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Bevezetés  
 

Temészetes, hogy az évszázadok alatt egy olyan összetett és a mindennapi élet szempontjából 

is nagy jelentőségű tevékenység mint az állattenyésztés, beépül az emberek mindennapjaiba 

és nem csak nyomot hagy a kultúrában, hanem formálja is azt. Az őshonos vagy 

hagyományos állatfajták kultúrában való megjelenése túlmutat mindennapi gondozásuk és 

termékeik felhasználása körén, bár kétségtelen, hogy abból merítkezik. Jelképekként, 

szereplőkként jelennek meg a művészetekben és a vallásban, nemzeti szimbólumok, az 

oktatás és a tudomány eszközei, közösségek szerveződnek köréjük, de természetesen számos 

hagyományos mesterség és karakteres gasztronómia sem létezhetne nélkülük. Különösen igaz 

ez a házigalamb fajtákra. A szirti galamb (Columba livia) háziasítása óta eltelt több mint 

hatezer évben (HORN, 1991) az emberiség sokrétű kapcsolatot alakított ki a fajjal, amire 

értékként kell tekintenünk. A magyar fajták számunkra különös jelentőséggel bírnak, hiszen 

„Élő műalkotásokként” tanúbizonyságai elődeink jó ízlésének és magas szintű szakmai 

tudásának. Világszerte Magyarország nagykövetei, nemzeti identitásunk megtestesítői is. 

Magas genetikai értéket képviselnek és kulturális örökségünk részei, továbbá gazdasági 

potenciállal rendelkeznek. A hozzájuk kapcsolódó kulturális örökség feldolgozása azonban 

erősen hiányos, egy része feltételezhetően örökre a múlt homályába veszett. SZABADFALVI 

(1984) a következőt írja "A magyar állattenyésztés néprajzi tanulmányozása közel száz 

esztendeje, Hermann Ottó kutatásaitól, elsősorban a legeltető állattenyésztés 

szakterminológiájával élve, a pásztorkodás felé irányult. Gazdag hagyománya és változatos 

formái, eszközkészlete és terminológiája, speciális építményei és a pásztorélet romantikája 

elvonta az érdeklődést a házi, házkörnyéki állattenyésztésről. Pedig az utóbbinak a vizsgálata 

sokkal több adalékkal szolgál egy-egy táj, település vagy paraszti réteg életének, gazdasága 

egészének megismeréséhez." Látható tehát, hogy fontos lenne nagyobb figyelmet fordítani 

erre a területre, beleértve a galambtenyésztést is. Célom ennek a munkának az előmozdítása, 

azonban a galambtenyésztéshez kapcsolódó kulturális értékek teljeskörű feldolgozása 

jelentősen túlmutat egy TDK dolgozat terjedelmi keretein, ezért dolgozatomban elsősorban a 

Kárpát-medence magyar ajkú területeihez kapcsolódó galambtenyésztés kulturális, 

kulturtörténeti értékeinek rendszerezése valamint az egyes területekre való, figyelemfelkeltő 

célú betekintésre, továbbá a jogi védelem kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálatára törekszem. 
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1. A galamb háziasítása és tartásának rövid története 
 

A Columba livia (szirti galamb) háziasítása az elő-ázsiai domesztikációs körzetben történt. A 

galamb háziasításában jelentős szerepet játszott, hogy a pusztai népek a madarakat szent és 

áldozati állatoknak tartották; tisztelték és szerették azokat. Előbb lett a galamb áldozati állat, 

mintsem gazdasági haszonállat, írja KISZELY (1996). Mások szerint legfőbb indítéka a 

vadászatnál biztosabb és könnyebben elérhető hústartalék biztosítása volt. A háziasítás 

