
Egy izgalmas világ tárul fel azok számára, akik a téma iránt érdeklődve figyelemmel szeretnék kísérni 
annak a mozgalomnak a munkáját, amely nemrég alakult és amely céljául tűzte ki, hogy az emberiség 
ezen kultúrkincse eredeti formájában fennmaradjon és tenyésztése szülőföldjén ismét felvirágozzon.
Az alábbiakban ismertetjük azt az alapdokumentumot, amely egy egyéves egyeztetés során született

és amelynek életrehívói, a libanoni Edouard Al Dahdah, az amerikai Lyman Doyle és
az egyiptomi Yasser Ghanim valamint további 24 alapító a világ minden tájáról.

Hogy a mozgalom eredményes lesz-e, az attól is függ, hogy eredeti hazájában milyen sikert ér el
a tenyésztők között, mennyire tudja meggyőzni magukat az arabokat arról, hogy visszatérjenek

elődeik tenyésztői elveihez.
Abban pedig, hogy ez a mozgalom sikeres legyen, meggyőződésem szerint mi, „nyugati” tenyésztők is 
érdekeltek vagyunk. Gondoljunk csak arra, hogy szeretett nemes, arab vérségű lovaink, mint például

a shagya-arab tenyésztésének során a mi elődeink is mindig, újra és újra az eredeti forráshoz
folyamodtak. Ha a forrás újra élni fog, lesz hová fordulnunk. Vagy akár ráléphetünk erre az útra, 

tenyészthetünk a mozgalom szempontjai alapján. Különösen akkor, ha egy olyan arab lovat
szeretnénk magunknak, amelyek megszerzéséért valaha expedíciókat indítottak

és amelyekből mára már csak nagyon kevés maradt.
Király László

Zászlót bontott egy mozgalom
az arab ló megmaradásáért

Musannaan Sal Sabah (A kép Bahrein-ban készült, fotózta: M. Oster)
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Kiáltvány az arab lóért 



JÖVŐKÉP (ELKÉPZELÉS)
Jövőképünk az arab ló új korszakára épül, amely eredeti 
tulajdonságainak elismerésén, történelmi hátterének 
megismerésén és megértésén, kulturális értékeinek és 
kontextusának tiszteletben tartásán, valamint a modern 
tudományok alkalmazásán alapul a fajta jövőjét szem előtt 
tartva.

KÜLDETÉS
A kiáltvány célja, hogy közös irányvonalat határozzon 
meg az arab lovas közösség számára, beleértve a tenyész-
tőket, kutatókat, nyilvántartó testületeket és a tudományos 
élet képviselőit, hogy egyesítse és összehangolja erőfeszí-
téseiket az arab ló fenntartása és gyarapítása/felvirágoz-
tatása, valamint eredetiségének és minőségének megőr-
zése érdekében. 

A KIÁLTVÁNY BEMUTATÁSA
Az arab ló évezredes történelmének kritikus fordulópont-
jához érkezett. Az elmúlt száz év során az arab ló a kör-
nyezeti és társadalmi viszonyok alapvető átalakulásának 
volt tanúja, amely egyedi tulajdonságait is meghatározta. 
A beduin nomád élet már nem létezik. Ma, nagyon kevés 
kivétellel, az arab ló farmokon és istállókban él szerte a 
világon, nem pedig az arábiai beduinok sátrai körül. Ez 
a globális elérhetőség felveti a kérdést, hogy ez az átala-
kulás milyen hatással van a fajta identitására és megha-
tározó tulajdonságaira.
 
Az arab lóval kapcsolatban gyakran tettek erőfeszítéseket, 
hogy megőrizzék hitelességét és identitását, ha egyáltalán 
létezett ezeknek a fogalmaknak egyértelmű meghatáro-

zása. A szervezetek, katalógusok, méneskönyvek és jegy-
zékek, dokumentációk létrehozására tett számos kísérlet 
csak részleges és gyakran nyugati szemléletű megközelí-
tést biztosított a fajta identitását illetően. Az ilyen erőfe-
szítések közül kevés vette figyelembe a fajta eredeti, az 
arab szülőföldről származó kulturális gyökereit.
 
