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Tenyésze t ek

Igényes macska igényes gazdáknak

Magyar birmanok
a csúcson

A SábaCat, illetve Saba kennel 
2012 óta létezik, tulajdonosa, 
Bodó Katalin azonban már több 
mint negyed évszázados macska-
tartási tapasztalattal rendelkezik. 
Az általa tenyésztett kölykök ma 
már nemcsak hazánkban, hanem 
a világ számos távoli országában 
is öregbítik a magyar macskate-
nyésztés jó hírét. 

Katalin életében gyermekkora óta fontos sze-
repet töltenek be az állatok, s fiatalon már 
bronzkoszorús mesterkiképzőként is dolgo-
zott, igen sokféle kutyafajtával foglalkozott, 
a rottweilertől a német juhászig, a közép-
haladó, haladó és versenycsoport kikép-
zésvezetőjeként a Sashegyi Kutyaiskolában. 
Eközben tudatosan készült arra is, hogy egy-
szer majd etológus lehessen, így az országos 
középiskolai tanulmányi versenyen is indult, 
ahol a rókák viselkedéséről írt dolgozatot, a 

saját tapasztalataiból. Ekkor már a budapesti 
Landerer Jenő (ma Deák Ferenc) Gimnázium 
emelt szintű biológia szakának tanulója volt. 
Első diplomáját az ELTE TFK biológia-kémia 
szakán szerezte, s azt a pénzt, amit a kutyák 
kiképzésével, kutyapanzióval keresett, rend-
szeresen beforgatta saját állatmenhelyébe. 
Így ápolt otthonában többek közt mosó-
medvét, óriáskígyót, görényt, varjút, rókát, 
és természetesen sok-sok kutyát és rengeteg 
macskát. 
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Az állatok megérezik, ha valaki szeretetet su-
gároz feléjük, gondoskodik róluk, így gyakorta 
megesett, hogy amint állataival sétált, hozzá-
juk szegődött egy-egy gazdátlan cica vagy kó-
bor kutya is. Ezeket befogadta, ivartalaníttat-
ta, beolttatta és féregtelenítette, majd próbált 
nekik gazdát keresni. Idővel azonban egyre 
több cica és kutya maradt nála, ezért próbál-
ta őket szocializálni, megtanítani akár néhány 
feladat elvégzésére is. Idővel azonban azt is 
tapasztalta, hogy ha ajándékba adja az általa 
mentett állatokat, az új tulajdonosok, mivel 
ingyen kapják, nemigen becsülik, így hamar 
visszakerülnek az utcára. Sok általa gondozott 
állatnak, így macskának is szomorú vége lett: 
autó ütötte el vagy kutyák tép-
ték szét. Vallja, hogy ma már 
macskát biztonsággal csak zárt 
térben vagy kontrollált körül-
mények között (pl. kifutókban, 
macskapóráz stb.) udvaron le-
het tartani, nemcsak a motori-
záció miatt, hanem természet-
védelmi szempontból is. 

Macskák,  
lovak, kanárik
Katalin első fajtatiszta macská-
ja Saba, egy kék sziámi nőstény 
volt, mely 19 évig élt vele, s nem 
sokkal később érkezett mellé 
egy ezüst árnyalt perzsa nős-
tény is. Ez a két állat már benti 
cicaként élt, de a kutyák mellett, 
velük együtt őket is gyakran sé-
táltatta. 

