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I.
A  JAVASLATTEVÕ  ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

V.093.sz. Galambtenyésztõk Egyesülete Nagydorog

7044 Nagydorog  Damjanich u.19.

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Jaksa János
Levelezési cím: 7044 Nagydorog Damjanich u.19.
Telefonszám: 30/4455322, 75/332322
E-mail cím: jaksaj@freemail.hu

II.
A  NEMZETI ÉRTÉK  ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Magyar díszposta galamb

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

X agrár- és élelmiszergazdaság           egészség és életmód                épített környezet

 ipari és mûszaki megoldások        kulturális örökség      sport      természeti környezet      turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetõségének helye: Nagydorog és az országban több településen

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 települési  tájegységi X megyei               külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzõinek és történetének leírása:

„A galamb háziasítása a legtöbb forrás szerint mintegy 4.000-6.000 évvel ezelõtt ment végbe, csaknem 
egy idõben a tyúk, a lúd, a teve, a bivaly, a ló domesztikációjával" (1).

Ez a több évezredes összetartozás jól tükrözõdik barlangrajzokon, régi könyvekben, népdalokban, 
magyar nótákban.

A Biblia, a világ legolvasottabb könyve számos helyen ír a galambokról. Ezt foglalta össze Bocskorás 
Bertalan korábbi nagydorogi református lelkipásztor.  A cikket az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az írás a 
Magyar Galamb- és Kisállattenyésztõk Országos Szövetsége (rövidítve MGKSZ) Galamb- és Kisállat 
Magazinjában, az 50 éves jubileumi számban jelent meg 2009. Júliusában. Nem közismert, hogy az 
Ószövetségi törvények szerint a szárnyas állatok közül egyedül a galambot lehetett feláldozni. 
A galambokról szóló nótákból csak néhányat említek meg:

Fehér galamb száll a falu felett (2)

Galamb száll a Hortobágyon (3)

Galamb szívet örököltem (4)

Volt nekem egy fehér szárnyú (5) 

1. Dr. Horn Péter: Galambtenyésztõk kézikönyve,  13. oldal

2. Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete, 2009. Nótacsokor I. kötet 104. oldal

3. Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete, 2009. Nótacsokor I. kötet 109. oldal

4. Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete, 2009. Nótacsokor II. kötet 320. oldal

5. Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete, 2009. Nótacsokor II. kötet 378. Oldal
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A galamb a béke, a hûség,a  tisztaság, a szeretet és a  szelídség jelképe.

A galamb motívum gyakran megtalálható kézimunkákon, festményeken.

Megítélésem szerint ma a magyar gazdaság rangon alul kezeli a galambokat. Tudom, hogy a 
közgazdászok csak hobbiállatnak tekintik õket. Ez nem csak a mi hibánk, hiszen néhány évtizeddel ezelõtt 
jelentõs volt a pecsenyegalamb felvásárlás, és a feldolgozott galambhús export. Bízom benne, hogy a 
gazdasági válságból való kilábalás után a galambtenyésztés, illetve pecsenye galamb felvásárlás lábra 
áll.Lengyel Zoltán a Kistermelõk Lapjának fõszerkesztõje így ír a lap ez év augusztusi számában ( 1. oldal):
„ A csírák már látszanak: néhány jó hírû, igényes vendéglátó hely a környékbeli kistermelõktõl vásárolja a 
helyben termelt friss zöldséget, vagy a rántani való csirkét, tojást, galambot….".

Az emberek, kihasználva a galambok változékonyságát, sok irányban nemesíteték õket.

Magyar galambtenyésztõ elõdeinkre is büszkék lehetünk, hiszen az Országos Szövetségnél több, mint 
30 magyar fajta van bejegyezve. Ezen felül vannak azok a magyar fajták, melyeket az elszakított, 
határainkon kívül élõ magyar galambászok tenyésztettek ki. Ezeket a fajtákat a jelenlegi országuk 
szövetségei tartják nyilván.

Az õshonos Magyar díszpostát a leírások szerint az elmúlt század 30-as éveiben tenyészttették ki Békés 
megyében. E remek fajta elterjedése az elmúlt évtizedben gyorsult fel, miután a Magyar Galamb és 
Kisállattenyésztõk Országos Szövetsége bejegyezte új fajtaként. Ezt követõen egyre több szakmailag 
felkészült tenyésztõ fedezte fel a fajta kiváló értékmérõ tulajdonságait, tetszetõs küllemét. Egyre 
gyakrabban jelentek meg a galambok egyesületi, országos és külföldi kiállításokon. Ma már hazánkon kívül 
tenyésztik Ausztriában, Németországban, Szlovákiában, Hollandiában és Erdélyben is.

 A magyar díszposta sikertörténetét az alábbiakban foglaljuk össze:
1. Kitenyésztésének ideje 1930-as évekre tehetõ Békés megyében.
2. A fajtát a Magyar Galamb és Kisállattenyésztõk Országos Szövetségének  Elnöksége 23/2005 

számú határozatával ismerte el, mint önálló magyar fajtát.
3. Az Országgyûlés 32/2004.(IV.19.) OGY határozat a Magyar díszpostát õshonos magyar 

állatfajtának ismerte el.
4.  A Magyar díszposta Fajtaklubot 2008 máj. 18.-án alakítottuk meg.
5. A Szárnyas, Galamb, Madár, Nyúl és Kisrágcsáló Európa Szövetség (továbbiakban: EE) Standard 

Bizottsága (ESKT) Linzben 2009. szeptemberi ülésén jegyezte be a Magyar díszpostát az EE 
fajtajegyzékében a 36-os lajstrom számmal.