A Kiáltvány a fajta első őrzőinek, az arab beduinoknak 
társadalmi-kulturális értékeiben és a tudományban rejlő 
lehetőségekbe vetett hitben gyökerezik. Célja, hogy irá-
nyítsa az arab ló megőrzésére irányuló jövőbeni erőfeszí-
téseket.
 
A Kiáltvány lényege az arab ló definíciója, amely az abszt-
rakciókat az arab lóval kapcsolatos szervezetek számára 
megvalósítható koncepciókká változtatja. A Kiáltvány két 
részből áll: 
[1] Értékek és alapelvek, [2] Meghatározás. A csatlakozó 
testületek továbbfejlesztik az értékeket, alapelveket és 
meghatározásokat támogató kritériumokat és folyama-
tokat. A kiáltvány elsődleges nyelve az arab. Az angol 
nyelvű fordítás nem szó szerinti fordítást jelent az arab 
nyelvből, hanem tükrözi az Alapítók törekvését arra néz-
ve, hogy ezeket a kulturálisan arab fogalmakat az angol 
nyelvű olvasók számára is hitelesen át tudják adni. 

A Kiáltvány az alapítók közös erőfeszítése. Mindegyikük 
mélyen ismeri a fajta kulturális vonatkozásait, amelyek 
vagy arab és/vagy beduin identitásukból, vagy a beduin 
lótenyésztési  értékek tiszteletéből fakadnak. Őszintén 
építik ezt a kezdeményezést a meglévő szervezetek és 
független kutatók korábbi erőfeszítéseire.

Az arab fajta megőrzése azt jelenti, hogy megőrizzük integritását
és eredeti tulajdonságait a következő generációk számára.

Arab kancák a szülőföldön (Fotó: Laura Cavedo)
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ÉRTÉKEK 
1.Az arab ló értékes kulturális örökséget képvisel az em-
beriség számára.
2. Az arab ló az egyik legrégebbi lófajta a történelemben. 
3. Az arab ló néhány egyedi tulajdonsággal rendelkezik. 
4. Az arab ló eredeti hazája Arábia füves pusztái. 
5. Az arab ló az arab beduin kultúra terméke.

ALAPELVEK
1. Kultúra: Az arab fajta meghatározásának meg kell fe-
lelnie eredeti őrzői, Arábia arab beduin törzsei által neki 
tulajdonított kulturális értékeknek. A ló arab identitása 
a hitelességén és tisztaságán alapszik, amelyek az ókorban 
az atiq, az újabb időkben pedig az asil arab nyelvű fogal-
maiban egyaránt megtalálhatóak.

2. Eredetiség: Az atiq kifejezés több, egymást átfedő je-
lentést hordoz. Egyszerre ősi, értékes és hibáktól mentes. 
Ez magában foglalja a hitelességet, a tisztaságot és a mi-
nőséget. A tisztaság kulturális fogalom. Ez egy olyan esz-
ménykép, amelyet az arab beduinok mindig is igyekeztek 
fenntartani. A hitelesség ebben az összefüggésben az ősi, 
megőrzött, védett beduin forrásokhoz való visszatérés 
minősége, amelyekről feltételezik, hogy tiszták.

3. Integritás: Elfogadjuk az arab lófajta integritását, aho-
gyan az eredeti megbízható beduin forrásokból eljutott 
hozzánk, és kötelességünk megőrizni a jövőre nézve. 
Az atiq koncepció a fajta integritásának elsődleges megha-
tározója az arab történelemben. A fajta e kulturális kerete-
ken kívüli megváltoztatása a fajta integritása ellen hat.

4. Információ: Az információ elengedhetetlen az asil 
státusz meghatározásához. A beduin származást tanúsító 
bizonyítékok nélkül a ló nem hitelesíthető asilként.

5. Kontextus: A hagyományos beduin értékek és tenyész-
tési gyakorlatok biztosítják a kontextust a beduin ló hite-
lességének atiq-ként való elfogadásához. Minél magasabb 
fokon teszi magáévá egy tenyésztő a hagyományos bedu-
in kulturális értékeket, annál megbízhatóbb a tenyészté-
sének hitelessége.