Saba két éves volt, amikor Katalin megismerte 
a birman fajtát, és rögtön beleszeretett. 17 évet 
várt azonban arra, hogy birmanja legyen, mivel 
Saba kifejezetten egygazdás, karakteres macska 
volt, aki mellé nem akart még további fajtársa-
kat. A hosszú évekig tartó várakozás megérte, 
mert úgy érzi, így Saba később, már egyedüli 
macskaként boldog, kiegyensúlyozott életet élt. 
Katalin birmanjaival igen sok kiállításon vett 
részt, ahol számos fajtával találkozott, de a mai 
napig úgy érzi, hogy az ő lelkivilágához a birman 
áll legközelebb. Emellett azonban azt is vallja, 
hogy a lovak is közel állnak hozzá. Régebben 
díjlovagolt, s volt egy magyar sportló kancá-
ja, amit egy oldenburgi ménnel fedeztetett, s 

így született a Secret nevű csikó, mely szépen 
felcseperedett, s melynek a mai napig boldog 
tulajdonosa. Érdekesség, hogy otthonában ka-
nárik is élnek egy nagy röpdében, egy légtér-
ben a macskákkal, bár hangsúlyozandó, hogy 
a bársonytalpúak mancsa nem fér be a rácson. 
A tollasok olyannyira megszokták a macskákat, 
hogy stresszmentesen élnek, énekelnek, s folya-
matosan költenek, míg a cicák számára remek 
szórakozás a madarakat figyelni.

Világbajnok tévésztár
Katalin két macskatenyésztő egyesületnek 
is tagja: az MMME-nek és a Panorámának. 
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Mindkét egyesület megmérettetésein mindkét 
kandúrja világbajnoki címet nyert. Eddig több 
mint ötven nemzetközi kiállításon szerepeltek 
macskái – úgy Magyarországon, mint külföldön 
– és több mint nyolcvan elégedett tenyésztő és 
hobbimacskatartó a világ számos országából 
azt bizonyítja, hogy munkáját kiemelkedően 
jól végzi. A tenyésztők, akik tőle vásárolnak, 
csak külföldiek lehetnek. Európán kívül többek 

közt az USA-ba, Malajziába, Indonéziába és 
Mexikóba is kerültek tőle állatok. Ez utóbbi 
országban tőle származott a fajtahonosító pár. 
Különösen büszke arra, hogy Saba Igor 2019-
ben Franciaországban – a fajta őshazájában – 
FIFE nemzetközi kiállításon Best of Best címet 
nyert. Számos külföldi szaklapban számoltak 
be a Saba kennel sikereiről, de a televízióban is 
szerepeltek már állatai. Így például a világbaj-

noki cím elérésekor a TV2 
reggeli műsorában készült 
róluk híradás. 
A 2017-ben megren-
dezett WCC-re (World 
Cat Congress), azaz a 
világ macskatenyész-
tőinek kongresszusára 
Magyarországról három 
tenyésztőt hívtak meg 
hivatalosan, így jutott 
ki ide Katalin is. A bir-
man fajta tenyésztői kö-
zül mindössze négyen 
vettek részt az esemé-
nyen. Összesen 31 or-
szág vezető tenyésztői, 
Ausztráliától az USA-n át 
Európáig, mintegy 200-
an kaptak meghívót erre 
az igen rangos szakmai 
találkozóra. 
Ma már a birman tenyész-
tése is globalizálódott, 

amit mi sem bizonyít jobban, hogy a Saba Cat 
kennel állatainak genetikai tesztjeit a világ leg-
modernebb laboratóriumában, Ausztráliában  
végzik.  

