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istráng istráng

HAGYOMÁNYOS 
LÓFAJTÁINK 
HELYE 
a XXI. században

Összeállította: Dr. Kummer Luca 
Fotó: Haga Zsuzsanna és Kummer Luca

OLYAN LÓ NINCS, AMI MINDENRE JÓ – KIVÉVE A SHAGYA

Cikksorozatunkban az őshonos,  
hagyományos lófajtákat vesszük  
górcső alá, amelyben azok – gén-
megőrzésen túlmutató – létjogosult-
ságát szeretnénk megerősíteni,  
feltárni, népszerűsíteni. Az első  
szereplő a kitűnő lehetőségeket 
rejtő shagya-arab fajta. 

SIKERES SPORTLOVAK NEMESÍTŐJE
„Mindazon lovak, melyek hasonló vagy melegebb klímából jön-
nek, a mi lovaink nemesítésére jók” – ismerte fel már Csekonics 
József is. Természetesen egy fajta értékét nagyban meghatározza 
a mindenkori piacon való elhelyezkedése is, de nem kizárólag 
csak az. Nem szabad elfelejteni a tényt, hogy az arab lóhoz újra és 
újra vissza lehet nyúlni egy-egy fajta finomításához. 

A HOSSZÚ TÁVÚ GONDOLKODÁSHOZ TEHÁT HOZZÁ
TARTOZIK EZEN LOVAK NEMESÍTŐ KÉPESSÉGE IS. 

Néhány példát kiragadva, Bella Donna (holsteini) – aki a londoni 
olimpián díjugratásban szerepelt eredményesen a német csapat 
tagjaként – apai nagyapja (Bachus) shagya fajtájú volt. A német 
sportlótenyésztésben nagyot alakító Ramzes (Rittersporn x Jor-
di) anyja is shagya volt, a militaryban jeleskedő White Girl apja is 
shagya (Bajar, mint ahogy Bachusé is – mindketten részt vettek az 
Atlantai Olimpián a német csapat tagjaként), amint a trakehneni 
fajta kialakításában jelentős szerepet játszó Burnus (Lapis x 68 Fe-

nek V) apja is. Az idős korában Németországba került Gazal VII 
törzsmén rengeteg sikeres holsteini ló vérvonalában megjelenik. 

A genetikai előrehaladás sebessége a szelekció erősségének  
a függvénye. A Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületében 
a shagya ménjelöltnek hét feladat közül háromban kell sikeresen 
teljesítenie, a DNS-vizsgálat minden egyedre kötelező, továbbá 
ez az egyetlen tenyésztőszervezet, ahol a lábvégek röntgenezé-
sét bevezették a bizonyítottan öröklődő patahenger és kemény 
csánkpók problémák további terjedésének elkerülésére. A kö-
vetkezetes szigor a tenyésztői munka alapja.

KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT, SZAKTUDÁST IGÉNYEL
Magyarország örökös díjlovagló bajnoka, Magyar Imre több sha-
gya fajtájú és vérségű lóval versenyzett díjugratásban, míg nemzet-
közi szinten díjlovaglásban is. „Az arab ló vitathatatlan, hogy heves 
vérmérsékletű, de igen érzékeny, fölöttébb intelligens, tanulékony 
lófajta. Ha a lovas nyugodt, és szakszerűen készíti fel a lovat, akkor 
az igen hálás és végtelen kedves. Sok arab lóval foglalkoztam, el-
mondhatom róluk, hogy lelkük volt” (részlet Magyar Imre Életem 
a lovakkal c. könyvéből). Helyes kiképzéssel, érzékenységgel tehát 
egy végtelenül együttműködő társat kapunk. Egy kiváló tanuló ló, 
nagyszerű partnere a fiatal vagy a szabadidőlovasoknak – mondja 
dr. Hecker Walter hippológus szakember. 

ADOTTSÁGAIBÓL ADÓDÓAN A KEZDŐ LOVASSPORT 
BÁRMELY SZAKÁGÁBAN KÖZÉPOSZTÁLYIG MEGÁLLJA  
A HELYÉT, UNIVERZÁLIS FAJTA. 

SHAGYA SIKEREK AZ ÖSSZES SZAKÁGBAN
A teljesség igénye nélkül néhány példát kiragadva: 2006-ban 
bábolnai tenyésztésű shagya (Hungares) nyerte a távlovas világ-
bajnokságot, kenterbe verve a mezőny összes arab telivérjét. Díj-
ugratásban többek között a többszörös Magyar Ló Kupa győztes 
Mersuch Emília P (tul.: Gál Imre) ejtette ámulatba a szakág többi 
résztvevőjét. Fogathajtásban Sipos Zoltán, Szájer József vagy Ko-
vács Árpád Márk által hajtott fogatok, távhajtásban Molnár Lajos 
és Peter Kulier fogatai, militaryban a gidránban is fedező Koheilan 
Karsaly P (tul.: Vörös József ) értek el rendre kiváló eredményeket. 

Ne feledkezzünk meg Kassai Lajos lovasíjász világbajnokunkról 
sem, aki szintén arab lovaival éri el sikereit, vagy Richter Flórián 
cirkuszában a szabadidomításban jeleskedő shagya lovakról. 