6. A Nyitrán 2009. novemberében megtartott EE kiállításon egy nagydorogi Magyar díszposta nyerte 
el az EE érmet, tenyésztõje az Európa mester címet. Az EE érem a legmagasabb díj, melyet a 
Szövetség kiad, 400 db galambonként 1 db-ot.

7. 2012-ben a Lipcsei EE kiállításon egy tenyésztõ Európa Champion, egy pedig Európa mester 
címet ért el. 

8. Bagi Zoltán az MGKSZ tagegyesületeinél végzett felmérése alapján Tolna megyében a 
legintenzívebb a fajta  tenyésztése, melyet az alábbi kimutatás tükröz:

B-22 Budapest 3 13
V-042 Pécs 2 45
V-046 Orosháza 2 21
V-053 Szolnok 1   3
V-058 Sárvár 1 15
V-079 Gyula 2 21
V-102 Békés 1   4
V-151 Kondoros 2 24
V-157 Püspökladány 3 30
V-214 Tolna 1   3

V-093 Nagydorog 7 90

ÖSSZESEN 25 269

párok számatenyésztõk száma
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Az alábbi kép mutatja be az EE érmet. 

Az Európa kiállításokon minden kiállító kapott egy-egy plakettet

A fajta sikerét, gyors elterjedését a röppostától örökölt, betegségekkel szembeni ellenállóképességének és 
szaporaságának köszönheti.

Sokan extenzív körülmények között tartják. Elfogadhatóan repülnek, a szabadban szorgalmasan csipegetik a 
növényi részeket, keresik az elhullott magvakat.
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E tulajdonságokból adódóan a falusi porták díszévé válhat. Vágógalambként való felhasználásával 

egészségesebbé tehetné a családok étrendjét. A vágógalambok eladása kiegészítõ jövedelmet biztosíthatna 

a tenyésztõk számára.

Sem Magyarországon, sem külföldön nincs hozzá hasonló fajta. Nem lehet összetéveszteni más 

galambokkal. 

 6. Indoklás az értéktárba történõ felvétel mellett:

A Magyar díszposta hármas hasznosítású fajta.

1. Dekoratív megjelenésével, elegáns testtartásával sikeresen szerepel galambkiállításokon.

2. Szapora fajta, évenként 6-8 fiókát is felnevelnek. A fiatalok vágási súlya 600-800 gramm.ezért az 

újjáéledõ tanyákon, falusi portákon betölthetik  az önellátó, értékteremtõ állatfajta szerepét

3. Rendkívül sok a szülõk begyteje. Nagyon szorgalmasan etetik (tömik) fiókáikat. Sokan dajka 
galambként is tartják õket olyan fajták fiókáinak neveléséhez, melyek a túltenyésztettségük miatt 
nem tudják megfelelõ színvonalon etetni kicsinyeiket.

Mint korábban már említettem, nagyon jó nevelõk és a fiókák gyorsan fejlõdnek. Ezt a csatolt 2. számú 
mellékleten mutatom be.

A galambfajtákon belül megítélésem szerint hasonló helyet foglalnak el, mint a mangalica a sertés, 
vagy a szürke magyar marha a szarvasmarha fajtákon belül. Szívósak, ellenállóak, kitartóak, 
találékonyak és sorolhatnám tovább a kedvezõ tulajdonságaikat.

A hímek gyakran etetik még a fészküket már elhagyott kicsinyeiket és a néhány napos vagy hetes 
fiatalabb kölykeiket is. A galambházban lévõ, már csipegetõ fiatalokat az idõsek válogatás nélkül 
kölcsönösen etetik.
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Húsuk vörösebb, mint a húsgalamboké és összetétele is más. Ezt igazolja az alábbi fénykép és a Budapesti 
Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar vizsgálati eredménye, ld. a 3. számú melléklet .

Elõdeink laboratóriumi vizsgálatok nélkül is tudták, hogy a galamboknak értékes, könnyen emészthetõ, 
tápláló a húsa. Az én gyermekkoromban is sokan vásároltak galamb fiókákat gyermekágyas anyák, 
betegek részére.

Bornemissza Anna szakácskönyve 1680-ban jelent meg, és 20-féle, galambból készült ételt sorol fel. Ezt a 
könyvet Dr. Lakó Elemér tette közé 1983-ban Bukarestben a Kriterion Könyvkiadó kiadásban. Ezeket az 
ételeket a csatolt 4. sz. melléklet tartalmazza.
Napjainkban a galambot elsõsorban levesnek,  rántva, töltve, sütve, esetleg pörköltnek vagy  rizses húsként 
fogyasztjuk.

Nagydorogon és környékén évszázados hagyományai vannak a galamb tenyésztésnek. Az emberek tisztelik 
szeretik a galambokat és a kisállatokat. Ennek is köszönhetõ, hogy nálunk mûködik Tolna megye 
legnépesebb galamb tenyésztõ egyesülete.

