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Az idei év utolsó, arab 
lovakhoz kapcsoló-
dó eseménye szokás 
szerint az arab mének 
számára megrende-
zett ménvizsga volt. A 
korábbi évekhez mér-
ten szokatlanul nagy 
létszám alapján (több 
mint húsz ló jelentke-
zett) az idén kétnapos 
lebonyolításban zajlott 
a rendezvény, melynek 
a Bábolnai Ménes adott 
otthont. 
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November 9-én a küllemi bírá-
latra végül 12 ménjelöltet vezet-
tek fel a tenyésztők. Zömmel a 
négyéves korosztály képviseltette 
magát, túlnyomó többségben vol-
tak a shagya-arabok, hiszen csu-
pán egy arab telivér mén érkezett 
a bírálatra. Safar P, a Pelsonius 
Ménes neveltje, apja Hakim ox 
(Menes–Bukva) egyik utolsó 
évjáratának képviselőjéről van 
szó, amely mind a szemlélőkre, 
mind a zsűrire jó benyomást tett, 
hiszen az elbírálásnál zöldutat 
kapott a tenyésztés számára. A 
shagya-arab fajtacsoport tizenegy 
ménjelölttel képviseltette magát. 
A ménvonalak közül három a 
Siglavy Bagdady, kettő-kettő az 
O’Bajan, illetve a Kemir, egy-
egy a Koheilan-, a Jussuf- és 
a Shagya-vonalat képviselte. 
Mozgás és küllem tekintetében 
azonban a tekintélyes létszám 

ellenére sem volt kiugró egyed. 
A ménvizsga végeredménye azt 
tükrözte, hogy a bírók is ha-
sonló véleményen voltak, mivel 
mindössze négy shagya-arab mén 
kapott fedeztetési engedélyt. A 
legmagasabb küllemi pontszámot 
(7,96) Kemir VI-1 kapta, amely az 
első fedezőménfia a közelmúlt-
ban VI-os törzsménné előlépett 
Kemir V-2-nek. Anyai oldalon 
egy rámás Gazal XIX kancát 
találunk, amely így a finomabb 
küllemű Kemir VI-tal kombiná-
lódva egy nemes típusú utódot 
adott. A második helyen (7,76 
pont) Koheilan Fáraó P végzett. 
Apja, Koheilan XIII törzsmén 
hosszú évekig fedezett a Pelsonius 
Ménesben Kerekiben, már több 
ígéretes fia is rendelkezik fedez-
tetési engedéllyel, köztük a pej 
Tajmir P Pachl Péterrel a díjlo-
vassportban tevékeny. Koheilan 
Fáraó P egyévesen az osztálya 
győztese volt Stadt Paurában, 
az ISG Euro Championátuson. 

Most, négyévesen, elég jelentős 
plusz kondícióval érkezett, ami 
mindenképpen hátrányára volt, 
hiszen így az arab lótól elvárt 
légiessége, nemessége kevésbé tu-
dott érvényesülni. Szintén pozitív 
elbírálást kapott Siglavy Bagdady 
Bendegúz, amely Rencsár Kál-
mán solti ménesének neveltje. A 
mén különleges értéke, hogy pe-
digréjében halmozottan szerepel 
a Siglavy Bagdady-vonal. Apja 
az idős Siglavy Bagdady VIII-
as törzsmén, amely Hungares 
nevű fiával 2006-ban világbaj-
nokot adott a távlovas sportban. 
Anyai apja pedig a Romániából 
importált sárga, Siglavy Bagdady 
XV-5 törzsmén, amely kiváló 
ugróképességet is örökített, így 
néhány szezonra a gidrán fajtá-
ban is felállításra került. A további 
ősök a Répáspusztai Ménes állo-
mányából származnak, között 
még egyszer megtalálható Siglavy 
Bagdady VIII egy kancalánya, S-B 
Bíbic, amely több eredményes 

szigorú, de reális eredmény

1461 O’Bajan  
XX-6-4



IIIIIIIIIIIIIIIIII
Megrendelhetők

St Hippolyt 
Magyarország Kft.
www.st-hippolyt.de

 
Telefon:

00 36 30 939 6388
E-mail: 

kanicsakos@invitel.hu

www.st-hippolyt.de

Természetes 
alapanyagokból 

válogatott, 
kiváló minőségű 

lótápok 
Németországból.

utódot is adott a távlovas sport-
ban, itthon és Franciaországban. 
A negyedik, fedeztetési engedélyt 
nyert mén O’Bajan XX-6-4, amely 
O’Bajan XX-6 Pagát első, sikeres 
vizsgát tett ménutóda. Apjához 
hasonlóan legnagyobb erősségét a 
díjugrató pályán mutatta, hiszen 
a Bábolnai Ménes neveltje egy-
értelmű pontozással nyerte meg 
a ménvizsga ugrórészét. A többi 
megjelent ménjelölt nem kapott 
nyilvános fedeztetési engedélyt. 
Meg kell még említeni a 11 éves 
O’Bajan XX-3 nevét, amely a 
Pajo Kft. tulajdonában áll, és 
ménként páratlan távlovas sport-
pályafutást tudhat maga mögött. 
Nemzetközi szinten megméretve 
120-160 km-es távokon ért el 
értékes helyezéseket. Erre való 
tekintettel, mivel a küllemi bí-
rálaton nem érte el a minimális 
7,5 pontot, 10 kancára elnöki 
felmentéssel fedeztetési engedélyt 
kapott, azzal a kitétellel, hogy 
születendő utódai minőségének 
függvényében döntenek a további 
használatáról. A többi küllemi 

bírálaton megjelent mén nem érte 
el a felállított küszöbértéket. 

