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Jellemzése: 
 

Az „A” vonal egyik utolsó reprezentánsa, amely mind saját 
teljesítményében, mind közvetlen és távolabbi ősei teljesítményében is igen 
figyelemreméltó. A mén eredményesen szerepelt díjugratásban, valamint 
fogathajtásban is kiképezték, többször tett eredményes fogatvizsgát, valamint 
rendszeres résztvevője volt bemutatóknak.  

Jellemző rá, az élénk kifejezett nemi jelleg, ezzel együtt a kiegyensúlyozott, 
szelíd természet, kifogástalan kezelhetőség. Használati értékét meghatározza a 
fajtaátlag feletti ugróképesség, és a szabályos rugalmas mozgás. A mén szervezeti 
szilárdsága kiemelkedő. Küllemének értékei a nagyfokú nemesség és elegancia 
mellett a jó lábszerkezet és a jól zárt felsővonal.  

Származása anyai oldalon a vásárhelyi Babona kancacsaládra vezethető 
vissza, amelyik sporteredményeivel gazdagította a fajta eredménylistáját. Valamint 
a fajta génállományát is jelentősen befolyásolta az elmúlt két évtizedben.  Anyai 
nagyapja a Tyerszki Ménesben tenyésztett arab telivér Pap több utóddal 
gazdagította fajtánkat, amelyek mind típusban, mind használati értékben jól 
illettek annak jellegéhez. 

A mén apai származásában is értékes ősöket találunk. Apai nagyapja 
Furioso XXVI, Rinaldó szerényebb méretű és küllemű mén volt, amely lovastusa 
szakágban Pápai Lovas Klub színeiben szerepelt, míg díjugratásban az Aranyági 
ménesben történt a kipróbálása. A mén használatát indokolta, hogy mind apja a 
Furioso IX törzsmén, és mind a legendás Árverő családból származó anyja a 423 
Furioso „A” XXVIII Réka, a fajta legkiválóbb egyedei közé tartozott, valamint a 
fenyegetett „A” vonal két belföldi ágát kombinálta a származása. Csikóival 
beigazolta tenyésztésbe állítását, csekély számú ivadékából is kitűntek: Aranyági 
Jutka, Aranyági Csókos, Perszóna (Furioso XV-12, Piramis után), Rege, Salvador, 
és Aranyági Fárosz. 

 
 

 
Furioso XXVI Rinaldó 

 
 
 
 



Apja Furioso XXIX (Rege) a mezőhegyesi félvér mellett a kisbéri félvér 
fajtában is elismert fedezőmén volt. Csikóiban jól örökítette a nemes küllemet, 
valamint a pozitív használati értékeket. Szemléken az ivadékai küllemben és 
szabadonugróban más fajták között is az első harmadban tudtak végezni. 
Kiemelkedő teljesítményű, küllemű csikói: Ideál, Rally, Bátor. 

 

 
Furioso XXIX Rege 

   
A fentiek ismeretében, és annak tudatában, hogy a mén értékéhez képest 

eddig a tenyésztésben nem volt kihasználva - pedig kevés csikójából (2017-ig a 
fajtában 8 csikója lett regisztrálva) több jó küllemű és tehetséges egyed is került 
már elő. Célszerű lenne a következő években minél több elsősorban tömeges, 
kiegyensúlyozott természetű kancát párosítani hozzá. A Korona Ménesben 
sötétpej, fekete jó mozgású csikók születtek utána A ménvonal továbbvitele miatt a 
kihasználása fontos célok közé tartozik az elkövetkezendő években. 
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