az 

egész életére kiszolgálja, nem kell 
minden évben visszatérnie egy új 
lóért az eladóhoz.

 A mének felvezetése után az 
érdeklődőknek lehetősége nyílt 
bejárni a telepet, ahol a lovak 
többsége ménesi szabadtartásban 
él, nevelkedik. Dacára a szárazság 
miatt egekben lévő takarmány-
áraknak, kiváló kondícióban ta-
láltuk őket. Különösen igaz ez a 
választási koruk körül járó csikók-
ra, melyek közül nem egy szinte 
máris anyányi méretű, köszönhe-
tően a csikós kancák körletében 
kimódolt csikóetető óvodának. 
Itt a csikók – a gazda elmondása 
szerint – kezdetben cukrozott 

csikótápon nagyon hamar hoz-
zászoktak az abrakfogyasztáshoz, 
aminek köszönhetően kiváló a 
kondíciójuk. A ménes egyébiránt 
maga termeli meg a lovak takar-
mányát, melynek fontos része a 
tiszai gát 40 km-es szakaszáról 
betakarított jó minőségű széna, ez 
az idei szárazságban is biztos ta-
karmányforrásnak bizonyult. Az 
év nagy részében a lovak villany-
pásztorral körbekerített Tisza-
parti legelőkön legelnek, hiszen 
a rendszeres mozgás a későbbi 
használatot is megalapozza majd. 

Mindent összevetve, kiváló 
lovakat találtunk a Homokréti 
Ménesben, melyeknek tartása, 
tenyésztése minden elismerést 
megérdemel. A látottak alapján 
borítékolható, hogy a lovak közül 
egyikük-másikuk előbb-utóbb a 
sportban is bizonyítani fog. Re-
méljük, legközelebb már arról 
adhatunk hírt. 

Gazal XI apaságú nemes kanca 
O’Bajan Basa után született idei 
csikójával, a felvezetésen.Mind 
küllemében, mind mozgásában 
„homokréti modell”

Az idei évben került felál-
lításra a Bábolnai Ménesből 
érkezett, kiemelkedő ugróké-
pességű O’Bajan XXII (O’Bajan 
XX Pamino-Csárdáskirálynő) 
törzsmén Tiszaföldváron. Tőle 
az ugró teljesítmény javítása 
mellett színes ivadékokat is 
remélnek a ménesben