„biológiai indítékaként” jelölhető meg az emberek az állatok tartására irányuló hajlama, a 

társas kapcsolatok bizonyos fejlettségi szintjének elérése után (ZEUNER, 1963). Minden 

bizonnyal az emberi kedvtelés is szerepet játszott a szirti galamb háziasításában, szín- és 

formagazdagságának kialakításában, hiszen ez szinte páratlan a háziasított fajok körében, és 

egy-egy ritka jelleg felbukkanása arra sarkallta a korabeli embert, hogy rögzítse és 

elszaporítsa azt. Már a vad ősnél is tapasztalható egy szerényebb változatosság de idővel ez 

exponenciálisan nőtt. A szirti galambnak is számos alfaja, helyi változata ismert, melyek jó 

alapot jelentettek ehhez a munkához. A jelenleg látható lenyűgöző fajta- és formagazdagság 

nem jöhetett volna létre, ha pusztán csak a haszonszerzés motiválja őseinket. Az ember 

mindig is szerette munkája gyümölcsét élvezni. A tenyésztés során létrehozott, saját 

elképzelései alapján alakított egyedekben való gyönyörködés ezt az igényt elégítette ki, és 

elégíti ki ma is. Emellett szerepet játszottak vallási okok is, hiszen bizonyítottan több állatfaj 

domesztikációját vallási kultusz indította el, és amint azt látni fogjuk ez a körülmény máig 

végigkísérte ennek a fajnak is az útját (HORN, 1991). A háziasítás lezajlásának körülményeit 

nem ismerjük teljes pontossággal. Több elmélet is létezik. Az egyik szerint a barlanglakó 

ember ugyanazt a barlangot használta lakhelyül, ahol a szirti állományok is fészkeltek 

(SZŰCS és SZÉCSÉNYI, 1965). Az épületek megjelenése után pedig elképzelhető, hogy a 

szirti galamb húzódott emberi környezetbe, de az is, hogy az emberek építették épületeiket a 

hegyekben olyan védett helyekre, amelyeket a galambok már korábban is látogattak. Itt aztán 

a búvó és fészkelő hely mellé táplálékot is találtak, kaptak és kapcsolatuk egyre szorosabbra 

fűződött az emberrel. Ezt megerősíti az a tulajdonsága, hogy hegyvidékek sziklapárkányain, 

üregeiben legtöbbször csoportosan költ (SZŰCS, 1996). Akárhogy is történt, a galamb már 

évezredek óta társa az embernek, aki számos különböző célra használta fel. Közben pedig az 

ember közvetítésével az egész világon elterjedt. 
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2. A magyar galambtenyésztés kialakulása, fajtáink egyedisége 

 

Korábban a baromfinak nem volt olyan gazdasági jelentősége mint a nagyobb testű állat 

fajoknak, elsősorban a család ellátását szolgálhatta. Talán ezért is van kevesebb nyoma a 

különböző forásokban. Illetve, mert az értékesebb jószágokat érte meg jobban tartani, 

tenyészteni. Van még egy probléma amit a magyar állattenyésztés, benne pedig a 

galambtenyésztés történeti vizsgálatánál figyelembe kell venni. A  szakírók többsége hibásan, 

a baromfiak közé sorolta a galambot, már ha egyáltalán megemlítették írásaikban. Ez téves 

besorolás, hiszen a galambot a magyar nép mindig is a baromfiak csoportjától elkülönítetten 

kezelte és önálló individuumként tekintett rá. Ahogy a magyarság néprajzát bemutató 

sorozatban is szerepel, (CZAKÓ, 1933) "A nagy jószágon, vagy lábas jószágon az emlős 

háziállatokat érti a magyar nép, a szelíd madárféléket aprójószágnak, vagy baromfinak, 

Erdélyben majorságnak nevezi. A galamb már nem számít ide." Ezt több tény is alátámasztja. 

Egyrészt míg a baromfit elsősorban élelmiszertermelési, gazdasági céllal tartották, addig a 

galambot elsődlegesen kedvtelésből, a gazdasági haszonvétel csak másodlagos célja volt. A 

másik jelentős különbséget ORTUTAY (1977) mutatja be. "A baromfitartás országszerte a 

nők gazdasági tevékenysége volt. Haszna is az asszonyokat illette." Minden ezzel kapcsolatos 

munkát is ők végeztek el, pl.: szaporítás, herélés, hízlalás, állategészségügyi kezelések, 

értékesítés. Majd így folytatja "A tojásért, tollért, élő baromfiért kapott pénzt az asszonyok 

saját ruházkodásukra, eladó leányuk kelengyéjének előteremtésére fordították. A 

baromfitartás haszna országosan is jelentős." Ugyanakkor "...Galambászattal főként a férfiak 

foglalkoztak, inkább kedvtelésből, mint gazdasági hasznáért. Egyes városok férfilakosságának 

a galambászat valósággal szenvedélyévé vált." Harmadsorban, a galambok elhelyezésének 

elveiben is eltéréseket tapasztalunk a baromfihoz képest (erre a galambtenyésztéshez 

kapcsolódó építészeti értékeket tárgyaló fejezetben részletesen is kitérek).  