Az országban több helyen áll galambokat ábrázoló alkotás (Balatonszemes, Mohács). Arról viszont 
tájékoztatom a Tisztelt olvasót, hogy az õshonos Magyar díszposta tiszteletére csak Nagydorogon 
„állítottak szobrot". Az Önkormányzattól 2009. évben Törõ György szekszárdi népi iparmûvész, fafaragó 
kapott megbízást egy úgynevezett „fogadófa" elkészítésére. Ennek a tölgyfának a törzsén és ágain vannak 
kifaragva a Nagydorog térségében élõ õshonos védett növények, rovarok és állatok. Így adódott az ötlet, hogy 
a nálunk jól ismert Magyar díszposta portréja is kerüljön fel a fogadó fára. Az ötletet Törõ György úr valóra 
váltotta,így fogadja a galamb portréja a látogatókat.
Mivel egyesületünknek sok fiatal tagja van, bízunk benne, hogy a fajta tovább tenyésztése biztosított.

Amerikai óriás posta

Magyar dísz posta
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A fogadófára a galamb szobrot stílszerûen az akkor legfiatalabb tenyésztõ erõsítette fel.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítõ források listája (bibliográfia, honlapok, 
multimédiás források):
A fajta iránti nemzetközi érdeklõdést mutatja, hogy a külföldi sajtóban is több cikk jelent meg a Magyar 
díszpostával kapcsolatban.
A csatolt 5. és 6. számú melléklet tartalmazza az osztrák Tauben címû szaklapban megjelent cikkeket.
A német Geflügelzeitung szaklap újságírója Dr. Uwe Oehm úr írt a 16/2009-es lapszámban egy hosszú 
beszámolót Galambtenyésztõk Magyarországon címmel. Az írásban részletezi véleményét egy Magyar 
díszposta tenyésztõnél szerzett tapasztalatairól is. Az írást a 7. sz. melléklet tartalmazza. A magyar fordítás 
elolvasható a jaksaj-diszposta.hu honlapon.

8. pont 
Az alábbi honlapokon szerepelnek még anyagok, fényképek a Magyar díszpostával kapcsolatban:

1. A Magyar Galamb és Kisállattenyésztõk Országos Szövetsége www.mgksz.hu
2. Magyar Díszposta Fajtaklub: www.magyardiszpostaklub.hu

Ezen a honlapon további 5 honlapcím található.
3. jaksaj-diszposta.hu

MGKSZ kiadvány: Magyar fajtaleíró könyv (nincs oldalszám)
MGKSZ kiadvány: Magyar kisállatfajták (64. Oldal) 

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja:
A galambokat fajtaleírás és fénykép vagy ideálrajz alapján ismeri el az illetékes ország arra hivatott 
szervezete. Nálunk ez a Magyar Galamb és Kisállat Tenyésztõk Országos Szövetsége. Ezt követõen lehet 
kérni az Európa Szövetségtõl a fajta európai bejegyzését.
A Magyar Díszposta fajtaleírása a következõ: 
Származási hely: Dél-kelet Magyarország - elsõsorban Gyula és Orosháza városok, valamint a környezõ 
települések.
A küllem fõbb jellemzõi (összbenyomás): Impozáns, erõs testfelépítésû, jól izmolt, emelt mellû, mérsékelten 
meredek testtartású, lábtollas, utazó posta jellegû, de annál nagyobb testû és hosszabb galamb. Magassága 
27-30 cm, hossza csõrhegytõl a farok végéig 37-40 cm.
Fej: A szemek között széles, a csõr irányában ékszerûen elkeskenyedõ, minden irányban enyhén ívelt.
Szem, szemgyûrû: Az írisz a narancsszínûtõl az élénkvörösig változhat, a szemboltok párhuzamosak. A 
szemgyûrû kétsoros, enyhén durva szövetû.
Csõr: Középhosszú, egyenes, a felsõ csõrkáva hegye kissé lehajló. Színe a tollazat színéhez igazodik. Az 
idõsebb galambok csõrdudora durva szövetû, osztott és fehéren porozott. 

A Magyar díszposták jó híre eljutott az Európa szerte jól ismert nünbergi Galamb Múzeum Igazgatójához is. 
Magyarországi látogatása során tenyésztõ társaival együtt Nagydorogra is eljöttek, hogy megismerhessék ezt 
a galamb fajtát, illetve annak tenyésztését.

Karlheinz Sollfrank úr nagydorogi látogatásáról készült fénykép megtekinthetõ a 8. sz. mellékleten. A 
múzeum weboldalának címe: www.taubenmuseum.de 
A  linken szereplõ „Galambszívet örököltem" címû írás és az elérhetõ 
hanganyag is foglalkozik a Magyar díszpostával.

www.parokia.hu/hir/mutat/5773
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Nyak: Függõleges tartású, egyenes vonalú. Széles alappal indul a vállak közül, arányosan hosszú és a fej 
irányába elvékonyodó. A toroktáj nagy ívben kikerekített. 

Mell: Feltûnõen emelt tartású, telt, széles és domborodó.

Hát: A vállak között széles, a farok irányába ékszerûen elkeskenyedõ, erõteljes lejtésû és takart.

