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A fától messze gurulva, sza-
kítva a családi hagyományok-
kal, a mezőgazdasági pályát 
választotta. Az öttusaistállóban 
ismerkedett meg a lovaglással, 
majd a galopp-pályán, Aperianov 
Zakariás istállójában volt mun-
kalovas. Inspiráló diákéveket töl-
tött Kaposváron. A Testnevelési 
Főiskola kihelyezett edzői sza-
kának elvégzése után 1979-ben 
diplomázott a Mezőgazdasági 
Főiskolán. Az edzőképzőn legen-
dás mesterektől, Ádám Zoltántól 
és Monspart Gábortól tanulta a 
szakmát Abonyi Gézával, Barna 
Tamással, Papp Józseffel, Rozmán 
Ferenccel és Schiffer Sándorral. 
Ismereteit a lovaságazat külön-
böző területein gyarapította. 
Versenytechnikusként és istálló-
csoport-vezetőként a Magyar Ló-
verseny Vállalatnál helyezkedett 
el, innen egy pályázatot elnyer-
ve Pécsre, Üszögpusztára került 
idegenforgalmi ágazatvezetőnek. 
1984-ben lépte át először Bábolna 
kapuját, rövid ideig ménesvezető-
helyettesi beosztásban dolgozott 
az arab ménesben. A Burgerti 

Bábolna az arab telivér tenyészté-
sére helyezte a fő hangsúlyt, a bá-
bolnai – ahogy 1978 óta nevezik 
– shagya-arab rovására. Elődeit 
követve ezért inkább felmondott, 
és lótenyésztési felügyelő lett 
Nagycenken, majd Komáromban 
helyezkedett el.

Dr. Papócsi László vezetése 
idején, 1990-ben kapott lehetősé-
get, hogy vezesse a Bábolnai Arab 
Ménest. Büszke rá, hogy vezetése 
alatt a patinás intézmény a nagy-
üzemi gőgöt levetve kinyitotta 
kapuit, és kölcsönös előnyökkel 
járó együttműködést alakított 
ki a magántenyésztőkkel. Dr. 
Hecker Walter elnökletével még 
az évben megalakították a fajta-
egyesületet, felkutatták és bérel-
ték a fajta legkiválóbb, nyugatra 
szakadt ménjeit, hogy a Pettkó-
Szandtner Tibor által kijelölt utat 
járják. Bábolnát bekapcsolta a 
nemzetközi vérkeringésbe, mely 
az ezredfordulóra a shagya-arab 
tenyésztés meghatározó szerep-
lőjévé vált.

Több mint 500 lovat tenyész-
tett, közülük kiemelkedik a ké-
sőbbi USA nemzeti bajnok címet 
elnyerő El Nabila B arab telivér 
mén (Bábolnán rekordösszegért, 

28 millió Ft-ért adták el), illetve 
a shagya-arabok közül Siglavy 
Bagdady VIII-1, később Hungares, 
amely spanyol színekben nyert 
távlovas vb-t 2006-ban Aachen-
ben. Nemcsak mondta, de komo-
lyan is gondolta, hogy Bábolna 
álljon a lótenyésztés szolgálatába. 
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 
Kft. ügyvezető igazgatójaként, a 
Magyarországi Arablótenyésztők 
Egyesületének titkáraként, majd 
ügyvezető elnökeként sokat tett 
az arabló-tenyésztés színvonalá-
nak emeléséért, népszerűségének 
növeléséért és presztízsének hely-
reállításáért.

A shagya és az arab telivér 
elismert szakértőjeként neve jól 
cseng a nemzetközi lovas életben. 
1992-től A kategóriás bíróként 
28 országban járt, és gyűjt ma is 
tapasztalatokat. Ügyvezető igaz-
gatóként nem volt könnyű dolga, 
hiszen két évig termőföld és tá-
mogatás nélkül kellett harcolni 
a túlélésért, majd azért, hogy a 
milliárdos értéket ne adják ki 
vagyonkezelésbe. Ennek ellenére 
jelentős projekteket indított el a 
2003–2008 közötti időszakban. 
Vezetése idején került be Bábol-
na a nem privatizálható állami 

tulajdonú cégek közé. Komoly 
eredményeket sikerült elérnie 
Bábolna jövőjével kapcsolatban. 
Mezőhegyest követve szerette 
volna, hogy Bábolna is felkerüljön 
a világörökségi helyszínek váro-
mányosi listájára. Elkészítették 
az épületek felmérését a felter-
jesztés érdekében. Ez a kezdemé-
nyezés nem csupán presztízst, 
de nagyobb turisztikai vonzerőt 
jelenthetne a következő évtize-
dekben. Szövetségeseket keresve 
kezdeményezésére megalakult az 
Európai Nemzeti Ménesek Konfe-
renciája, mely nagyobb lobbierőt 
képvisel a nemzeti ménesek szá-
mára, és lehetővé teszi a világ-
örökségi, képzési, turisztikai és 
tenyésztési programban való ha-
tékonyabb részvétel lehetőségét. 
Menesztését követően a szervezet 
ESSA néven Marbachba tette át 
székhelyét, és immár egyesület-
ként működik tovább. Több ko-
moly beruházást valósított meg, 
többek között kollégiumi épü-
lettel bővült a Pettkó-Szandtner 
Tibor Lovas Szakképző Iskola. A 
távlovas sport nemzetközi sza-
bályrendszerének és állatvédelmi 
előírásainak meghonosításával a 
honi távlovas sport felszállópá-
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lyára került, melyben oroszlán-
részt vállalt Bányai Béla és a teljes 
szakág. A fajtával szembeni elvá-
rás a használhatóság fokozása a 
szépség és a nemesség megőrzése 
mellett. A távlovas sport jó kitö-
rési pont lehet a shagya-arabnak, 
ami a használat irányába mutat. 
Ennek eredményeként Bábolna 
junior távlovas világbajnokságot 
rendezett 2009-ben. Amit a leg-
jobban sajnál, hogy felmentése 
után megszakadt Bábolna és a 
Nyugat-magyarországi Egyetem 
nagyszabású lovardaprogramja, 
ami 95%-os Európai Uniós finan-
szírozásból valósult volna meg. 
A már elvi építési engedéllyel 
rendelkező beruházás új dimen-
ziót nyithatott volna a lovas 
képzésben. 