Pachl Péter, a Magyar Lovas Szövetség kiemelt díjlovas edzője 
egyetért azzal, hogy a shagya lovak kiválóan alkalmasak minden 
szakágban való versenyeztetésre. Ő maga nagyszerű eredmé-
nyeket ért el a Ménesbirtok által tenyésztett, majd dr. Vucskits 
András által menedzselt Pamír, majd a Pelsonius Ménes tulaj-
donában álló Koheilan Tajmir P nyergében. Mindkét ménnel 
az olimpiai nagydíj szintjéig jutott. 5.500 ember előtt mutatta be 
huszár ruhában Pamírt a trakehneni ménszemlén. „Intelligensek, 
szelídebbek, mint az átlagos német vagy holland lovak.”

IGYEKSZEM A SHAGYA TENYÉSZTŐKET ARRA BIZTATNI, 
HOGY HIGGYENEK EBBEN A FAJTÁBAN! 

Ezek a lovak igenis megállják a helyüket a mai világban. Az oszt-
rák belovagló képző iskola Stadl-Paurában shagyakat használ, 
mert tudnak velük ugratni, militaryzni, díjlovagolni, fogatot haj-
tani. A potenciál megvan a lovakban, de az menedzselési hiba, 
ha ezt nem tudják kihasználni a tenyésztők. A pénzcentrikus 
világunkban a tradíciók megőrzése csak egy dolog. A sportban 
kell megmutatni a fajtában rejlő lehetőségeket, ehhez pedig meg 
kell találni azokat a lovasokat, akiknek ma nem szégyen ezzel  
a fajtával dolgozni – folytatja a szakember. 

TENYÉSZTŐI SZEMMEL
Intelligens, nemes jószág hosszú, hasznos élettartammal – meséli 
tapasztalatait Rencsár Kálmán solti tenyésztő, aki 15 éve foglalko-
zik elhivatottan a fajtával. Mi minden lovat kiképzünk, amit 2-3 
fő folyamatosan végez. Évente 10-12 egyeddel indulunk távlovas 
versenyeken, hiszen igény a képzett és gyakran a már minősült 
lovakra van leginkább. A tenyésztő méltán büszke a ménesében 
született Koheilan Bonitára, aki 160 km-en a világranglista 10. he-
lyén szerepelt, jelenleg a katari herceg tulajdonában áll. Az ered-
ményes lovak már piacképesek, így azokat el kell adnunk, hogy  
a következő évjárattal el tudjuk kezdeni a munkát. Nagyon fontos 
tehát a szakképzett csapat – vélekedik a ménes tulajdonosa. 

A BIZONYTALAN VÁSÁRLÓ PRÓBÁLJA KI A FAJTÁT,  
ÉS AZONNAL RÁJÖN, MIBEN KÜLÖNLEGES A SHAGYA! 

Baumann Lajos tenyésztő szerint hatalmas probléma, hogy nincs 
lehetőség a lovak kipróbálására. Nincs elegendő, elérhető, jó lovas. 
Nagy terhet ró a szigorú szelekció is a nemesítőre, de szükség van 
a szakmai vitákra, hisz ez visz bennünket előbbre. 

EL KELL FOGADNI A SZAKEMBEREK VÉLEMÉNYÉT, 
MERT CSAK A HOSSZÚ TÁVÚ GONDOLKODÁS TUD  
A TENYÉSZTÉS SZOLGÁLATÁBA ÁLLNI! 

Bizakodóak vagyunk a jövőt illetően. Erre a fajtára a világ lóte-
nyésztésének szüksége van: kiváló genetikai háttér, kemény el-
lenállóképesség, nagyszerű teljesítmény jellemzi ezeket a lovakat. 
Amikor bármely fajta ellaposodik, az arabbal, és akár a shagya-val 
tudják azt rendbe tenni. Ez tehát az óriási értéke ennek a lónak – 
vélekedik a tenyésztő. 

EZT A FAJTÁT – SOK MÁS MELLETT – NEMZETI KINCS
NEK KELLENE TEKINTENIE NEM CSAK A TENYÉSZTŐ
NEK, DE A MAGYAR LOVAS TÁRSADALOMNAK IS. 

A HATÁROKON TÚL
A shagya nemzetközi tenyésztőszervezete (ISG) 17 tagországgal 
rendelkezik, de ebből közel sem az összes mondható aktívnak.  
A fajta az egész világon jelen van, de sajnos rohamosan csökkenő 
létszámban. A populáció igazán minőségi része a német nyelvte-
rületen található, utóbbi időben pedig a nagy rajongótáborral ren-
delkező franciák fedezték fel a távlovaglás okán. A fajta elsősorban  
a külföldön letelepedett személyek által szóródhatott szét ilyen 
mértékben, ami azt jelzi, hogy a magyar gyökerekkel rendelke-
zőknek fontos volt a fajta jelenléte mindennapjaikban olyannyira, 
hogy magukkal vitték a határokon túlra is. A probléma forrását 
több tényező együttes fennállása okozza: a magyarok a saját érté-
keiket nem vagy rosszul becsülik fel – mondja Rombauer Tamás, 
a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének elnöke. Ezen 
kívül az általános divattal nehéz versenyre kelni, és szerény (anya-
gi) adottságokkal körülményes előre haladni a lótenyésztésben.  
A marketing sokba kerül, és divatot teremteni marketinggel lehet. 

FOGATHAJTÁS: A PELSONIUS MÉNESBEN SZÜLETETT KOHEILAN 
KARAKÁN P ÉS KOHEILAN FÜLÖP P, HAJTÓ: IFJ.JUHÁSZ LÁSZLÓ, 
SEGÉDHAJTÓ: MÁRTA ZOLTÁN (TULAJDONOS: ISTVÁN GYÖRGY)

DÍJUGRATÁS, MILITARY: KOHEILAN KARSALY ÉS KOVÁCS EMESE (FOTÓ: HAGA ZSUZSANNA)