Szárnyak: Testhez simulók, erõteljes pajzsúak, széles zászlójúak. Az evezõk a kormánytollak szélein 
nyugszanak, nem keresztezik egymást, a kormánytollak végeinél kb. 3 cm-el rövidebbek. A szárnybúbok 
szabadon állók.

Farok: Erõsen zárt, maximum 2 toll szélességû, a hát lejtését törés nélkül követi, a talajt csaknem érinti. A 
széles zászlójú kormánytollak száma 12. A zsírmirigy kifejlett.

Lábak: A közepes hosszúságú lábak lábszárán jól fejlett sarkantyútollak, a csüdökön és az ujjakon erõs, 3-5 
cm hosszú tollakból álló, jól rendezett talptollazat foglal helyet, melyben az elõre irányuló tollak nem 
kívánatosak. A karmok színe a csõr színével megegyezõ.

Tollazat: Dús, és a testet feszesen takarja. A színek teltek, élénkek. A tollazat egészségesen fénylõ, lakkos 
csillogású. Legfõképpen a nyakon található fémes csillogás, tollpúdere erõteljes.

Szín és rajzváltozatok: fekete szalagos kék, sima kék, kovácsolt kék, sötét; kovácsolt sötét, egyszínû vörös; 
vörös, kovácsolt vörös fakó, fekete, dun, fehér, egyszínû sárga, sárga, kovácsolt sárga fakó, kék fakó sötét 
szalaggal vagy anélkül, vörös fakó, sárga fakó, opál, kék deres, vörös fakó deres, sárga fakó deres, fekete 
tigris, kék tigris, vörös,tigris, sárga tigris, szabálytalan tarkák, a fent megnevezett összes színben.

Súlyos hibák: Hiányos lábtollazat, rövid szárny és farok, vízszintes állás, rövid nyak, aránytalanul kicsi fej, 
vékony-, gerlecsõr, keskeny, horpadt mell, laza tollazat.

Enyhe hibák: Kívánatosnál keskenyebb fej, a homlok és a csõr találkozásánál lévõ enyhe törés, vékony nyak, 
a párhuzamostól kicsit eltérõ lábak. 

Az értékmérõ küllemi jegyek elbírálásának sorrendje: 
Összbenyomás- testfelépítés - fej - lábtollazat - tollszerkezet - szemgyûrû - csõr - csõrdudor - szín - fény.
Gyûrûméret: 12  mm.
Az alábbi két fényképen bemutatott galambok hûen ábrázolja az ideális Magyar díszpostát.
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2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínûsítõ dokumentumok, támogató és ajánló 
levelek. 

A javaslat szöveges anyaga után csatoljuk az MGKSZ támogató levelét, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Tolna Megyei Szervezetének támogató nyilatkozatát valamint a Nagydorogi Önkormányzat 
Polgármesterének javaslatát.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésû fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló 
nyilatkozat

Jaksa János, javaslattevõként kijelentem, hogy a fényképeket saját magam készítettem, hozzájárulok azok 
más területen történõ felhasználásához. 

Javaslatunk rövid összefoglalása.

A szakirodalom szerint a Magyar díszpostát a múlt század harmincas éveiben tenyésztették ki Békés 
megyében. A fajta tetszetõs küllemének és magas értékmérõ tulajdonságainak köszönhetõen az elmúlt 
évtizedben kezdett elterjedni országszerte. A Dunántúli tenyésztõk kapcsolatainak köszönhetõen került el a 
fajta Ausztriába és Németországba. 
Sokan extenzív (szabadtartásos) körülmények között tartják mert ellenálló és viszonylag jól tud repülni. 
Szabadtartás esetén szorgalmasan keresi táplálékát, magvakat, növényi részeket, apró csigákat. Szapora, jó 
nevelõ fajta. A vágógalambok súlya 600-800 g. Ezért célszerû lenne a fajta elterjesztése a falusi házaknál 
vágási célból, ezzel egészségesebbé, választékosabbá lehetne tenni a táplálkozást.

 Tetszetõs, más fajtával össze nem téveszthetõ küllemének köszönhetõen sikeresen szerepel hazai és 
nemzetközi kiállításokon. Az Európa Szövetség (EE) által 2009 évben Nyitrán rendezett Európa 
kiállításon egy nagydorogi Magyar díszposta nyerte el a szövetség legrangosabb díját, a EE érmet.
Egy országos felmérés szerint a nagydorogi galambtenyésztõk egyesületében tartják a legtöbb Magyar 
díszpostát.
Az anyagban részletesen leírtak alapján kérjük a fajta Megyei Értéktárban történõ felvételét.  