"Hazánk mindig azon nemzetek közé tartozott, amelyek büszkén vállalhatták illetve 

vállalhatják fel az évszázadok során kitenyésztett galambfajtáikat (BÁRÁNY, 2005)." Ezzel 

az idézettel szerettem volna érzékeltetni a magyar galambtenyésztés helyzetét, a világ más 

nemzeteinek sorában. Méltán lehetünk büszkék elődeink munkájára, amivel a nagy 

galambtenyésző országok sorába emelték Magyarországot. De hogy is kezdődtt ez a történet? 

Pontosan nem tudjuk, hogy milyen régre nyúlik vissza a magyar nép kapcsolatának kezdete a 

galambokkal (hasonlóan más állatfajokéhoz). Galambtenyésztésünk hajnaláról nagyon kevés 

forrás áll rendelkezésünkre. Általánosságban elmondható, hogy ahogy haladunk vissza az 
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időben, egyere kevesebb megbízható adatot találunk, mígnem teljesen elfogynak a nyomok, 

és csak találgatásokra bocsátkozhatunk. A következőkben leírtak alátámasztására nem állnak 

rendelkezésre pontos bizonyítékok, azonban azt gondolom, hogy ész- és életszerű 

lehetőségként ezt is számításba kell venni mindaddig, amíg az ellenkezőjét nem sikerül 

bizonyítani.   

Logikus következtetésnek tűnhet, hogy a galambok tartása letelepült életmódot kíván, és ez 

csak a honfoglalás után alakult ki a magyarok körében. Azonban ma már tudjuk, hogy őseink 

inkább félnomád életet éltek, már jóval a Kárpát-medence meghódítása előtt is. Hermann Ottó 

Ibn Rosztéh-ra is hivatkozva kijelenti, hogy a honfoglalóktól nem volt idegen a földművelés 

(HERMANN, 1909). Tehát adott volt a gabona, és a vándorlás is csak időszakos volt. 

Régészeti leletek alapján azonban tudható, hogy őseink már Belső- és Közép-Ázsiában is 

foglalkoztak baromfitartással (KISZELY, 1996). Ezt a korai kapcsolatfelvételt valószínűsíti 

az is, hogy amint láthattuk, a faj háziasítsításának centruma szintén Közép-Ázsia. Mivel a 

galambtartás fő mozgatórugója a kedvtelés, a gyönyörködtetés, versengés és a gyűjtő 

szenvedély volt (ezt a későbbiekben részletesebben is kifejtem majd), nem zárható ki, hogy a 

korabeli, hírhedten jómódú, igényes, az egzotikumokra fogékony magyarokkra nem ragadt 

volna át szomszédaik és kereskedelmi partnereik szenvedélye, bár erre jelenleg nincs konkrét 

bizonyítékunk. A galamb közösségteremtő képessége szintén szerepet játszhatott, hiszen más 

háziállatokkal ellentétben elsősorban nem racionális okok indokolták tartását, sokkal inkább 

lelki és szociális okok. A gyakori áttelepülés és szállítás bár nem nevezhető ideálisnak 

galambtenyésztési szempontból, de nem is gátja annak. Abdul Fazil krónikája (1596) nem 

csak Akbar nagymogul udvarában megtalálható fajtákat említ, hanem a galambok 

származására, gondozására és röptetésére is kitér. „Utazásai során (Akbar) együtt akarva lenni 

galambjaival, szolgák csapatai hátukon a kis galambdúcokkal kísérték. Időnként szabadba 

engedte kedvenceit. A galambok a levegőbe emelkedtek, majd visszatértek, hogy aztán rövid 

pihenés után újra felszállva bukfencekkel, pergésükkel gyönyörködtessék őt” (SZŰCS, 1996). 

