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Előszó helyett
A Lovaséletben már korábban 

is szó volt arról, hogy Parti Imre, a 
Magyarországi Arablótenyésztők 
Egyesületének (MALE) alelnöke 
ménesében egy érdekes, új kon-
cepció körvonalazódik, melynek 
keretében az ahal-teke és az arab 
ló keresztezésével próbálkoznak. 
A tenyésztés azóta újabb lendü-
letet vett, hiszen fiatal ahal-teke 
mének érkeztek a tenyészetbe. 
Parti Imre koncepciója ötvözi a 
két, azonos gyökerű ősi fajtát, 
melyek keresztezésével egy külö-
nösen nemes, magasvérű és nagy 
teljesítményű lovat kíván létre-
hozni, amelynek első egyedei az 
idei évben kerülhetnek majd ki-
próbálásra. Aki most legyintene 
egyet, és azt kérdezné, mit keres 
az ahal-teke Magyarországon, 
annak nem árt felidézni azt a 
tényt, hogy ma már genetikai 
kutatások támasztják alá, hogy a 
honfoglaló magyarok lovai ezzel 
a fajtával állnak a legközelebbi 
rokonságban. Az ősmagyarok te-
hát a legősibb és a legrégebbi idő 
óta nyeregalatti teljesítményre 
és keménységre szelektált keleti 
lovakon szelték át az eurázsiai 
sztyeppét. Ne feledjük azt sem, 
hogy a középkorban fővesztés 
terhe mellett tilos volt magyar 
lovat külföldre eladni, annyival 
jobbak voltak a lovaink a környe-
ző nemzetekéinél. Mélyen a lova-
inkban ma is ott rejtőzik tehát 
ez a genetikai potenciál, amely 
most talán az ahal-arab lóban 
testesülhet meg, esélyt adva akár 
az „ősi” magyar ló újjászületésére 
is, amit Parti Imre teljes szívből 
fel is vállalt, amikor ezt a mun-

kát elkezdte. Koncepciójának 
megalapozottságát sejteti, hogy 
minőség tekintetében tenyész-
tőként nem akart kompromisz-
szumot kötni. Azt tudjuk, hogy 
arab lovai nagyon eredménye-
sek, mind a tenyészszemléken, 
mind a távlovas sportban (pl. 
évek óta ő a legeredményesebb 
távlótenyésztő hazánkban, és 
nemzetközi szinten is több si-
keres ló került ki a méneséből). 
Évtizedes munkával szelektált 
minőségi arabkanca-állománya 
tehát az egyik kiindulási alap. A 
nemesítés céljából kiválasztott 
mének esetében sem lehetett a 
mércét alacsonyabbra tenni. Eh-
hez azonban tájékozódni kellett, 
megismerni az ahal-teke fajtát 
ott, ahol azt a mindennapokban 
a legintenzívebben használják, és 
ahol a fajta tenyésztésének egyik 
központja van. Ezért vállalva 
az ezzel járó kockázatokat, a 
lelkes tenyésztő meg sem állt az 
oroszországi kaukázusi térségéig, 

ahova még a szovjet időkben 
került jelentősebb ahal-teke állo-
mány, a fajta krémjéből. A lovak 
keresésével két alkalommal, több 
mint egy hónapot töltött. Meg-
fordult a Kaszpi-tenger mellékén, 
Sztavropolban, de Dagesztánig 
is eljutott. A keleti ember hit-, 
asszony- és lókérdésében nem is-
mer kompromisszumot. Az elve-
tett mag hamar szárba szökkent, 
így ma a fajta tenyésztésének 
egyik központjává vált. A lovakat 
rendszeresen galoppversenyeken 
próbálják ki. A ménbeszerző ex-
pedíció tehát, hasonlóan, aho-
gyan annak idején Bábolnára is 
beszerezték a vonalalapító arab 
telivéreket, több mint kalandos 
vállalkozásnak bizonyult. Az 
út során Parti Imre segítségére 
volt egy helyi tenyésztő, aki a 
térség egyik legismertebb ga-
lopptrénere is egyben. Jól ismerte 
tehát mind a lovakat, mind a 
legjobb tenyésztőket. Szaktu-
dása és kapcsolatai sokat segí-