A fajta hazai 
felszaporításával ismét be lehetne indítani a pecsenye galamb felvásárlást. A vágógalamb feldolgozásához 
kisebb (családi) feldolgozót kellene létrehozni. Ezáltal számos új munkahely feltételét lehetne megteremteni. 
Ezzel párhuzamosan be kellene indítani a feldolgozott galambhús exportot.
Megítélésünk szerint a fajta Nyugat Európában néhány év vagy évtized múlva hasonlóan sikeres és keresett 
lesz mint napjainkban a magyar nemesítésû  elsõsorban rezisztens szölõfajták.
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Az egyetlen madár a galamb volt, amit 
az Ószövetségi törvények szerint fel 
lehetett áldozni. Nyilván õsidõk óta 
ismert állat, valószínûsítik, hogy már 
az egyiptomiak is több fajtájukat 
tenyésztették és Palesztina területén is 
élt a szirti galamb. A szegé-nyek 
leginkább elérhetõ húseledele volt. 
H á r o m f é l e  v o n a t k o z á s b a n  
beszélhetünk a galambról a Bibliai 
elõfordulásában: Egyrészt, mint a 
galamb szokásait ismerõ emberek, 
különféle hasonlatokban példálóznak 
vele, másrészt jelképnek használják, 
harmadrészt pedig konkrétan a 
galambbal az áldozati leírásokban 
találkozhatunk.
Hasonlatként szerepel a Jer 8,7-ben: A 
galamb ösztönösen tudja költözõ 
útvonalát, Izráel népébõl pedig 
hiányzik ez a tudás Isten iránt. A 
késlekedõ üdvösségre várva Izráel 

5 ,7) ;  poklos,  tehát  különbözõ galambra, hanem úgy is, mint Isten nyög, mint a galamb, mert a turbékolás 
bõrbetegségek tisztulásául adott által kedvelt és megszentelt élõlényre!h a n g j á t  a  s i r a t ó é n e k  e g y i k  

Bocskorás Bertalanáldozat (3Móz 14,22); folyásos változatának tekintették: (Ézs 38,14; 
ref. lelkipásztorbetegségek, gennyes váladékozással 59,11; Náh 2,8). A fogságból hazatérõ 

járó  betegségek és  nõknél  a  nép olyan boldogan jön, mint a galamb 
Felhasznált irodalom:menstruációs ciklus lejártával, szintén száll vissza dúcában: (Ézs 60,8; Ez 
1. Biblia Magyar Bibliatársulat; 2006, g a l a m b o t  k e l l e t t  v é t e k - ,  é s  11,11). Fölfigyeltek gyors röptére (Zsolt 
Bpégõáldozatul bemutatni az Úrnak. Az 55,7) ,  és szépségére,  amelyet 
2. Herbert Haag: Bibliai lexikonún. nazír fogadalom lejártával - ez egy s z e r e lm e -s e k  ha s on la t k é ppe n  
Apostoli Szentszék Könyvkiadója; idõre elkötelezett szent életet, mondtak egymásnak az Énekek 
1989, Bpéletformát jelentett -, szintén galamb-Énekében (1,15). Jézus azt kéri 
3. Keresztyén Bibliai Lexikon Kálvin áldozattal, vétek-, és égõáldozattal tanítványaitól, hogy: „legyetek tehát 
János Kiadó; 1993, Bplehetett hálát adni az Úrnak 4Móz 6,10).okosak, mint a kígyók, és szelídek, 
4. Biblikus teológiai szótár Szent István Mivelhogy meglehetõsen gyakori mint a galambok” (Mt 10,16)
Társulat; é.n.; Bpáldozati forma volt, ezért Jézus Jelképként szerepel Jézus megkeresz-
5. merenyi.blog.extra.hu i d e j é b e n  a  Te m p l o m  k ü l s õ  telésekor a Jordán folyónál: A 

csarnokaiban is árusí-tották, hogy a Szentlélek jelképe (Mt 3,16). Ennek 
messz i rõ l  jö t t  pontos értelmét és magyarázatát nem 
zarándo-koknak tudjuk. Jelképként a szerelmet is jelenti 
n e  k e l l j e n  (Én 2,14; 5,2).
o t t h o n r ó l  Áldozati leírásokban pedig az özönvíz 
magukkal hozni, történetben találkozunk a galambbal, 
hanem hely-ben amely olajfaággal a csõrében hirdeti 
m e g v e h e s s é k .  Isten szabadulását, és az új élet 
Jézus Krisztus a kezdetét. Késõbb ebbõl fejlõdött ki a 
k u f á r s z e l l e m  béke jelképe. De talán ahol leginkább 
m i a t t i  kézzelfoghatóan jelen volt a Biblia 
felháborodásábanépének életében galamb, az a 
n ûzte ki a pénz-Templomi áldozat. Mivel tiszta állatnak 
v á l t ó k a t  é s  tartották, és viszonylag könnyen 
galambárusokat a elérhetõ volt, ezért a legalsóbb, 
Templomból (Jn legszegényebb népréteg áldozati 
2,14.16).ajándé-ka volt. Másrészrõl pedig 
A fentiek alapján néhány különleges esetben kellett 
érdemes nemcsak galambot, vagy gerlicét áldozni. Ilyen 
szép háziállatként volt a szülõ nõ tisztulási szertartása 
t e k i n t e n i  a  (3Móz 12,6.8); vétekáldozatul (3Móz 

Galamb a Bibliában

“És bemené Jézus az Isten templomába, és kiûzé mindazokat, akik 
árulnak és vásárolnak vala a templomban, és a pénzváltók asztalait és a 

galambáru-sok székeit felforgatá Máté.”