Egy másik forrás szintén a galambok szállíthatóságáról tanúskodik. „A római légiókat ellátták 

hordozható galambházakkal, melyeket e célra készített szekerek és hajók szállítottak, 

amelyekben a harcok során szükséges gyors hírvitelre alkalmas postagalambokat tartottak” 

(KISS-BÉRES 2008). A fent említett két idézetből is jól látható, hogy a vándorlás és a nomád 

életmód már akkor sem jelentett akadályt a helyhez ragaszkodásukról ismert galambok 

tartásánál. A kora Árpád-kori magyarság tyúktartását már igazolták csontleletekkel 

(MATOLCSI, 1982). Őket megelőzően pedig a longobárdok, avarok és szlávok is tartottak 

tyúkot (PALÁDI-KOVÁCS, 2001). Ha a tyúk jelenvolt, nem zárhatjuk ki a galambok 
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meglétét sem. Az biztos, hogy a honfoglaláskor már a Kárpát-medencében is jelen volt a 

házigalamb a rómaiak révén, így honfoglaló őseink legkésőbb itt találkozhattak velük. GÁL 

(2007) Zamárdiban egy germán ház feltárása során talált házigalamb csontokat. Az ókorban a 

Balkánra Mezopotámiából települt ősi valllást gyakorló papok templomaikban is tartottak 

szálló galambokat (KISS, 2012). A Székkutas-Kápolna dűlőn feltárt avarkori sírokból szintén 

előkerültek házigalamb csontok. A 13-14. századtól kezdődően pedig több régészeti lelet is 

bizonyítja a házigalamb folyamatos jelenlétét a Kárpát-medencében. Mivel a baromfi mindig 

is  az udvarok, kertek alja, szérűskertek hulladékainak hasznosítója volt (BORSOS, 2000), így 

a tápláléka nagyrészét önnállóan megkereső galambot könnyen be lehetett illeszteni a az 

akkori viszonyok között működő baromfitartási rendszerbe.  

A történelmi Magyarországot több kereskedelmi útvonal is keresztülszelte, ezért számos 

irányból érték hatások a magyar galambtenyésztést is. Jelentős állatkereskedelem zajlott az 

országban, bel- és külkereskedelem egyaránt (GYÖRFFY, 1943). Talán ez tekinthető az egyik 

legfontosabb körülménynek a magyar fajták egyediségének, és gazdagságának 

kialakulásában. Egyes szerzők szerint (BALASSA, 1901) legnagyobb hatása a törököknek 

volt galambtenyésztésünkre, míg más (MOLDVAI, 1938) az orosz és lengyel hatást tartotta 

jelentősebbnek. Az arányokon lehet vitatkozni, de az kétségtelen tény, hogy az első igazán 

jelentős lökést a török hódoltság kora jelentette a hazai galambtenyésztésnek. Legrégebbi 

fajtáink történetét is eddig a korig tudjuk jelenleg visszavezetni. Ekkor a török seregek 

nyomában vonuló, majd megtelepedő kisegítők (iparosok, kereskedők stb.) magukkal hozták 

keletről az ott már magas szinten tenyésztett galambfajtáikat. Bár a kivonulásuk során 

bizonyosan el is vitték galambjaik nagy részét, az itt maradt kevés is elégnek bizonyult, hogy 

az európai fajtáktól teljesen idegen, karakteres fajták alakulhassanak ki a Kárpát-medencében. 

Ezt követte a szintén fontos állomásként számon tartott lengyel-orosz import (BÁRÁNY, 

2005). Így Északról, Észak-Keletről újabb, szintén az itt található galamboktól nagyon eltérő 

alapanyag érkezett a térségbe. A harmadik "korszak" a Habsburg uralom évszázadaira tehető. 