tettek, ugyanis, ahogyan Parti 
Imre fogalmaz, azok a lovak, 
amelyeket meg szeretett volna 
venni, legtöbbször nem voltak 
eladók, így sokat kellett puhíta-
ni a lovukért rajongó gazdákat. 
A vásárolt lovak a fajtán belüli 
legértékesebb és teljesítményt 
igazolt ménvonalak képviselői, 
úgy, hogy a jövőben egymásra 
épülve tovább lehessen haladni 
a tenyésztésben. Végül az üz-
let megköttetett, és hat mén 
került hazánkba. Több hónap 
feszült levelezése, várakozása és 
3 ezer km-es utazás után érkez-
tek meg a fiatal tenyészállatok 
Magyarországra. Csaknem egy 
év akklimatizáció után aztán is-
mét felgyorsultak az események. 
2012 október elején hazánkba 
látogatott az ahal-teke lótenyész-
tés két prominens képviselője, az 
Összoroszországi Ahal-Teke Tu-
dományos Kutatóintézet, egyben 
a  fajta Nemzetközi Szelekciós 
és Törzskönyvező Központjának 
vezetője, Abramova Nadezhda 
Viktorovna, és az ahal-teke lófaj-
ta központi törzskönyvvezetője, 
Rjabova Tatjana Nikolajevna. 
Útjuk célja a magyarországi állo-
mány felmérése, egyben a fiatal 
mének tenyészelbírálása volt. A 
látottak alapján valamennyi mén 
fedeztetési engedélyt kapott a 
fajtában, sőt az ahal-arab egye-
dek is nagy tetszéssel töltötték 
el a szakembereket. Nem sokkal 
ezek után került sor a mi látoga-
tásunkra. A látottak felvillanyo-
zó hatása jó ideig érlelte bennem 
az elhatározást, míg végül meg-
született az alábbi cikk.

A nemesítő 
keletről érkezik?!
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A nemesítő  
keletről érkezik

Manapság talán túlságosan 
is a nyugati sportló bűvöletében 
élünk, a lótenyésztők is leginkább 
nyugatra tekintgetnek, mikor ne-
mesítőt, a fajta javítóját keresik. 
Már-már úgy tűnik, érvényét 
veszíti az a régi szabály, amit 
eleink, köztük lótenyésztésünk 
nagyjai, így Csekonics József is 
követtek, miszerint a nyugatról 
érkező ló elkorcsosul, míg a keleti 
gyökerű ló virágba borul a magyar 
lótenyésztésben. Ilyen és hasonló 
gondolatok jártak a fejemben, 
mikor először pillantottam meg 
a fiatal ahal-teke méneket. Egy 
kis „ménszemlére” készültünk, 
számítottunk arra, hogy szép 
ahal-teke méneket fogunk látni. 
Azonban ennél jóval többet kap-
tunk, hiszen a bokszokból egymás 
után, a szó szoros értelmében 
ízig-vérig modern sportlovak ke-
rültek felvezetésre, amelyek – ki 
gondolta volna – az ahal-teke 
fajtába tartoznak. A nemesség és 
a modern típus egy olyan ötvöze-
tével találkoztunk, amely csak ko-
moly teljesítmény nyomán juthat 

felszínre. Később megtudtuk, jól 
sejtettük, hiszen az ahal-teke fajta 
szelekciójában komoly szerepet 
játszik a galoppsport-kipróbálás, 
amely azt a típust hozza felszín-
re a fajtából, amely a klasszikus 
angol telivér révén már nagyon is 
ismerős egy mai lótenyésztő szá-
mára. Apropó, angol telivér: nem 
árt tisztázni, hogy az angol teli-
vér kialakulásának idején szerepet 
kapott alapító arab mének között, 
bár az emlékezet „arab”-ként őrzi 
őket, mégis joggal feltételezzük, 
hogy sokkal meghatározóbb sze-
repe volt ebben annak a keleti 
lónak, amelyet ma ahal-teke né-
ven ismerünk. Ha így tekintünk 
az itt látott modern típusú fiatal 
ménekre, akkor már egyáltalán 
nem kell meglepődni. Sőt, meg-
állapíthatjuk, hogy néhány ge-
neráció tudatos szelekció ebből 
az ősi fajtából azonnal felszínre 
hozza azt a típust, amely egyben 
minden mai teljesítményló őse. 