Hercegek és hercegnők
Gyakorta felteszik Katalinnak a kérdést, mi-
től különleges a birman. Nos, a tapasztalt te-
nyésztő szerint elképesztően intelligens, har-
móniát sugárzó, kiegyensúlyozott állatokról 
van szó. A fajtaleírásban is kiemelten fontos 
a harmónia, úgy külső, mint belső tulajdon-
ságok tekintetében. Például fontos, hogy ne 
legyen túl hosszú, de ne legyen túl rövid sem a 
szőre vagy éppen a füle, a fajtanemesítés mind 
külső, mind belső tulajdonságaiban az opti-
málisra törekszik. Megjelenése különös eleg-
anciát sugároz, XVIII. századi hercegekre, her-
cegnőkre emlékeztet. Mivel különösen egyedi 
cicákról van szó, ezért csak igényes, kifinomult 
gazdáknak ajánlható: a birman sosem volt és 
a remények szerint sosem lesz tömegmacska. 
Csak azok vállalják, akik önmaguk is képesek 
kibocsátani és befogadni a különleges szere-
tetrezgéseket. Aki például képes a virágokat, 
fákat szeretni, annak már érdemes a birma-
nok tartásának gondolatával is foglalkozni. Ez 
a fajta semmiképpen nem hangos, erőszakos 
embereknek lett kinemesítve. Minden macska 
külön egyéniség, mindegyiknek sajátságos a 
szeretetigénye. 
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Kölykök csak előjegyzésre
Katalin legfontosabb célja, hogy ne csak minő-
ségi kölyökcicák kerüljenek ki állományából, 
hanem a szülők is boldog életet élhessenek, 
méltó környezetben. Ezzel is magyarázható, 
hogy tudatosan nem üzleti érdekből tenyészt, 
annak ellenére, hogy ma bármennyi kiscicát el 
tudna adni. Számára lényegesen fontosabb az, 
hogy az állatok boldogok legyenek, ne váljanak 
a tömegtermelés áldozatává, ezért munkájá-
nak (saját multibrand farmerüzlet) megőrzése 
mellett a macskatenyésztés továbbra is sze-
relem maradhatott. Csak annyi macska élhet 
vele, amennyivel kellőképpen törődni tud, és 
csak olyanok, melyek a fajtársaikkal is képesek 
harmóniában élni. Fontos, hogy az állatok vege-
tatív szükségletei mellett a lelki szükségleteiket 
is maximálisan ki tudja elégíteni, ami rengeteg 
időt igényel. Ha például úgy érzi, hogy egy-
egy anyamacskája számára a fajtársakkal való 
együttélés különösen nagy megerőltetést jelent 
lelkileg, bár testileg még nem lenne számára 
megterhelő egy-egy újabb alom világra hozata-
la, akkor is inkább ivartalanítja, s oly családot 
keres neki, ahol további életét egyedüli macs-
kaként, harmóniában töltheti, így is biztosítva 
azt, hogy a nála maradt állatok napjai is stressz-
mentessé váljanak. 
Jelenleg két tenyészkandúr és öt aktív anya-
macska alkotja a törzsállományt, melyek 200 
négyzetméteres belső és három nagy kerti ki-
futóban, luxuskörülmények között élhetik min-
dennapjaikat. A nőstények többsége Katalinnál 
látta meg a napvilágot, s van olyan vérvonal, 
melynél az apa, illetve a nagyapa is világbajnok, 
míg az anyai vonalon a nőstények többsége 
nemzetközi bajnok. 
A Saba kennelből kikerülő kölykök azért is igen 
keresettek a nagyvilágban, mert olyan geneti-
kai értéket képviselnek, mely fontos szerepet 
tölthet be a fajtamegőrzésben. A kedvencnek 
szánt cicákat csak szigorú ivartalanítási kö-
telezettséggel lehet megvásárolni. A kölykök 

előjegyzéssel, általában fél, de előfordul, hogy 
akár egy éves várakozás után kerülnek új gazdá-
ikhoz, 11-12 hetesen. 
Bodó Katalin szeretné a jövőben is, hogy állo-
mánya továbbra is a világ élvonalához tartoz-
zon, de legalább ilyen fontosnak tartja, hogy a 
tőle származó kölykök megfelelő és elégedett új 

tulajdonosokhoz kerüljenek, s az új gazdik, te-
nyésztők is érezzék, hogy megérte az áldozat, a 
hosszú várakozás, és a kiscicák élete is csalódás-
mentes boldogság legyen. A kennelben folyó 
munkát részletesen a www.birman.hu honla-
pon kísérhetjük figyelemmel. 

Dr. Tóth Zsigmond