Ezúttal Nyugat-Európából, elsősorban német nyelvterületről érkeztek új fajták, tovább 

gazdagítva az itteni sokaságot. Itt kell megemlíteni, hogy a 16.-17. században a majorsági 

gazdálkodás kifejlődősével a baromfitartás árutermelő ágazattá vált országunkban. A 17. 

század elején már nem csak a hazai piacokra értékesítették a baromfi termékeit, hanem 

külföldön is. Schwartner Márton statisztikája (1809) alapján a 18. század végén 

Magyarországon volt Európa legjelentősebb háziszárnyas állománya (PALÁDI-KOVÁCS, 

2001). ORTUTAY (1977) közlése szerint "Az udvarházakban mindenütt sok kappant 

hízlaltak, gyöngytyúkot, pávát s még több galambot tartottak". Tehát ekkor már gazdaságilag 
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is számottevő, s ezáltal említésre méltó volt a galamb is. 

A dualizmus korának végén érte el a magyar galamtenyésztés egyik legtermékenyebb 

korszaka is a csúcspontját. Ez egyébként egybeesett az állattenyésztés más területein is 

jellemző gyors fejlődéssel, a fajták számának jelentős gyarapodásával. Az utóbbi, ‘80-90 

évben szintén a Nyugat-Európából érkező galambfajták voltak hatással a magyar 

galamtenyésztés fejlődésére, azonban mivel ekkorra már fajtáink zöme kialakult, ez 

korántsem gyakorolt akkora hatást rájuk mint az előző évszázadok. Inkább az idegenhonos 

fajták népszerűségének magyar fajták rovására bekövetkezett térhódítása volt fontos esemény. 

Az imént bemutatott széles genetikai alapra építkezve, ebből a diverz kavalkádból alakították 

ki galambtenyésztő elődeink mai fajtáink zömét, magas szintű szakmai tudásról és 

kiemelkedő esztétikai érzékről tanúbízonyságot téve. Nem túlzás ezt állítani, hiszen a 

különböző fajták keresztezése még nem vezet eredményre, sőt azok eljellegtelenedéséhez, a 

vad forma felszínre kerüléséhez vezet (DARWIN, 1859). Egy fajta kialakítása, majd 

folyamatos javítása komoly szakmai jártasságot, közösségi összefogást és rengeteg munkát 

igényel. Fontos tényező volt a ez előzőeken túl a környezet hatása is. Ebbe beletartozik a 

klíma, takarmány, társadalmi környezet, stb. Galambjaink alkalmazkodtak ezekhez. Például 

egy röpgalamb fajta a kialakítása helyétől eltérő klímán nem ugyanazt a teljesítményt hozza, 

mint hazájában, vagy a beszámolók szerint a magyar óriásbegyes északabbra lévő területeken 

(Németország) nem képesek elérni a Magyarországon tapasztalható testméreteket, a 

legkíválóbb tartástechnika és takarmányozás ellenére sem. Néhány további példa az 

egyediségre. A magyar óriás galamb nagy testmérete, nagyméretű lábtolla, fésűje egyedülálló 

kombinációt képvisel a világ galambfajtái között. A kiskunfélegyházi keringő belül fehér, 

kívül színes fésűje szintén. A hódmezővásárhelyi ernyősszemű keringő esetében a szem fölött 

tollakból kialakuló ún. ernyő egyébként is ritka jelleg, Európában csak egy fajta van még a 

hódmezővásárelyin kívül amelyik viseli, de az sem létezik szíves rajzváltozatban, míg a 

magyar fajtát csak abban tenyésztik. A felsorolást hosszan lehetne még folytatni, de a 

terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé ennek részletes tárgyalását.   

Számos fajtánk több évszázados múlttal rendelkezik, mégis a magyar galambtenyésztés 

hőskorának a 19. század második és a 20. század első fele közötti időszakot tekinthetjük. 

Ebben az időszakban alakították ki és ismerték el hivatalosan is a magyar galambfajták nagy 

részét. Egy korabeli német szerző (PRÜTZ, 1866) könyvében már magyar fajtákat is említ. 