Manapság a lótenyésztés egyik fő 
problémája éppen az angol telivér 
nemesítő hiánya, hiszen a modern 
galoppsport által favorizált angol 
telivér típusa számtalan küllemi 
hibája miatt sok tekintetben már 
nem felel meg a félvértenyésztés 
igényeinek. Erre most itt áll előt-
tünk nem is egy abból a lótípusból, 
amely bármely modern félvérfajta 
nemesítési kritériumainak kiváló-
an megfelel – csak ezúttal éppen 
ahal-teke fajtából.

Érkezhet-e nemesítő manap-
ság keletről? Ezen gondolatok 
jegyében és a fajta mai állapo-
táról tájékozódva, az aktuális 
tenyésztési tendenciákról kérdez-
tem az ősszel hazánkban járt 
szakembert, Abramova Nadezhda 
Viktorovnát. A több ezer km-es 
távolságot legyőzve, a modern 
technika segítségével megszüle-
tett az interjú. A téma érdekes-
sége azonban bőven  meghaladja 
ezen cikk szűkös kereteit, ezért a 
későbbiek során még visszatérünk 
rá, és részletesebben foglalko-
zunk az ahal-teke lóval, melynek 
egyébként világszerte egyre több 

szerelmese, sőt, hazánkban te-
nyésztőegyesülete is van. 

Kedves elnökasszony, né-
hány szóval bemutatná az 
ahal-teke fajtát, és az önök 
által vezetett egyesület mun-
káját?                    

Különösen nehéz néhány 
szóban jellemezni az emberi-
ségnek ezt az egyedülálló örök-
ségét – a tiszta vérű ahal-teke 
lófajtát, amely a világ legősibb 
kultúrfajtájának számít, s múltja 
legalább 3 ezer éves. Közvetlen le-
származottja az ókori massagetae, 
bactrians, alán és a pártus lófaj-
táknak. Bárhogy is nevezték azon-
ban ezeket a lovakat, mindig úgy 
emlegették őket, mint a világon 
a legjobbat. I. e. a 2 században a 
római történetíró, Oppianus így 

Jarkend (2000) idősebb mén, 
eredményes galopp pályafutás 
után szolgálja majd a tenyész-
tést, a Gelishikli ménvonalat 
képviseli

Az egzotikus színű Pakthagus 
(2009) egy sikeres verseny-
ló karriert hagyott félbe és 
érkezett Magyarosrszágra.  A 
EL (ejtsd: Jél) vonal képviselője 
kétévesen három futásából 
két győzelmet szerzett egyszer 
pedig második volt
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írt róluk: „E lovak  hatalmas ki-
rályokhoz méltók, küllemük gyö-
nyörű, léptük könnyed, a lovas 
kantárjának engedelmesek, ma-
gasan tartják tág orrlyukú fejüket, 
és dicsőséggel szárnyal aranyszínű 
sörényük a levegőben”.

A mai tudomány egyértelmű 
bizonyítékokkal szolgál arról, 
hogy az ahal-teke lófajta közre-
működött több, ma világszerte 
ismert lófajta, mint például az 
arab telivér és az angol telivér ki-
alakulásában, s folyamatosan ha-
tással volt a lótenyésztésre Orosz-
országban, Európában, a Közel- és 
a Közép-Kelet országaiban. 

A modern ahal-teke ló, csak-
úgy, mint egykori őseik, külön-
leges, nem szokványos ló. Ma is 
lenyűgözik a szemlélőt a maguk 
kifinomult formáival, száraz al-
katukkal, szépségükkel, büszke, 
intelligens, okos és fenséges meg-
jelenésükkel. Ez a ló a hátasló 
legrégebben kialakult és ma is 
ideális típusa: rugalmas hát, ma-
gas, hosszú mar, mély mellkas, 
hosszú, dőlt lapocka, szikár has, 
hosszú, vékony lábak határozot-
tan kirajzolt inakkal, erős, nem 
nagy paták,  széles, erőteljes far, 
kifejlett izomzatú combok és 
lábszárak; hosszú, kerek, jellem-
ző ívelésű magas nyakillesztés; 
rendkívül rugalmas, hajlékony 
ízületek; könnyed és határozott 
mozgás. A fej élénk rajzolata is 
különlegessége e fajtának: köny-
nyed és száraz, hosszúkás és ki-
finomult arcrész, hosszú, vékony 
fülekkel és kifejezetten külön-
leges, „teke” formájú szemek-
kel, amely leginkább a ragadozó 
madár tekintetéhez hasonló. A 
fajta kizárólagos tulajdonsága a 
vékony, finom bőr és a szőrzet 
selymessége. Különlegességéhez 
tartozik még a rendkívül sok szín-
változata, és azok sokféle nem 
szokványos árnyalata, elsősorban 
az arany színé.