6. Ésszerű feltételezések: Ha nem állnak rendelkezésre 
egyértelmű bizonyítékok, helyettük ésszerű feltételezések 
jelentik a gyakorlati eszközöket a modern arab lovak asil 
státuszával kapcsolatos következtetések levonásához. 
Az ésszerű feltételezések szakmailag megalapozott kuta-
tásokon és kontextusba helyezett bizonyítékok tájékozott 
elemzésén alapulnak.

Minőségi alapelvek
7. Jellemzők: A fajta azonosító jellemzői változatosak és 
kölcsönösen erősítik egymást; morfológiai, funkcionális 
és genetikai szempontokat foglalnak magukban. Az arab 
ló nemessége és eleganciája funkcionális jellemzőiből 
fakad, az arab ló egyéb kvalitásait pedig nagymértékben 
eredeti élőhelyének, Beduin-Arábiának az ökológiai kör-
nyezete és életkörülményei határozzák meg. Nem szabad 
elfogadni vagy ösztönözni semmilyen olyan gyakorlatot, 
amely a fajta jellemzőinek romlását eredményezi. 

8. Diverzitás: A morfológiai diverzitás a fajta vitalitásának 
és genetikai sokféleségének pozitív jele. A fajta morfoló-
giáján belüli eltéréseket (“típus”) el kell fogadni az erede-
ti, a beduin-arábiai élőhelyén megfigyelt normál határo-
kon belül. A fajtára nem szabad egyetlen szelektív típust 
vagy „kinézetet” sem alkalmazni.
 
Természetvédelmi alapelvek
9. Megőrzés: Az arab fajta megőrzése azt jelenti, hogy 
megőrizzük integritását és eredeti tulajdonságait a követ-
kező generációk számára. A fajtának nincs szüksége fej-
lesztésre. A fajta alapvető integritásával ellentétesek az 
eredeti élőhelyén, beduin Arábiában nem megfigyelhető 
jellemzők.
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Az arab ló származása minden ősén keresztül
az arab nép atiq lovaiig vezethető vissza. Fotó: Van Lent Jr.



10. Szelekció: A szelekció a fajtamegőrzés fontos eleme. 
Míg a beduinok birtokában több törzs is létezett, shubuw-
nak (párosítandónak) csak a legautentikusabb törzseket 
fogadták el. Ezeknek a törzseknek a legjobb tulajdonságok-
kal rendelkező ménjeit választották ki. A minősített mének 
tenyésztésre való kiválasztása volt az egyik módja annak, 
hogy a beduinok megőrizzék lovaik atiq tulajdonságait.

11. Tudomány: A tudományos haladás bizonyítékokkal 
szolgálhat a ló hitelességének meghatározásában. Segíthet 
megőrizni a fajta alapintegritását a következő generációk 
számára. A tudományos kutatásnak kéz a kézben kell 
működnie a történeti kutatással, hogy a tudományos ered-
ményeket kulturális kontextusukban értelmezze.
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Arábia térképe a Craver Farm gyűjteményéből



12. Fajta-ökoszisztéma: Az arab lófajta összefüggő rend-
szere, amely a tenyésztésből, versenyzésből, nyilvántartás-
ból, kereskedelemből és a kutatásból áll, kritikus fontossá-
gú az atiq ló eredetiségének és jellemzőinek megőrzése 
érdekében, amint azt a fenti alapelvek körvonalazzák.

MEGHATÁROZÁS
Az arab ló definíciós nyilatkozata
A fajta kulturális értékeit, valamint a modern tudomány 
eszköztárát felölelő meghatározás:
Az arab ló származása minden ősén keresztül az arab 
nép atiq lovaiig vezethető vissza.
Az arab lovak definíció szerint asilok. Ahhoz, hogy egy 
lovat asilnak lehessen tekinteni: származásának kizáró-
lag az arab beduin törzsek szülőföldjén való tenyészté-
sén kell alapulnia, a lónak mentesnek 
kell lennie a nem arab lovakkal való 
keresztezéstől, amelyet a „keveredés” 
határozott bizonyítéka (hujna) kép-
visel, és a beduin normák szerint el-
ismert törzsnevet (rasan) és altörzset 
(marbat) kell viselnie, amelyekről 
ésszerűen feltételezhető, hogy helyes.
A ló csak akkor arab, ha mindkét 
szülője hujnamentes és ismert, elfo-
gadható eredetű.
 