Balassa György magyar galambfatákat ismertető könyve (BALASSA, 1901) a mai napig 

értékes alapműnek számít a magyar galambászok körében. A későbbi szerzők eltérő 

mértékben, de többé-kevésbé felhasználták forrásként. Az ő nevéhez fűződik a fajták 
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többségének elnevezésében a német minta követése, tehát a fajták városokhoz kötése. Ennek 

azért van nagy jelentősége, mert legtöbb fajtánk egy-egy városban, vagy szűkebb vidéken 

alakult ki. Így jellegeik hűen tükrözik az adott térség tenyésztőinek ízlését és egy kis közösség 

által teremtett helyi értékként is felfoghatjuk őket. Persze az idő előrehaladtával ezek 

szélesebb körben is elterjedhettek, és további alakításukban már más vidékek tenyésztői is 

részt vettek. Winkler János könyve szintén fontos adatokat tartalmaz korabeli 

galambtenyésztésünk állapotáról. Az általa közölt fényképek tanúsága alapján számos fajtán 

esetében eltérések láthatóak a mai egyedekhez képest, bár a főbb fajtajellegek azóta sem 

változtak (WINKLER, 1925).   

Szintén ehhez a korszakhoz köthető a hazai galambtenyésztés szervezeti rendszerének 

kialakulása. 1882-ben alakult meg a „Columbia” budapesti galambkedvelők köre, és ettől az 

időponttól beszélhetünk hivatalosan is szervezett keretek között zajló magyar 

galambtenyésztésről. Napjainkban a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos 

Szövetsége (a továbbiakban MGKSZ) tömöríti a hazai tenyésztők legtöbbjét. Ez a 

nemzetközileg is elismert szervezet közelítőleg tízezer fős tagságával és az egész országot 

lefedő szervezeti hálózatával biztosítja a magyar galambtenyésztés magas színvonalon 

tartását. Bodó és Mihók munkájukban a következő érveket sorolja fel a magyar fajták 

fenntartása mellett: kultúrtörténeti érvek, a táj- és természetvédelem, a marginális területek 

hasznosításának fontossága, az idegenforgalom lehetőségeinek kiaknázása, 

élelmiszerbiztonsági és táplálkozás-élettani megfontolások, hungarikum termék előállítása és 

más piaci érdekek, génforrásként, keresztezési partnerkénti használat, az életminőség 

javítására, az önmegvalósításra irányuló törekvések (BODÓ-MIHÓK, 2003).  

 

3. A galamb szerepe jelképként  
 

A galamb hamar az emberi lélek szimbólumává vált és fészkelésüket a templomtornyokban az 

isteni kegy megnyilvánulásának tartották. Ez még napjaink kultúráiban is tetten érhető. 

Ahogy fentebb is említettem már, a pusztai népek szent, áldozati állatnak tartották a 

madarakat (KISZELY, 1996). A galamb szelíd, de ugyanakkor mégis vad és szabad 

természetével kiemelkedhetett ezeknek a madaraknak a sorából. A régészettudomány újabb 

eredményei szerint megdőlni látszik a korábbi elmélet, miszerint az összetettebb emberi 

társadalmak és így a civilizáció kialakulástát a mezőgazdaság kialakulásta előzte meg, mely 

egyben előfeltétele is volt annak. SCHMIDT (2000) Göbekli Tepe-nél végzett ásatásai során 

mintegy 11.000 éves leletanyagban azonosították az emberiség eddigi legrégebbi ismert 
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kőtemplomait. Ezeket a Würm-glaciális végén letelepült vadászközösség hozta létre. 

Megállapították, hogy a szakrális, szociális és műveltségi kapcsolatok alapján szerveződött 

társadalom megelőzte a növénytermesztő társadalmat. Idővel az itteni közösség is elkezdte a 

növénytermesztést és a háziállatok tenyésztését. A templom építőköveit gazdagon díszítették 

állatábrázolásokkal. Az ezeken szereplő 65 madár ábrázolásból 60 esetében sikerült a fajt 

beazonosítani (PETERS és SCHMIDT, 2004). Ezek között olyan fajok szerepelnek amikre 

vadásztak az építők, de a galamb nem jelenik meg közöttük. Ugyanakkor a 30 méter 

átmérőjű, kör alakú szentélyt tetővel fedték be, ami olyan környezetet teremtett amilyet a 

galambok előszeretettel kihasználnak napjainkban is. Ha figyelembe vesszük, hogy ezekben 

az építményekben csak időszakos volt az emberi jelenlét, akkor nem zárhatjuk ki a szirti 

galamb megtelepedését. Ezt más állatfajok esetében nehéz elképzelni. Márpedig egy szent 

helyen otthont találó, egyébként is a szabadság jelképeként értelmezhető állatfaj jelenlétét 

hamar isteni megnyilvánulásnak tekinthették. A fent leírt eset nem egyedi, csak a Göbekli 