Az ahal-teke fajta génállomá-
nya az utolsó 100 évben sajnos, 

nagyon beszűkült. Még most is, 
mikor számos országban folya-
matosan nő iránta az érdeklődés, 
a fajta teljes létszáma nem haladja 
meg a 4000 lovat.

A 20. század folyamán a szov-
jet szakemberek révén a fajta 
törzskönyvezése megtörtént, 
így kijuthatott a nemzetközi 
színtérre is. Kezdetektől fogva 
nagyon szigorú a tenyésztési nyil-
vántartás, 1973-tól bevezették a 
származásellenőrzést, amely 25 
évvel megelőzte az angol telivér, 
és 30 évvel az arab telivérek ilyen 
irányú tesztelését.

Immár 40 éve dolgozik e fajtá-
val, és koordinálja a tenyésztést 
az Összoroszországi Lótenyész-
tési Tudományos Kutatóintézet 
(orosz rövidítésben ВНИИК), 
mely törzstenyésztési központ, 
és alapítója az 1994-ben alakult 
Nemzetközi Ahal-Teke Lóte-
nyésztő Szövetségnek (orosz rö-
vidítésben MAAK).

A kutatóintézet nemcsak az 
ahal-teke lovak nyilvántartását 
vezeti, hanem a fiatal állomány 
regisztrációját és az Általános 

Méneskönyvet is. Az intézet ki-
bocsátja a származást bizonyító 
iratokat, és egyben az ahal-teke ló-
tenyésztés tudományos központja 
is. Kutatja továbbá azokat a bioló-
giai folyamatokat, amelyek a fajta 
alakulásában észlelhetők, fejleszti 
az alapvető  módszereket és a tech-
nikát, új iránymutatásokat javasol 
a fejlődő tenyésztési programok-
ban a fajta javítása érdekében; 
felméri a gazdasági és hasznosítási 
tulajdonságait; javaslatokat tesz az 
új tenyésztési programok alkalma-
zására. Értékeli és jóváhagyja az 
apaállat-kiválasztást stb.

Az Ahal-Teke Lótenyésztési 
Kutatóintézet, a Nemzetközi 
Ahal-Teke Lótenyésztő Szövet-
ségnek köszönhetően, szorosan 
együttműködik a világ különböző 
országainak nemzeti lótenyészté-
si szövetségeivel, tenyésztőivel, 
törekedve arra, hogy egységes-
sé tegyék a nyilvántartásokat, a 
származási adatokat; törekedve a 
hatékonyabb, egységes tenyészté-
si és fejlesztési program kidolgo-
zására és a fajta tökéletesítésére. 
Mindez arra irányul, hogy a nem 

túl távoli jövőben az ahal-teke 
piaci versenyképességét emelje. 

Az ahal-teke fajta te nyész-
cél já ban ma milyen hangsúly-
lyal szerepel a sport kipró-
bálása?

Eltekintve az egzotikus külső-
től és a látszólagos finomságtól, 
az ahal-teke lovak magas tempe-
ramentummal, élénkséggel, erő-
vel, gyorsasággal és szívóssággal, 
nagy állóképességgel, teherbírás-
sal rendelkeznek, emellett moz-
gásuk plasztikus és hajlékony, 
vágtájuk térölelő, ugrásaik erő-
teljesek és hosszúak. Könnyen 
regenerálodnak a hosszú és ne-
héz fizikai megterhelések után 
is, könnyen alkalmazkodnak a 
legkülönbözőbb éghajlati viszo-
nyokhoz és övezetekhez, így ez a 
fajta különösen alkalmas gát- és 
akadályversenyekre, lovastusára, 
valamint távlovaglásra, különö-
sen az extrém távú versenyekre.