1. számú melléklet
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Ötnapos korban 2db 222g Tiznapos korban 2db 672g

Tizenötnapos korban 2db 952g  Húsznapos korban 2db 1204g

Huszonötnapos korban 2db 1231g  Hamincnapos 2db 1326g
Harmincötnapos korban 2db 1428g  Ötvennapos  korban 2db 1180g

2. számú melléklet

Világra jövetel Egynapos fiókák 2db 34g
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Jaksa János

7044 Nagydorog 2009. 03. 23.
Damjanich u. 19. tárgy: galambhús vizsgálata

Tisztelt Jaksa Úr!
A kétféle galambhús vizsgálatát elvégeztük és a következõ eredményeket kaptuk:
Vizsgált összetevõk       Amerikai óriás postagalamb Magyar dísz postagalamb
Szárazanyag tartalom       (g/100g) 38,66 35,48
Fehérjetartalom                (g/100g) 25,15 26,00
Zsírtartalom                      (g/100g) 1,82 1,52
Mioglobintartalom            (g/100g) 0,68 0,61
Hem-Fe-tartalom             (mg/100g) 2,23 1,99

A színvizsgálat eredményei

Vizsgált összetevõk               Amerikai óriás postagalamb Magyar dísz postagalamb
*Világossági tényezõ (L ) 47,35 49,27
*Vörös színtartalom    (a ) +20,35 +19,94

*Sárga színtartalom    (b ) +7,21 +8,27
* *Hús színárnyalata     (b /a ) +0,35 +0,42

Az érzékszervi bírálathoz a fél-fél galambtest mintákat megfõztük 1% sós vízben, kevés ételízesítõvel és 
egy 8 tagú bizottság mondott véleményt a mintákról. A bizottság az Amerikai óriás postagalamb húsát kissé 
aromásabbnak ítélte, míg a Magyar dísz postagalamb húsát kissé „vadasabbnak" írta le, de mindkettõt 
nagyon jónak ítélte, állományában, rostosságában nem tudott különbséget tenni.
Az összetevõk meghatározása a következõ módszerekkel történt:
A szárazanyag tartalmat Kern féle gyors nedvességtartalom meghatározó készülékkel 105 º-on történõ 
tömegállandóságig tartó atmoszférikus szárítással határoztuk meg.
A fehérjetartalmat a Kjeldahl féle roncsolás után 2200 kjeltec Auto Distillation típusú desztilláló készülék 
segítségével, majd vízgõzdesztillációval és azt követõ titrálással határoztuk meg, a kapott N-tartalmat a húsra 
érvényes 6,25 faktorral szoroztuk be.
A zsírtartalom meghatározása a Lindner-féle gyorsmódszerrel történt.
A mioglobintartalom meghatározását az Országos Húsipari Kutatóintézetben mérték és a hem-FE-tartalmat 
a mioglobintartalomból számították.
A hús színének meghatározására tristimulusos színmérõ (esetünkben Minolta) készüléket használtunk. A 
baromfihús esetében három értéket, a világosságot (L*, a világosabb hús esetében nagyobb L* értékrõl 
beszélünk), a vörösséget (a*) és a sárgaságot (b*) mértük. Sötét, vöröses árnyalatú hús esetében 
(pl.galambhús, libahús) az L* érték alacsony, az a* érték magas, a b*/a* arány (mely a hús színárnyalatát 
fejezi ki), alacsony.
A méréseink alapján az Amerikai óriás postagalamb minták összetételi eredményei kicsit magasabbak 
(kivétel a fehérjetartalmat), mint a Magyar dísz postagalamb mintákra kapott értékek, de a két fajta 
galambhús összetétele és színe között nincs szignifikáns különbség. Táplálkozás-élettani szempontból 
mindkét galamb fajta húsa értékes, magas fehérje-, alacsony zsír- és magasnak mondható hem-Fe tartalma 
miatt.
Tisztelettel:
Koncz Kálmánné dr.
egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar
Hûtõ és Állatitermék Technológiai Tanszék
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Az galambokbúl húszképpen készíthetni:

1. Süsd meg, fojtsd meg serpenyõben  vereshagymával, fenyõmaggal. Csináld 

savanyún. Borsold, sáfrányozd meg.

2. Tengeriszõlõvel bécsinálva, vereshagymával avagy vérrel: Csináld édesen avagy 

savanyún. Borsold meg: jóízû.

3. Galampastetum  akar hideg, akar meleg légyen  sós citrommal.

4. Töltött galamb sülve.

5. Pastetumba csinált galamb.

6. Vajban rántott galamb, mint az tyúkfiak.

7. Sült galamb melegen, citromlével, avagy barnalével.

8. Karbonáta a galambokbúl.

9. Magyar módon fõtt, sárgalével, citrommal, édesen.

10. Feketelével, magyar módon készítve.

11.  Zölden is jó  fõve.

12. Sárgán, borsos levessel, édesen s tyúkmony-székivel.

13. Vagdaltat sült galambbúl  fokhagymával avagy citrommal.

14. Sült galamb hidegen, naranccsal s citrommal spékelve.

15. Galambot tehénhús-lével s petrezselyemmel fõve.

16. Sült galambot sûrû mondolalével avagy almalével.

17. Fejéren, citrommal fõve, mint az tyúkfiakat.

18. Hatelt az galambbúl  akar pastetumban, akar fõve.

19. Szömörcsögöt pastetumba.

20. Törtet az galambbúl  akar barna-, akar szürkelével.

4. számú melléklet
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Ungarn ist ein mitteleuropäi-
scher Binnenstaat mit einer
Fläche von 93000 Quadrat-

kilometern und rund 10 Millionen
Einwohnern. Es ist umgeben von
zahlreichen Nachbarstaaten, näm-
lich Österreich, Slowakei, Ukraine,
Rumänien, Serbien, Kroatien und
Slowenien.