Tepe-nél található lelőhelyen további 16 hasonló építmény vár feltárásra, és más elő-ázsiai és 

közel-keleti lelőhelyeken is azonosítottak ilyen típusú leleteket. Nem csoda tehát, hogy a 

területről később leírt vallásokban fontos szerepet kapott a galamb. Vallási mítoszon alapuló 

galamb-kultusz alakult ki akkád, arameus, kánaánita törzseknél és Mezopotámiában már az 

i.e. II. évezredben (HORN, 1991). „Langdon (1931) munkájában olvashatunk Istár (más 

néven Astarté) kultuszáról, akiről a monda azt tartotta a sumérok között, hogy galambbá 

változott, így gyakori nemcsak oroszlánként, hanem galambként való ábrázolása is” (HORN, 

1991). Az Istár kultusz-hamar átterjedt Egyiptomba is. A pelaszg teremtésmítoszban 

Eurünömé, a világmindenség istennője galamb alakban tojta a világ tojást (HOPPÁL et. al, 

1997).  

A Biblia ótestamentumi része csak a galambot és a gerlét említi meg név szerint a madarak 

közül: „Ha pedig madárféléből akar élőáldozatul az Úrnak, gerliczékből, vagy galambfiakból 

áldozzék.” (MÓZES III. könyve I.14.). A mohamedán vallásúak körében a mai napig szent 

állat a galamb, annak ellenére, hogy a Korán nem tesz róla említést. Indiába Perzsián 

keresztül jutott el a házigalamb. A hindu mitológiában a szerelem istenét, Kamadevát 

ábrázolják galambként. A kereskedelem és háborúk nyomán gyorsan terjedt a galamb-kultusz 

a világban. Xenophon (i.e. 430-354) arról ír, hogy az asszírok és szíriaiak szent állatként 

vitték a galambot Athénba, ahol már Xenophon korában, mint Aphrodité istennő 

templomának szent madarait tisztelték (HORN, 1991). Aphrodité esetében bujasággal is 

azonosították, és szerelmi ajándékként adták egymásnak a szerelmesek. Ennek a 

hagyománynak a későbbi megnyilvánulása a csőrében levelet vivő, szerelmi postás galamb 
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motívumában. Szárnyas lényéből fakadóan szublimált erószként jelenik meg (HOPPÁL et. al, 

1997). Langdon leírt olyan fémpénzt Nagy Sándor (i.e. 366-323) korából, amelyen egy 

galamb áll egy oroszlán előtt, utalva ezzel az asszír Istár istennőre. PÁL és ÚJVÁRI (1997) 

közlése szerint az anyaistenők szent madara. Feminim jellegéből adódóan anyaságszimbólum, 

a szerelmi beteljesülést is reprezentálja. A mezopotámiai kultúrában Innin/Istar/Astarta 

istennő attribútuma. Egyiptomban a halhatatlanság madara. Az ábrázolásokon az életfa ágán 

ül, csőrében a fa gyümölcsével. Az antikvitásban Zeusz/Jupiter (a galamb volt a dódónai 

jósda jövendőmondó állata) és Aphrodithé/Vénusz attribútuma. A szerelemistennő szekerét a 

hagyomány szerint galambok húzták. Vénusz küldötte az a két gerle amely Aeneasnak az 

anyasághoz vezető utat megmutatta. A zsidó hagyományokban az ártatlanságot, a halál fölött 

aratott győzelmet, a békét testesíti meg: "...a galamb este visszahozott Noéhoz  és íme, friss 

olajágat tartott a csőrében... Újabb hét napig várt és ismét kiengedett egy galambot. De az a 

madár nem tért vissza hozzá..." (Ter. 88-12). Áldozati állatként is szerepel (Lev 12,8). Az 

ókeresztény művészetben a temetkezési urnákon szereplő, edény szélén álló, abból ivó 

galambok az élet forrásából ivó lélekre utalnak. A keresztény ikonográfiában a szentlélek 

megjelenítője. "Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke mint galamb leszállt, és 

fölébe emelkedett."(Mt. 3,16; Lk. 3,22; Jn. 1,32) (1. ábra). Az ókeresztény ábrázolásokon a 

galamb az emberi lelket 

szimbolizálja (HOPPÁL et. al, 

1997).  