Emellett könnyen és gyorsan 
tanulnak, az emberhez barátsá-

Gatar (2009) a Posman (ejtsd: 
Pászmán) vonal fiatal képviselője
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gosak, jellemzően kitűnnek hűsé-
gükkel, és nagy odaadással vála-
szolnak a barátságos közeledésre.

Jelenleg az ahal-teke lovakat 
leginkább a galoppsportban, sík-
versenyeken próbálják ki. Ennek 
jelentős, kialakult hagyományai 
vannak. De a fajta a klasszikus 
lovassportokban is kitűnő ered-
ményeket ér el. Sajnálatos módon 
azonban ebben csak kevés egyed 
vesz részt. Ennek ellenére mégis 
több kimagaslóan jól teljesít, így 
nem maradnak észrevétlenül! A 
„legsportosabb” ahal-teke lovak 
Kirgizisztánban és Kazahsztán-
ban vannak, ahol elsősorban a 
díjlovaglásban, a díjugratásban 
vesznek részt. Oroszországban 
és az USA-ban az ahal-teke lovak 
jó eredményekkel vesznek részt a 
lovastusásban, a távlovaglásban 
is. Az utóbbi időben pedig Euró-
pában is megjelentek a távlovagló 
sportban, amelyre különösen al-
kalmasak.

A teljesítmény mellett a leg-
fontosabb a ló típusa, az ahal-
teke jelleg, mivel a tenyésztők 
számára elsődleges feladat, hogy a 
típust, ezzel a fajta ősi szépségét, 
erényeit megőrizzék. Viszont a 
tenyészkiválasztásban a teljesít-
ménytesztek eredményei is fontos 
szerepet játszanak. Arra törek-
szünk, hogy a tenyészállat ne csak 
ragyogó típusa legyen a fajtának, 
hanem legyen sportteljesítménye, 

emellett megfelelő méretekkel is 
rendelkezzen. Sajnos a fajta sze-
lekciójában a sporteredmények a 
küllem mellett csak másodlagos 
szerepet játszanak, tekintettel 
arra, hogy nagyon kis számú 
egyed kerül igazi megmérettetésre. 
Ezért is a legértékesebbek azok az 
egyedek, amelyek jó teljesítmény-
nyel rendelkeznek, ezek előnyben 
részesülnek a tenyésztésben is.

A tenyészállatok kiválasztása 
átfogó értékelés alapján történik: 
származás, típus, küllemi bírálat, 
munkabírás és teljesítő képesség, 
a már megszületett utódok minő-
sége. Ez a bonitáció (minősítés), 
amelyet az állat életében többször 
megismételnek. A legkorábbi bí-
rálat akkor történik, amikor a 
csikó eléri a 1,5 éves kort, amikor 
is felmérik származása, külleme, 
típusa és a növekedési potenciálja 
alapján. Már 3 éves korban el 
lehet végezni az első teljes sport-
teljesítmény-felmérést, hogyan 
bírja a galoppsport munkaterhe-
lését, illetve milyen a mozgás-, 
illetve ugrásminősége szabadon, 
lovas nélkül. Miután kellő számú 
utódja születik, értékelni lehet az 
utódok minőségét is. Többnyire 
ez a felmérés csak 8 éves kora után 
végezhető el. Ekkorra a ló befejezi 
a teljes fejlődési folyamatát, és 
ekkor állapítható meg a legobjek-
tívebb, végleges értékelése.

A tenyésztők munkáját segítve, 
a kutatóintézet évente kibocsát 
egy részletes értékelést az elmúlt 
év eredményeiről, ahol közzéteszik 
nemcsak a statisztikai adatokat, de 

a részletes értékelést is az ahal-teke 
lovakról, a született nemzedék 
minőségéről, sportteljesítménye-
ikről, a legjobb versenylovak rang-
sorolásáról, a különböző kiállítások 
eredményeiről. A kutatóintézet 
szakemberei egyéni tanácsadással 
nyújtanak segítséget a tenyésztők 
számára. De mindezek mellett a 
szelekció legfontosabb része – volt 
és marad – a kiválasztás kreatív 
folyamata, amely sok esetben a 
nemesítő „megérzésétől” függ.