Definíciós megjegyzések:
A megjegyzések a definíció szerves 
részét képezik. A definíciós kijelen-
tést egy használható és működő de-
finícióvá alakítják.

1. Haza
Az arab ló szülőföldje Délnyugat-Ázsia hatalmas régióját 
fedi le a beduin törzsek vándorlásának következtében. En-
nek a régiónak a magja az (Arábia néven ismert) Arab-
félsziget és a környező északi terület, beleértve a szíriai és 

iraki sivatagokat. A teljes őshaza észa-
kabbra nyúlik, és magába foglalja a 
Mezopotámiaként ismert Eufrátesz és 
Tigris folyók környékét.
Ezt a régiót nyugatról a Vörös-tenger, 
a Naqab-sivatag, a Sínai-félsziget és 
Egyiptomban a Salhia-sivatag határol-
ja  északnyugaton és északon a Föld-
közi-tenger partja és a Taurus-hegy-
ség, keleten az Arab-öböl, északkeleten 
pedig a Zagros hegyláncai, beleértve 
az Arab-öböl északkeleti partját.
Figyelembe véve a beduinok Arábián 
túli vándorlását, valamint más nem-
zetek és kultúrák jelenlétét Arábia 
közvetlen környezetében, az arab ló 
hazájának valódi határai inkább kul-
turális, mint területi jellegűek.
 
2. Rasan és Marbat

Az arab beduinok atiq lovakat kerestek megbízható be-
duin méneseknél (marabat), és rasan-marbat névvel azo-
nosították őket. A rasan és a marbat a fajta körüli beduin 
hagyományokat foglalja magában, és megteremti az asil 
identitást minden egyes ló számára. A rasan elvesztése az 
identitás teljes elvesztését jelenti. A marbat elvesztése je-
lentős kockázatot jelent az asil státusz szempontjából. 
Amikor egy asil lovat nem arab lóval párosítanak, az ilyen 
keresztezés terméke elveszti rasan-marbat azonosságát. 
Ez a hajin ló.

Shima, a tahawi beduinok Kuhaylah Khallawiyahh kancája (Fotó: G. Waiditschka)
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3. Hujna
A hujna a nem arab vérrel való keresztezés határozott 
jelét jelenti. A hujna jelek lehetnek morfológiai, genealó-
giai vagy genetikai eredetűek.
 
4. Asil feltételek
A ló asilként való hitelesítéséhez két feltétel szükséges: 
A. Közvetlen és/vagy közvetett kontextuális bizonyíté-
kokkal kell rendelkeznie valamennyi őse arab beduin 
eredetére vonatkozóan, amelyekről ésszerűen feltételez-
hető, hogy érvényesek.
B. Hujnától mentesnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy 
a hujna minden határozott (nem spekulatív) bizonyíté-
kától mentes.
 
5. Objektív értékelés
A bizonyítékokat objektíven kell értékelni a fenti megha-
tározás alapján, a ló eredetére, tenyésztésére és beszerzé-
sére vonatkozó információk függvényében. Az értékelési 
folyamatban sokféle bizonyítéktípus és kutatási módszer 
használható.

6. Objektív bizonyítékok
Az objektív bizonyítékoknak két kategóriája van, amely 
meghatározza az asil állapotot:

A. SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTÉK
Az arab beduin származás bizonyítéka heurisztikus és 
ideiglenes, ami inkább a hitelességet építi, mint sem vég-
ső bizonyítékot nyújt. Az eredetigazolás párhuzamosan 
működik, az előző bizonyíték-kategóriával. A származást 
alátámasztó információk ellenbizonyításoktól függően 
továbbra is érvényesek.  A származás bizonyítéka három 
kutatási területre épül:

1. Történelmi
Megállapítja egy bizonyos ló összes ősének genealógiai 
kapcsolatát az arab beduin törzsek tenyésztésével a defi-
níció szerint. A történelmi bizonyítékok közé tartozhat-
nak, de nem kizárólagosan: méneskönyvek, ménesköny-
vi feljegyzések, vagy dokumentumok, tenyésztési 
feljegyzések, tanúvallomások, és kontextuális kutatás.