Nach dem 2. Weltkrieg spielte
das Land aus Besucher-Sicht eine
Ausnahmerolle im (ehemaligen)
Ostblock. Mit Ungarn verknüpfte
sich die Vorstellung des west lichs -
ten Landes im Osten, einer Insel,
die sich von niemandem ganz ver-
einnahmen ließ. Seit Mai 2004 ge-
hört Ungarn der Europäischen
Union an.

Traditionell ist Ungarn ein Tau-
benland. Der Verband Ungarischer
Tauben- und Kleintierzüchter wur-
de 1882 gegründet. Motor blieb bis
heute die Taubenzucht. Ab 1958
wurde der ungarische Rassetau-
benverband neu organisiert und
aufgebaut, wobei auch der Hoch-
flugsport (Budapester und Szegedi-
ner Hochflieger) deutlich an Be-
liebtheit zulegte. Der Verband hat
sich zum Ziel gesetzt, alle nationa-

len Taubenrassen zu erhalten und
in Europa zu verbreiten. Ungarn hat
herrliche Rassen hervorgebracht.
Man denke nur an die zahlreichen
Tümmler (Budapester Kurze, Kö -
röser, Komorner, Felegyhazaer, Er -
lauer, Südbatschkaer, Szolnoker
Tümmler, Székesfehérvárer Purzler,
Debreciner Roller), die Ungari-
schen Riesentauben, Riesenkröpfer
und neuerdings Schautauben.

Nach einer Einladung des ös -
terreich-ungarischen „Tauben-Bot-
schafters“ Adalbert Hetfleisch aus
Zuberbach/Österreich, den ich bei
der VDT-Schau 2008 in Dortmund
kennenlernte und in GZ 13/2009
(Seite 14) im Porträt vorstellte, nutz-
te ich Ende April 2009 die Gelegen-
heit, zusammen mit Adalbert Het-
fleisch, der als Fahrer und Dolmet-
scher fungierte, eine Tauben-Reise

Taubenzüchter in Ungarn
Herzliche Gastfreundschaft ermöglicht interessante Einblicke –

Schautauben auf dem Vormarsch – Pommersche Kröpfer etabliert 

In der schmucken Zuchtanlage von László Kóvagó (Mitte) in Pécs: Zoltán Ambrus (l.), Pécs, und der
Österreicher Adalbert Hetfleisch, der während der gesamten Reise als Dolmetscher fungierte

Typischer Taubenschlag auf dem Land: Pommersche Kröpfer,
Chinesentauben und Ostpreußische Werfer bei Sándor Kovács

László Kóvagós Anlage der Luxusklasse beherbergt Pommersche
Kröpfer, Norwichkröpfer und Ungarische Schautauben

 !"#$!"%&''()'&*



nach Ungarn zu unternehmen.
Adalbert Hetfleisch beherrscht die
ungarische Sprache, hat unzählige
Freunde im Land der Magyaren
und ist oft dort zu Gast.

Wir starteten südlich von Szom-
bathely und fuhren im südwest-
lichen Teil Ungarns bis nach Pécs,
eine 160000-Einwohner-Stadt in
der Nähe der kroatischen Grenze.

Vorweg muss gesagt werden,
dass Gastfreundschaft in Ungarn
 einen hohen Stellenwert genießt.
Überall wird man freundlich emp-
fangen und reichhaltig bewirtet.
Auch das hat Tradition.

Erster Anlaufpunkt war der klei-
ne Ort Sorokpolány, nicht weit von
der österreichischen Grenze ent-
fernt. Dort wohnt Sándor Kovács,
ein langjähriger Kröpfer-Züchter,
der auch schon in Dortmund aus-
gestellt hat. Bei Schauen in Pécs er-
rang er mit seinen weißen Pom-
merschen Kröpfern zahlreiche Prei-
se. Wie auf dem Land üblich, sind
seine Tauben in einem einfachen
Schlag, hier in Offenfront-Bau-
weise, untergebracht. Es wird nicht

täglich gereinigt. Der alte, trockene
Kot wirkt wie ein Schwamm und
lässt keine Bodenfeuchtigkeit auf-
kommen. Sándors Tauben mach-
ten einen sehr vitalen Eindruck –
reichlich Nachzucht in den Nestern.
Neben den Pommerschen Kröp-
fern in Weiß und Gelbfahl-Geherzt
sah man auch einige Ostpreußische
Werfer und Chinesentauben in Rot
und Gelb.

Der 55-jährige Sándor Kovács
stammt aus Rumänien und ist auch
ein sehr talentierter Holzschnitzer,
wie ein Blick in seine rustikale
Werkstatt verriet. Die beiden dort
stehenden, fast fertigen Kröpfer-Fi-
guren (siehe Foto) waren vorbe-
stellt und werden verkauft an einen
Griechen, der vor einigen Wochen
– nach Vermittlung durch Adalbert
Hetfleisch – auch Tauben von Sán-
dor erwarb.