Használják-e az ahal -eke 
fajtát nemesítőként a sportló 
és egyéb lófajták tenyészté-
sében?

Az ahal-teke lovak mindig is ki-
tűnő „fajtajavító”, nemesítő lovak 
voltak, és ez ma is így van. A ke-
resztezett egyedeket a legnagyobb 
számban a lovassportban hasz-
nálják, nagyon jó eredményekkel. 
Csak egy példa: a 2000-es évek 
derekán nagy sikert ért el például a 
Kalasnyikov nevű mén, amely Ma-
gyarországon született, és 75%-
ban az ahal-teke vér csörgedezett 
az ereiben. Oroszországban rend-
szeresen és tervszerűen használják 
az ahal-teke lovakat nemesítőként 
olyan hagyományos orosz fajták-
kal, mint az orosz hátasló, a doni, 
a bugyonnij fajta stb. Nagyon nép-
szerűek az angol telivér–ahal-teke 
és az ahal-teke–ügető keverékek, 
valamint trakehneni, hannoveri 
és más közismert nyugat-európai 
fajtákban is kipróbálták már. 

A kutatóintézet a keresztezett 
egyedek számára is vezet törzs-
könyvet, nyilvántart ezekről a 

lovakról minden adatot, értékeli 
a küllemét, méreteit, mozgását, 
figyelemmel kíséri a sportban 
elért eredményeit. Bár ez néha 
nagyon nehéz feladat szakembe-
reinknek, mégis fontos és hasznos 
felbecsülni. Nagy érdeklődéssel 
és figyelemmel  kísérjük az ahal-
teke és a magyar lófajták közötti 
keresztezéseket is. Ez a folyamat 
már néhány éve zajlik, és már léte-
zik egy elég nagy csoport érdekes 
keresztezett ló, amely változó 
arányban tartalmaz ahal-teke 
vért. Hasznos lenne nagyobb fi-
gyelmet fordítani erre a csoportra, 
különös tekintettel a sportkipró-
bálásra. Nagyon reméljük, hogy 
a magyar ahal-teke lótenyésztők 
érdeklődése is felébred, és elkezde-
nek ezen a téren dolgozni.

Külső szemlélőként, az volt 
a benyomásom, mikor ránéz-
tem a ménesében felállított fi-
atal ménekre, hogy ízig-vérig 
modern európai sportlovakat 
látok. Ez a típus mennyire vág 
egybe a fajta tenyészcéljával?

Igen, ön helyesen vette észre, 
hogy a Parti Imre által vásárolt 
ahal-teke mének egyben kiváló 
európai sportlovak is. Emellett 
ezek a lovak különleges értéket 

Részletek és jelentkezés

70/319-3465 
www.lovaseletiskola.hu
lovaseletiskola@lovaselet.info

Egyedül
nem 
megy? 

Csoportos
és egyéni
oktatások

Nemessége mellett kiváló felépí-
tése is érdekessé teszi  a El vonal 
képviselőjét, Han-Taut (2008)
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képviselnek, mert kétségtelenül 
a legjobb válogatott képviselői 
a fajtiszta ahal-teke lovaknak. 
Mindegyiküknek kiváló a szár-
mazása, határozottan hordozzák 
magukon a fajtajelleget, kitűnő 
küllemmel, nagy mérettel, kiváló 
és fejlett izomzattal rendelkez-
nek. Ezért mindegyik mént be kell 
vonni a tiszta vérű tenyésztésé-
be. Ezek a mének minőségük okán 
sok európai tenyésztő figyelmét 
fel fogják kelteni. Egészen biztos 
vagyok benne, hogy használatuk 
nagyon jó eredményeket fog hoz-
ni, nemcsak a magyar lótenyész-
tésben, hanem egész Európában is. 
Ezért a véleményem röviden: Parti 
Imre úr jól teszi, ha felkészül a 
különböző országokból tenyésztés 
céljából érkező kancák fogadására

Milyen benyomást szerez-
tek a Magyarországon Parti 
Imre ménesében látott állo-
mányról, különös tekintettel 
az ahal-arab konstrukcióra?