– Szász és székely őseimtől 
csak konok igazságérzetet örö-
költem – mondja –, ami csak gond 
manapság az érvényesülés terü-
letén, de tartást is adott a legne-
hezebb időkben. Úgy gondolom, 
hogy lótenyésztésünk jelenlegi 
helyzetére találóan illik Csaba 
testvér, ferences rendi szerzetes 
egyik levelének gondolata: „Mi-
közben süllyed a hajó, a kapitány 
a függönyt igazítja.” Helytálló 
megfogalmazás. Növeli, ki elfedi a 
bajt! Amíg nem nézünk szembe a 
valósággal, addig megoldás sincs. 
Merjük már kimondani, hogy mi 
a valóság, és ne arra haragudjunk, 
aki kimondja azt. Amíg mindenki 
a saját kisstílű érdekeinek próbál 
utat törni, addig a magasabb ál-
lamérdek sosem fog létjogosultsá-
got szerezni magának. A Nemzeti 
Lovas Program magasztos tervei 
között ugyan szó van a tenyész-
tésről, de az erre való fogadókész-
séget korlátozottnak látom, pedig 
minőségi lótenyésztés nélkül a 
lovaságazat többi része sem fog 
működni. A génmegőrzés érde-
kében erősíteni kell a tenyésztői 
oldal érdekérvényesítő képessé-
gét. Ezek a fajták olyan tulajdon-
ságok hordozói, mely tulajdonsá-
gok ilyen örökölhető mértékben 
egyetlenegy másik fajtában sem 
találhatók meg. Ezért lenne szük-
ség az együttműködésre az állam 
és a magántenyésztők között. A 
génmegőrzés költsége így meg-
oszlana, és kisebb forrás felhasz-
nálásával valósulhatna meg.

A folyamatosság és a követ-
kezetes tenyésztőmunka hiánya 
sem tesz jót a lótenyésztésnek. 
Mióta nem dolgozom Bábolnán, 

azóta évente új igazgatók vezetik 
a ménest, az állandó változás 
nem múlik el nyomtalanul. Mun-
kámra mindig hivatásként tekin-
tettem, kapcsolataimat Bábolna 
érdekében használtam fel, ezért 
kicsit belebetegedtem abba, ami 
ott történik. Mennyi parlamenti 
interpelláció, összefogás kellett, 
hogy a Ménesbirtok fennmarad-
jon. Az sem jó, hogy nincsenek 
olyan érdeklődő fiatal szakembe-
rek, akik őszintén kérdeznének, 
tanulnának, és kíváncsiak lenné-
nek a tapasztalatokra. Bevallom, 
én fiatalon örültem volna egy 
hasonló lehetőségnek. 

Amit szintén hiányolok, az 
a mások sikerének elismerése. 
Miért nem tudjuk azt mondani 
a másiknak, hogy „gratulálok”, 
miért nem biztatjuk egymást?  
Ameddig az irigység és a félté-
kenység miatt nem tudunk a 
másik sikerének őszintén örülni 
és összefogni, addig nem lesz elő-
relépés. Sajnos eddig nem sikerült 
túllépni az elmúlt hat évtized 
beidegződésén, ami nem csoda, 
hiszen ilyen-olyan mértékben 
mindenki ebben szocializálódott. 
Hiányzik a bizalom, a kölcsönös 
tisztelet, nemcsak egymás iránt, 
hanem az általunk tenyésztett 
lovakkal kapcsolatban is. Ki bíz-
zon a magyar lóban, ha éppen mi 
nem bízunk benne? Hogyan lehet 
úgy lovas programot megvalósí-
tani, hogy hiányzik a párbeszéd, 
a másik ember véleményének, 

igazának elfogadása, a bizalom 
és a tenni akarás, hit a sikerben, 
az összefogás erejében, a szívós 
munkában?  

Sokan akarnak jót, de az ered-
mény még várat magára. Bízom a 

változtatás őszinte szándékában, 
mert csak akkor tudunk fenn-
maradni.

El Nabil a B
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Meredek rézsűk, akár 1,5 m magas növényzet nyírása, 
takarmány rendre kaszálása a feladat?

Nyiladékokat, utakat, ösvényeket kell karbantartani? 
Kiterjedt, elvadult területek gyors, 

gazdaságos nyírása szükséges?

Az AS-Motor gépcsalád a megoldás!

Traktorjaink 
a pályázattal 
elnyerhető 
gépek listáján 
szerepelnek!

ipari/kommunális fű és mindent nyíró, 
kaszáló gépek 2 ütemű motorral is