Nur wenige Hundert Meter von
Sándor Kovács entfernt wohnt
László Németh (57), einer der bes -
ten Züchter schwarzer Ungarischer
Riesenkröpfer. Daneben bevölkern
Pommersche Kröpfer in Rot- und
Gelbgeherzt seine Anlage – kleine,
niedrige, sehr schlicht einge-

Züchterporträt
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Pommersche Kröpfer, Ostpreußische Werfer und Chinesentauben bei Sándor Kovács in Sorokpolány

Züchter Sándor Kovács aus Sorokpolány ist auch Schnitzer, hier eines Pommerschen und Altdeutschen
Kröpfers, die der Künstler nach Vorbestellung an einen griechischen Taubenzüchter verkaufen wird

Typischer Kopf: 1,0 Ungarische
Schautaube aus der Zucht von
János Jaksa, Nagydorog

Damit füttert János Jaksa aus
Nagydorog Fotos: Dr. Oehm

László Németh aus Sorokpolány – Spitzenzüchter schwarzer
Ungarischer Riesenkröpfer und Pommerscher Kröpfer





pflanzung runden das herrliche Ge-
samtbild ab.

László Kóvagó (58) züchtet
Pommersche Kröpfer in allen Far-
benschlägen. Auch die Norwich-
kröpfer präsentierten sich erstklas-
sig. Daneben waren Ungarische
Schautauben, ebenfalls in vielen
Farben, zu sehen. Alle Tiere mach-
ten einen sehr gepflegten und vita-

len Eindruck. László spricht gutes
Deutsch, das er von seiner Ehefrau,
die Deutschlehrerin im Schuldienst
ist, gelernt hat.

Dénes Bartos (58) aus Sé hatte
ich schon beim Internationalen
Taubenzüchtertreffen 2009 im
Deutschen Taubenmuseum Nürn-
berg kennengelernt. Er ist einer der
besten Züchter von Debreciner
Rollern in Rot und Gelb, von denen
er schon zahlreiche Tiere nach
Österreich und Deutschland ver-
kaufte.

Voller Stolz präsentierte Dénes
kurz nach unserer Ankunft auch sei-
ne Pommerschen Kröpfer in Blau-
gehämmert-Geherzt und Weiß mit
blauem Schwanz, die auch in Un-
garn sehr selten sind. Dénes be-
fasst sich seit seinem 10. Lebensjahr
mit Tauben und hat übrigens auch

schon einmal in Dortmund ausge-
stellt. Familie Bartos hat sich sehr
über den Besuch gefreut.

Erstklassige weiße Pfautauben
sind bei József Tüske (50) in Zala-
lövö zu finden. Vor fünf Jahren
bei der ungarischen Bundesschau
konnte Adalbert Hetfleisch ihn da-
von überzeugen, mit der Zucht von
Pommerschen Kröpfern in Weiß,
Rot- und Gelbfahl-Geherzt zu be-
ginnen. Mittlerweile kann József
damit herausragende Ausstellungs-
erfolge vorweisen. Er ist ein Tau-
ben-Narr und teilt seine Leiden-
schaft mit Ehefrau Brigitte.

Ein Beispiel, dass man auch re-
lativ spät im Leben zur aktiven Tau-
benzucht finden kann, ist Joschie
Windisch (60) aus Váskerest. Als
Rentner suchte er eine neue Aufga-
be. Adalbert Hetfleisch machte ihm
klar, dass es Tauben sein müssten.
Nun beschäftigt er sich mit Luchs -
tauben, die er als Gastgeschenk
vom erfolgreichen Züchter und
Preisrichter-Obmann Karl Häring
aus Österreich erhielt. Zuchtfreund
Joschie ist ein hervorragender Win-

zer, der besonders gute Rotweine
produziert. Viele Flaschen davon
sind auch schon in Deutschland ge-
trunken worden.

Es war eine schöne Reise. Herz-
licher Dank gilt den ungarischen
Zuchtfreunden für ihre Gastfreund-
schaft und Adalbert Hetfleisch, der
diese interessanten Einblicke erst
ermöglichte. Dr. Uwe Oehm
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János Jaksa, Nagydorog, forcierte die Gründung des Sondervereins für Ungarische Schautauben und
züchtet neben dieser ungarischen Nationalrasse auch Giant Homer in vielen Farbenschlägen

József Tüske aus Zalalövö
befasst sich seit fünf Jahren mit
Pommerschen Kröpfern in Rot-
bzw. Gelbfahl-Geherzt und
Weiß; auch Ehefrau Brigitte
liebt den Umgang mit Tauben

Dénes Bartos aus Sé – Spezialist
für Pommersche Kröpfer in
Blaugehämmert-Geherzt und
Weiß mit blauem Schwanz

Ungarische Schautauben bei László Kóvagó, Pécs Fotos: Dr. Oehm

Bei János Jaksa: Ungarische Schautauben und Giant Homer

Selten: Mosaikzeichnung bei
einer Ungarischen Schautaube
aus der Zucht von János Jaksa
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