Parti Imre úr jelenleg egy szá-
munkra nagyon érdekes és fontos 
munkával foglalkozik – azt tűzte 
ki célul, hogy egy új, unikális lovat 
tenyésszen ki, egy ötvözetet a tisz-
ta vérű ahal-teke és a tiszta vérű 
arab lófajta keresztezéséből, ame-
lyek útjai nagyon régen szétvál-
tak. Bár ilyen lovak rendszeresen 
születtek és születnek, azonban 
komoly lehetőséget eddig még nem 
kaptak. A tenyésztő itt azonban 
konkrét és világos célokat tűzött 
ki maga elé – pontosan tudja, 
hogy mit akar, milyen téren fogja 
hasznosítani a született utódo-
kat, és tervszerűen halad a céljai 
megvalósítása felé. Sajnos nem 
volt alkalmunk megtekinteni vala-
mennyi csikót, de azok, amelyeket 
láttunk, jó bizonyítékul szolgálnak 
arra, hogy helyes úton jár. Függet-
lenül  attól, hogy a kancák milyen 
típusúak és eredetűek, mindegyik 
csikó egyöntetű típusú, és kiválóan 
alkalmasnak tűnik majd a sport-
ban való próbatételekre. Érdekes 

lesz nyomon követni a fejlődésü-
ket, megfigyelni a mozgásukat a 
későbbiekben, akár a sportban is.

A témával kapcsolatban megke-
restem dr. Hecker Waltert, a MALE 
elnökét, az orientális lovak szak-
avatott ismerőjét és szerelmesét is. 

Lehet annak ma még je-
lentősége, hogy az ahal-teke 
és a honfoglalók lova szoros 
azonosságot mutat?

A téma nagyon érdekes és ak-
tuális. Az enökasszony is említet-
te a massagetae népet, amelyről 
Hérodotosz is megemlékezik, és 
amely magyarázata lehet lova-
ink kapcsolatának. Ugor eredetű 
ókori lovasnép volt, akiket még a 
perzsák sem tudtak behódoltatni. 
Sőt, maga a Babilont meghódító 
„Nagy Kürosz” perzsa császár is 
elesett a csatában. Több forrás a 
hunok és a magyarok ősét látja 
bennük. A sok évtizedes tiltás 
után búvópatakként újra előtört a 
magyar emberekből a lószeretet, a 
hagyományok ápolása, ezzel 
együtt a gyökerekhez való 
visszatérés, az identitás 
megtalálásának igénye. 
Ezen túlmenően pedig 

egy valós igény is megfogalma-
zódik, amelyre sokan keresik a 
megoldást. A modern sportlóte-
nyésztésnek ugyanis egy nagy 
problémája a laza, puha szervezet. 
Rengeteg a porcleválás, a hátprob-
léma, a csigolyák tövisnyúlványa-
inak összenövése, ami egyrészt a 
korai igénybevételnek köszönhető, 
másrészt a túltakarmányozás is 
ezt erősíti, de meghatározó ebben 
a genetika is. A szervezeti szilárd-
ság, keménység tekintetében ezért 
nagy előnye lenne az ahal-teke 
fajta nemesítő célú használatának. 
Hogy a probléma mennyire égető, 
azt alátámasztja, hogy ma már ló-
adásvétel szinte elképzelhetetlen 
röntgenfelvételek nélkül. Tehát 
a tenyésztés gazdasági érdekei 
is megkívánják a szervezeti szi-
lárdság erősítését. Ha a keleti vért 
próbálnánk beépíteni a kancacsa-
ládjainkba, akkor ebben a tekin-
tetben biztosan előreléphetnénk.

Milyen benyomást keltet-
tek a mének?

Én nagyon szeretem ezt a faj-
tát, régóta foglalkozom vele. Még-
is, mikor megpillantottam őket, a 
nemességük úgy megfogott, hogy 
szinte elállt a lélegzetem. A töké-
letességnek, a nemességnek, az 
ősi kultúrának egy olyan együttes 
kisugárzása állt előttem, amely 
egyszerűen megkapó. Engem ez 
nyűgözött le elsősorban. Abban 
igazat adok, hogy küllemükben 
abszolút sportlovak. A galoppver-
senyzés előhozta azt az egységes 
küllemet és konstitúciót, amiről 
fentebb már volt szó. Ma sajnos 
az angol telivérek közt a rövid 
távok és a kis ívű homokpályák 
olyan lovakat hoztak elő, amelyek 
a félvértenyésztésben alkalmat-
lanok, hosszú hát, túlnőtt far, 
borzasztó feszes tarkó, nyitott 
csánkok stb. A nemesség mellett 
tehát ez a klasszikus angol telivér 
külső is megfogott. A fajtával 
kapcsolatban néha emlegetett ke-
zelhetőségi problémák, egygaz-
dásság, ezeken a méneken nem 
látszanak. Valószínűleg az ilyen 
gondok mögött a lovak helyett 
inkább az emberek bánásmódja 
keresendő.

