
Pettkó-Szandtner Tibor rövid életrajza. 

 

Teljes nevén vitéz Felsődriethomai Pettkó-Szandner Tibor Ernő Andor 1886. június 20.-án születetett 

a Pozsony közeli Bazinban.(Bösing, ma: Pezinok) A Szandtnerek Augsburgból, evangélikus 

reformátorként a XVI. században telepedtek le, Apja középbirtokos, a környék elismert 

állattenyésztője, kiváló angol félvéreket tenyésztett. Édesanyja családja a Pettkó család nemességét 

Luxemburgi Zsigmondtól kapta, 1421-ben. Anyjának halálával kihalt volna a Pettkó család, ezért I 

Ferenc József engedélyezte a kettős vezetéknév használatát, akitől a Trencsén megyei felsődriethomai 

birtokait örökölte.  

„A rang kötelez”. Ez a családi háttér adott Pettkó –Szandtner Tibornak olyan életre szóló tartást, 

kitartást, és hitet, melyet nem csak megtartott, hanem gyakorolt is, melyre később oly nagy szüksége 

volt. Idős kori önéletrajzában írja, hogy két templomot is épített. (egyet Bábolnán, egyet Kairóban az 

El Zahraa-i ménesben.) 

Középiskolai tanulmányát Felsőlövőn ( ma: Oberschützen, Ausztria) kezdte, majd Brassóban ( ma 

Románia) folytatta, Déván érettségizett, majd a Keszthelyi Gazdasági Akadémián felsőfokú 

tanulmányait, egészen addig, amíg el nem fogadták önkéntesként való jelentkezését a Méneskarhoz. 

„Pettkó-Szandtner Tibor első gyakorlati kiképzését a Debreceni Ménesnél kapja, majd a Kisbéri 

Főméneshez kerül. Kétszer is végez féléves lovassági képzést, azaz lovassági kiképzésre vezénylik a 

Szombathelyi Ulánusokhoz és a Váci Honvéd Huszárokhoz. 1914-ben azonnal jelentkezik 

frontszolgálatra, majd csaknem négy éven át harcol a Balkánon és Oroszországban 

ütegparancsnokként az 1. és a 74. Tábori Tüzér Regimentnél. Az ellenséggel szemben tanúsított bátor 

magatartásáért később a Kormányzó vitézzé üti.  

1915-ben, az anyja baráti köréhez tartozó pozsonyi Soós családban ismerkedik meg jövendőbeli 

feleségével, Soós (Salzer) Margittal 1916-ban, Tibor születésnapján házasodnak össze. Házasságuk 

olyan életközösségé válik, amely egy ragyogó pályafutás minden feladatát és állomását, de 

ugyanakkor a sorscsapásait is teljes összhangban küzdi le. Sorscsapásokban pedig nincs hiány. Már 

1918-ban menekülniük kell a Nyitrai Ménesből először a csehek, majd később a románok elől és 

elveszítik a szülői birtokukat, valamint személyes javaik nagyobb részét is.” írta Dr.Ekehardt 

Frielinghaus német állatorvos, aki személyes barátságot ápolt velük. 

1920-tól 1926-ig tisztként Bábolnára vezényelték, ahol a fogathajtás és ló kiképzést irányíthatta, ekkor 

számtalan szakcikke jelent meg a St, Georg folyóiratban. 1925-ben Hannoverben a hajtóiskolában két 

alkalommal is tanul, mesterei Max Pape őrnagy és Benno von Achenbach, a németek hajtópápája. 

Kezdetben a két mester lekicsinylően szólt a magyar szárfogásról, hajtóstílustól, Pettkó-Szandtner a 

képzés végén versenyre hívta Achenbachot, mindannyiszor győzött. Életre szóló barátságot kötöttek. 

Talán a hannoveri hónapok késztették, arra, hogy amikor 1926-tól -32-ig Pusztaszentkirályra 

vezényelték a ménnevelő telep vezetésére, megírta a magyar fogathajtás máig egyetlen átfogó művét, a 

„Magyar Kocsizás”-t. (1929) A mű több kiadást ért meg lefordították német és angol nyelvre is, 

Svájcban jelenhetett meg, a rendszerváltásig. A ménnevelés érkezésekor még veszteséges volt, de a 

felállított svájci mintájú steril tehenészete távozására már nyereségessé tette a ménnevelő telepet.  

1932-ben felkérték legyen Bábolna ménesparancsnoka. Hatalmas lendülettel látott munkához. Nem 

csak a három lófajta ( arab telivér, bábolnai arab, lipicai)  az 1919-ben a románok által kifosztott 

bábolnai lótenyésztésben végzett óriási munkát, hanem veleszületett ízléssel tatarozott, épített, ültetett, 



alkotott, a nehéz idők ellenére. Ekkorra már a trianoni határok miatt mind a saját, mind a felesége 

révén örökölt vagyonuk nagy részét elvesztették, de ez nem akadályozta meg, hogy nagyszerű tarsoly- 

kocsi- és kardgyűjteményét folyamatosan gazdagítsa. Csalhatatlan tenyésztői érzékkel választotta ki, 

és hozta vissza  azokat a kiváló méneket, melyek hatása ma is érződik.  Koheilan Zaid ox, Kemir ox,  

Koheilan IV, Koheilan VIII, Gazal II, Shagya XXV, Shagya XXXI, Shagya XXXIII, O’Bajan IX,    

Favory XVII, Favory XVIII, Maestoso XXI, PlutoXX. 