Következett a tavaly, vagy 
korábban vizsgát kezdett mének, 

valamint az idei évjárat nyereg 
alatti bemutatkozása. A díjlovas 
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Gazal XIX-4 a terep-cross-on 
az egyik legjobb teljesítményt 
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teljesítmény hagyományosan az 
egyik leggyengébb pontja szokott 
lenni az  arabmén-vizsgának. 
Nem volt ez másképp az idén 
sem, bár a bírók azért már érzé-

keltek némi előrelépést a lovak 
bemutatásában. A probléma ott 
van, hogy kellő idomítottság hiá-
nyában – tisztelet a kivételnek – a 
bíró csak azt ítélheti meg, amit 
lát, így nem tudja a potenciálisan 
az adott lóban rejlő képességeket 
pontozni.  

Az idén látott ugróteljesít-
mények szintén nem tartoztak 
a legjobbak közé. Több lónál 
érezhető volt a felkészülésbeli 
hiányosság, és sajnos el kell 
mondani azt is, hogy akadt több 
merev háttal, rossz technikával, 
lógó lábbal, óvatlanul ugró ló 
is. Szerencsére voltak kivételek, 
így a ménvizsga ezen részfelada-
tát megnyerő O’Bajan XX-6-4 
ereiben apja, a magyar sportló 
fajtában is elismert Pagát vére 
nem vált vízzé. Nagy kedvvel, jó 
technikával, a legmagasabb rész-
pontszámokkal (8,5) nyerte meg 
a feladatot. Meg kell említeni 
még a terepkrossz-vizsgát, amely 
az arab lovak igazi lételeme. Itt 
két Gazal XIX Paris-utód muta-

A bírói testület

O’Bajan XVIII-2 

tott jó teljesítményt, egyikük, a 
Bábolnai Ménes neveltje, Gazal 
XIX-2 egy zömökebb típusú, 
de igen jó erőnlétű, energikus 
mén, valamint az idősebb Gazal 
XIX-4, amely a ménes egyik 
legjobb import kancája, Majesta 
után született, és tulajdono-
sa, Jónás Melinda mutatta be. 
Mindkét mén 8 pont feletti 
összpontszámmal fejezte be a 
részfeladatot, ami nagyon di-
cséretes. Különösen annak fé-
nyében, hogy a teljesítendő vág-
tamunka mennyisége, melyet a 
mének egytől egyig különösebb 
megerőltetés nélkül abszolvál-
tak, egy komoly versenyszintű 
felkészítésnek is beillik.

Végül levonva a tanulságokat, 
szinte mindegyik megjelent mén 
jó benyomást keltett, nagyon 
jó hátaslónak mutatkozott. Azt 
azonban tisztán kell látni, hogy 
a fedezőménstátusz megszerzé-
se ennél jóval magasabb szint. 
Különösen Magyarországon, 
ahol hála az elmúlt évtizedek 
munkájának, a világ legjobb mi-
nőségű shagya-arab állománya 
tenyészik. Ezzel a világ vezető 
fedezőmén-állományának tagja 
lesz az az egyed, amelyik itt pozi-
tív elbírálást kap. A mércét tehát 
meglehetősen magasra állították, 
de mint dr. Hecker Walter, az 
egyesület elnöke fogalmazott, 
örülnünk kell, hogy ilyen mi-
nőségű az ország shagya-arab 
lóállománya, és ilyen kiváló, 
kipróbált, jól örökítő ménjeink 
vannak. Ugyanakkor mindent el 
kell követni, hogy ezt a kincset 
ilyen magas szinten sikerüljön is 
megőrizni, amelynek felelőssége 
a Magyarországi Arablótenyész-
tők Egyesülete vállán nyugszik. 
A helyzet sajnos nem könnyű, a 
válság miatt ugyanis kritikusan 
alacsony a csikózási szám, és 
csak kevesen engedhetik meg 
maguknak, hogy ne adják oda a 
legjobb lovaikat már egy gyen-
ge ajánlat esetén is. Emellett a 
bevált kiváló mének lassan, de 
biztosan öregszenek, és az utóbbi 
évek ménvizsgáin is kevés, hoz-
zájuk mérhető tehetség tűnik fel. 
Ha így megy tovább, veszélybe 
kerülhet a fajtában betöltött, ne-
hezen kivívott vezető szerepünk 
is. Szerencsére azonban még nem 
tartunk itt.