2. Társadalmi/kulturális
Megállapítja egy bizonyos ló tenyésztőjének/forrásának 
hitelességét és beduin tenyésztőként vagy egy jogosult 
beduin tenyésztő megbízható közvetítőjeként való alkal-
masságát.

3. Genetikai/DNS
A kutatás anyai, vagy apai ágon rokonságot állapít meg, 
vagy nem mutat ellentmondást a feltételezett származás-
sal. Ez a kutatási terület is folyamatosan fejlődik.
 
B. HUJNA BIZONYÍTÉK
Végleges, azaz nem feltételezésen alapuló bizonyíték, 
amely lehet a következők bármelyike  vagy mindegyike:
1. Genealógia
A ló kiterjesztett pedigréjének bármely szintjén bizonyí-
tottan nem asil vér található.
 
2. Morfológia
Az arabok mindig is használták a morfológiát, hogy ki-
zárják azokat az egyes lovakat, amelyeknél a hujna egy-
értelmű jelei megtalálhatók, mint például bizonyos 
szőrszínek vagy vázszerkezet. Törekedni kell a hujna 
meghatározott morfológiai jegyeire utaló iránymutatások 
kidolgozására. 

A Ma'naqi mént, Halebet a Qumusah Saba'ah törzs tenyésztette
és Homer Davenport importálta Amerikába 1906-ban.
(Fotó: G. Ford Morris kollekció)

Iras (El Alamein - Portia) Kuhaylan Haifi mén,
tenyésztette: Craver Farms, USA, (Fotó: Charles Craver)
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3. Genetikai markerek
Az arab ló genomjával kapcsolatos modern vizsgálati 
módszerek kimutathatják a nem arab vér egyértelmű je-
lenlétét. A kutatás és a tudományos fejlődés ezen a terü-
leten is folyamatos.
 
7. Bizonyossági kockázat
A hiányos vagy egymásnak ellentmondó információk 
bizonyossági kockázatot jelentenek, amely nem feltétlenül 
vezet az asil-meghatározás visszavonásához. Azt a lovat, 
amelyikről biztosan ismert, hogy nem asil, nem szabad 
összetéveszteni egy olyan lóval, amelyről elegendő infor-
máció híján továbbra is ésszerűen feltételezhető, hogy 
asil. A kutatás bizonyossági szintet eredményezhet az asil 
populáción belül, amit a közösségnek kell eldöntenie, 
hogyan kezel. Az arab beduin eredetre vonatkozó infor-
mációk teljes hiánya esetén az asil hitelesítés nem lehet-
séges.

8. Asil-fenntartás 
A ló asil hitelességét őrizni kell, de új információk felfe-
dezése, vagy a korábban elrejtett hujnát feltáró tudomá-
nyos kutatások alapján a státus elveszhet. Az asil státust 
nem szabad magától értetődőnek venni, ezért folyama-
tosan törekszünk a fajta hitelességének megőrzésére.  
 
9. Asil státus visszavonása 
Az asil tulajdonság mindkét szülőtől együtt öröklődik, és 
nem vonható vissza, amíg mindkét szülőt asil-nak tekin-
tik. A korábban asil-ként feltételezett ló státusának elvesz-
tése a fenti két asil-feltétel bármelyikének megsértésén 
alapul egy új bizonyítékkal, amely véglegesen bizonyítja 
a hujna-t, és/vagy érvényteleníti a 
korábbi információkat, és nem hagy 
bizonyosságot az arab beduin szár-
mazás ésszerű feltételezésére.
 
10. Irányítás
A modern lovak asil állapotának 
meghatározása kutatási erőfeszítés, 
nem jogi megítélés. Egy adott kuta-
tótestületnek, tanúsító szervezetnek 
vagy nyilvántartó hatóságnak a fenti 
definíció betartására vonatkozó meg-
győződését képviseli. A kutatási mód-
szereknek jól meghatározottaknak és 
átláthatóknak kell lenniük. A hitele-
sítést végző szervezetek csak ideigle-
nesen nyilváníthatják ki álláspontju-
kat egy bizonyos ló asil státusával 
kapcsolatban, nem kezelhetik törté-
nelmi tényként.