1942-ben nevezik ki a Földművelésügyi Minisztériumba a magyar királyi főlovászmesterré. Ez 

helyettes államtitkári szintű polgári tisztség, csak a katonai rangról való felmentést feltételezett, ettől 

kezdve szolgálaton kívüli vezérőrnagyként a Méneskar vezetésével foglalkozik, gyakorlatilag hozzá 

tartozik a teljes magyar lóállomány. Egy olyan országban, amely éppen háborúban áll, és amely 

minden háborúban a legtöbb lovat veszítette, ez rendkívüli felelősséget jelent. Megnöveli a ménesek 

termelékenységét és megtöbbszörözi a fedezőmének számát. A Csehszlovákiától Magyarországnak 

visszaadott turjaremetei hucul ménest jelentősen kiépíti és Erdély Magyarországnak visszaadott 

részében, Zsukon egy új méntelepet állíttat fel. 

A keleti front közeledtével Szandtner tervet dolgoz ki a magyarországi törzsállomány nyugatra 

menekítésére, melyet csak felgyorsít az a tény, hogy a hortobágyi és debreceni lóállomány a front 

előnyomulása miatt teljesen megsemmisült. A német főállatorvos Prof. Dr. Schulze segítségével 

Bergstettenbe, Kaisheimbe és környékére sikerült kimenekíteni vasúton mintegy 6000 lovat, melyből a 

szövetséges erők a javát behajózták az Egyesült Államokba, sok ló szérum lóként végezte, és csak 

mintegy 2000 ló tért haza 1947-ben.   

Az 1945 utáni évek vigasztalanok voltak: életművét szétrombolták, hazáját és birtokait elveszítette, 

magas katonai rangja miatt haza nem térhetett, hiszen itthon kivégzés várt volna rá. A házaspárnak ezt 

kellett elviselnie, miként sokan másoknak is.  

Az Erikson család felkéri tanácsadónak, egy éves svédországi tartózkodása alatt éri az Egyiptomi 

Királyi Mezőgazdasági Társaság elnökének, Mohamed Taher Pasának a meghívása, hogy vegye át a 

Kafr Farouk Arab Ménes vezetését Ein Shamsban, Kairó mellett. 1949-től 1959-ig máig ható munkát 

végez. Felfekteti az első egyiptomi arab telivér méneskönyvet, fényképpel illusztrált kézikönyvét 

Alexandriában kutatják ma is.    

„Az ekkor már 63 éves Pettkó-Szandtner Tibor szerető hitvese támogatása mellett elővigyázatos 

kitartással valósítja meg a már bevált ménesi gyakorlatát az új helyen. Istállókat építtet, kifutókat 

alakít ki, amelyekben az anyakancák csikóikkal szabadon mozoghatnak. Oktatja és neveli a 

személyzetet. Kivívja a feltétlenül szükséges bizalmat és felettesei támogatását. Utóbbit akkor is 

megtartja, amikor Egyiptomban a királyság köztársasággá alakul és a ménes elnevezése El Zahraa-ra 

változik. A tenyészanyagot szigorú mértékkel méri: a gyengéket kiszelektálja. A tiszta vérű tenyésztés a 

biztos iránytűje. Összegyűjti Egyiptom régi híres méneseinek értékes vérvonalait. A leendő törzsmének 

és anyakancák származási tábláját mélyreható lelkiismeretességgel tekinti át. Egyik fő aggodalma a 

lovak egyenletesen jó takarmányozásának megvalósítása. 

Néhány éven belül átváltoztatja a ménes arculatát. Az El Zahraa-beli lovak rendkívüli nemességük 

teljes megtartása mellett egyre hibátlanabbak és egyre szebbek. Amint az első sikerek jelentkeznek, 

ahogy a régi barátok Európából és az arab ló szakértői több országból is meglátogatják, nőnek a 

lóeladások. A lovakhoz és a személyzet számára szükséges felszerelés és eszközök egyre inkább és 

egyre jobb formában áll rendelkezésre. Újra létrehoz egy példaértékű szerszámoskamrát, szakszerű 

berendezéssel. A látogatót zöldterület és díszes kert fogadja. Csak kevesen tudják felmérni, hogy mit 

jelent mindezt néhány éven belül megteremteni egy idegen kultúrában. Ez nem lett volna lehetséges 



Tibor gazdag tapasztalatai nélkül, az alvajárók biztonságával való tenyésztési tájékozottsága nélkül, 

világot látott ügyessége nélkül. De elképzelhetetlen lett volna a mély, belső erőforrása nélkül is és a 

szükségben való végső tartaléka, megingathatatlan istenhite nélkül.” írja Dr. Frielinghaus egyiptomi 

látogatása után. 

1959-ben megromlott egészségi állapota miatt visszatérnek Bajorországba, régi barátja Lajos Bajor 

Királyi herceg fogadja be őket, a számkivetett házaspárnak Leustettben álló ménesének egyik lakását 

ajánlja fel szívességből. Pettkó-Szandtner Tibort súlyos betegség miatt bekövetkezett halála után 

1961.Január 6.-n a  starnbergi Waldhfriedhof-ban helyezik örök nyugalomra. Felesége Soós Margit 99 

éves korában, 1995. június 7-n követte szeretett férjét. 

A Magyarországi Arab Lótenyésztők Egyesülete és Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója 

kezdeményezésére Bábolna felvirágoztatójának korábbi kívánságának megfelelően, - miszerint ott 

szeretne nyugodni, ahol arab lovak patáinak hangját lehet hallani – hamvait Magyarországra, 

Bábolnára hozták, hogy 2018. szeptember 29-én katonai tiszteletadás, és Nagy István Agrárminiszter 

búcsúbeszéde mellett az általa épített templom falába helyezzék el házaspár hamvait, immár hőn 

szeretett hazájukban. 

Emléküket megőrizzük! 
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