Rang (2009), Posman vonalbeli 
mén, félvéreket megszégyenítő 
méretekkel rendelkezik

TENYÉSZTÉS
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Manapság már mindenki nyugatra 
tekint, és ott keresi a nemesítőt, erre most 
itt találjuk ezeket a lovakat. Érkezhet a 
nemesítő keletről?

Feltétlenül jöhet a nemesítő keletről, de 
itt is kellő körültekintéssel kell választani. 
Csak az a ló jöhet szóba, amelynek tenyésztői 
odafigyeltek, és megőrizték a fajtájuk értékeit. 
Ez nem volt egyszerű, hiszen az elmúlt száz 
évben az ahal-teke fajta nagyon sok viszon-
tagságon ment keresztül. Mindezek ellenére 
tény, hogy sikerült megőrizni. Ma ez a fajta 

az emberiség egy tiszta vérben megőrzött ősi 
kincse. Hogy mennyire lesz nyitott mondjuk a 
magyar sportlótenyésztés a keleti nemesítőre, 
abban kicsit szkeptikus vagyok. Mert ez a 
téma eddig sem ütötte át az ingerküszöböt. 
Még olyan kiváló lovak sporteredménye sem, 
mint a shagya-arab Pamír vagy Pagát. Pedig 
ismétlem: a kancacsaládok újrafelépítésénél 
a keleti vér megkerülhetetlen. Ezt számta-
lan példa igazolja, kezdve a mezőhegyesi 
kancacsaládokkal. A szervezeti szilárdság 
temperamentum, munkakészség tekinteté-
ben a keleti vér elkerülhetetlen. Ne feledjük, 
a magyar lovaink akkor voltak a legjobbak, 
mikor a kancáink tekintetében ez megha-
tározó jelentőséggel bírt. Ennek most is így 
kellene lennie. Bátrabban lehetne nyúlni a 
keleti nemesítőhöz, akár az arabhoz, akár az 
ahal-tekéhez.

Mint a MALE elnöke, hogyan fogadta 
az ahal-arab fajtát? 

Személy szerint nagy lelkesedéssel és 
örömmel fogadtam, mert mindkét fajtának 
híve vagyok. Ebben, mint tenyésztő is nagy 
fantáziát látok, mert nagyon érdekel, hogy 
miként fog az örökítése alakulni ennek a 
két ősi fajtának. Az kétségtelen, hogy voltak 
ellenkező hangok is. Én azonban – és a MALE 
elnökségének is ez az álláspontja – nem a 
konkurenciát látom az ahal-arabban, hanem 
a lehetőséget. A létjogosultságát majd a sport-
ban elért eredmények igazolják.

A szakemberek tehát kiállnak a koncepció 
mellett. Ha most azt gondolnánk, hogy ezzel 
máris útjára indul egy új fajta sikertörténete, 
nem volnánk Magyarországon. Hiszen bár a 
MALE felkarolta az ahal-arab fajta koncepci-
óját, a törvényekkel szemben azonban nincs 
mit tenni. Eszerint legalább 300 főtörzsköny-
ves kanca kell ahhoz, hogy önálló magyar 
lófajtaként elismerjék. A nyúl esetében ehhez 
120 anyanúl is elég. Még szerencse, hogy pl. 
a gidrán fajtát nem most alapítják. Puff neki, 
újabb kis magyar nonszensz a lótenyésztés 
serkentése jegyében...

Gornik (2009), a fajta minden nemességét 
és jellemző arany fakó színét hordozza.  A  
El vonal ménje

Mihman (2000), a Fakirpelvan ménvonal képviselője, jelenleg az ő csikói láthatók a mé-
nesben „első fecske”-ként csinált nyarat a ménesben