ARAB ÉS BEDUIN KIFEJEZÉSEK:
Asil: A kifejezés jelentése általános arab használatban: 
ismert és megbecsült eredetű. Az arab ló kontextusában 
a kifejezés egyenértékű a tisztasággal.
 
Atiq: A kifejezésnek több, egymást átfedő jelentése van. 
Egyszerre ősi, értékes és mentes [hibáktól]. Az arab ló 
kontextusában a hitelességet és a tisztaságot egyaránt ma-
gában foglalja.
Eraab: A kifejezés az „arab” szóból származik, és kifeje-
zetten a lovakra és a tevékre használatos. Közvetlen je-
lentése: arab eredetű. A klasszikus arab szótárak a kifeje-
zést értékesnek és hujnától mentesnek definiálják.
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A morfológiai diverzitás a fajta vitalitásának
és genetikai sokféleségének pozitív jele.



Hujna: A kifejezés általános arab szó-
használatában gyengébb minőségű 
összetevőkkel való keveredést jelent. 
Leromlást és hibákat jelez. A lovaknál 
ez nem arab vérrel való keresztezést 
jelent.

Marbat: Gyakran altörzsnek fordít-
ják. Az arabban a szó a „rabat”, azaz 
kötni igéből származik, (jelentése 
ménes, ahol kancákat kötnek le) ami 
egy bizonyos törzs megbízható for-
rásaként fogadható el. A széles kör-
ben ünnepelt marbat ezután az ere-
deti törzs ágává vagy altörzsévé válik.
 
Rasan: Lefordítva „törzs”. Egy bizo-
nyos eredeti kancára (vagy kancák 
csoportjára) utal, amely néhány év-
századdal ezelőtt egy bizonyos Asil lócsaládot alapított 
néhány alapító marbatban. A Rasan és a marbat egy olyan 
fogalom, amelyről úgy gondolják, hogy a Kr. u. 12. század 
körül alakult ki.
 
Shubuw: Tenyésztés szigorú minőségi és hitelességi kri-
tériumok alapján kiválasztott mén segítségével. A shubuw-
ként minősített mén csak a legautentikusabb rasanból és 
marbatból  származhat.

ÁLTALÁNOS KIFEJEZÉSEK:
Tisztaság: A tisztaság inkább kulturális, mint genetikai 
fogalom. Ez egy olyan eszménykép, amelyet az arab be-
duinok mindig is igyekeztek fenntartani. A tisztaság azt 
jelenti, hogy mentes a hujnától.

Hitelesség: az ősi, megőrzött, védett beduin forrásokhoz 
való visszatérés minősége, amelyekről feltételezik, hogy 
tiszták. A kifejezés az arab atiq kifejezés legközelebbi an-
gol megfelelője.

Bizonyosság: Egy adott ló asil állapotával kapcsolatos meg-
győződés mértéke a rendelkezésre álló információk alapján.

Alapító ló: Az a ló, amely az eredeti hazában és kulturá-
lis környezetben folytatott beduin tenyésztésből a modern 
tenyésztésbe való átmenetet jelzi. Az alapító lovak képe-
zik az alapját a modern törzskönyvek létrehozásának egy 
méneskönyvben vagy lóadatbázisban.

Pureblood: Lásd Tisztaság.

Fajta ökoszisztéma: az arab lófajta globális rendszere, 
amely főként tenyésztésből, versenyekből, nyilvántartás-
ból, kereskedelemből és kutatásból áll.

A cikket és a fotókat szerzői jogok védik.
Az eredeti (angol és arab nyelvű) dokumentum a

www.arabianhorsemanifesto.org weboldalon található.

Tufail (Kaisoon-Faziza), a Saklawy Jedran mént dr. W.G. Olms tenyésztette Németországban (Fotó: Olms)
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Az 1896-os születésű Abeyah nevű  'Ubayyah Sharrakiyah kancát 
a Shammar beduinok tenyésztették és 1906 -ban érkezett Homer 

Davenport lovaival az USA-ba. Képünkön a kanca származását igazoló 
"Hujjah" amelyet  Faris Al Jarba sejk hitelesített.