"A 19. századi magyar 

népművészet motívumkincse 

túlnyomórészt növényi elemekből 

áll. Vannak azonban 

népművészetünknek olyan ágai is 

mint például a pásztorfaragások 

melyeknél az ember és az állat 

állnak az ábrázolás középpontjában, a virág és levélmotívumok csak kísérő 

díszként szolgálnak.... Az állatok közül különösen a juhot ábrázolják gyakran, olykor más 

háziállatokat is kifaragtak, továbbá az erdő-mező vadjai közül a szarvas, őz, vaddisznó, 

mókus, különféle madarak, olykor még kígyó és béka is helyet kapott a faragásokon.... Sorban 

a fazekasság követi a pásztorművészetet e téren, de az edényeken leginkább csak a madár 

különféle megoldásait alkalmazták.... olykor-olykor egy-egy emberalak, páva vagy más 

madár, szarvas kapott helyet a növényi ornamentumok között." (DOMANOVSZKY, 1981). 

1. ábra 
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Ezeken az ábrázolásokon sokszor felismerhető a stilizált galamb, mely gyakran növényi 

részeket tart a csőrében, utalva ezzel az élet fájára.  

 

4. Szokások és hiedelmek 

 

SURÁNYI (2008) így ír, "A galambtartás feltáratlan területe a hazai agrármúltnak és 

néprajznak". KATONA (1949) gyűjtése nyomán maradt ránk számos csongrád-megyei 

szokás és hiedelem a galambokkal kapcsolatban. Munkája rendkívül értékes forrást jelent. Ő 

jegyezte le, hogy " Régebben a csirke nyakát is inkább kicsavarták, mint elvágták. Ez a szokás 

a galamboknál mindmáig él. Azt tartják ugyanis, hogy a galamb nyakát nem szabad késsel 

elvágni, mert a galamb a szentlélek jelképe." Más állatokhoz hasonlóan az időjóslásban is 

jelentőséget tulajdonítottak neki. "A galamb a víz szélére (például vályúnál) áll és ott 

bukdosik sokat, fürdik. Erre is azt mondják : esőt érez. Ugyancsak harmadnapra köszönt be az 

eső. ... Míg a lúd, kacsa, galamb inkább örömmel, a tyúk nyugtalanul várja az időváltozást, 

különösen az esőt." A baromfikhoz hasonlóan a galamb esetében is kialakult a keltetés ideális 

időpontjához kapcsolódó szokás (megfigyelésen alapul). Erről így írnak. "Ha két 

Boldogasszony között kel a galamb, azt is magnak hagyják, mert jó tojó és keltő lesz belőle." 

A Magyar néprajz című kötet gazdálkodással kapcsolatos kiadása kitér a galmbokhoz kötődő 

népi hiedelmekre és szokásokra is (PALÁDI-KOVÁCS, 2001). Például a "Galambok 

megszoktatása végett Csongrádon koldusbotot loptak és tettek ülőnek a galambpadlásra. 

Ivóvizet pedig a földből kikerült emberkoponyába adtak a galamboknak, hogy együtt 

maradjanak." Egy vérbeli galambászt egész életében végigkíséri szenvedélye, így 

természetes, hogy ez temetésében is megnyílvánul. A következő szokást Szegeden jegyezték 

le. "A halott galambász temetésére kedvenc galambjait zsákban kihozzák, és a koporsó sírba 

eresztése közben  szabadon eresztik." (ORTUTAY, 1979).  

Szintén ő az aki többek között a galambászat meghatározását és a röpgalamb hajtás igen 

változatos technikáinak elnevezését is felsorolja. A következőképpen írja le a tevékenységet: 

"A galambok tenyésztése, nevelése és idomítása. A galambászat a szegedi parasztemerek 

egyik legszenvedélyesebb, sportszerű szórakozása." Az itteni galambászokról lejegyzi, hogy 

"egy-egy galambásznak 10-100 pár purszlija is van, gondosan neveli őket, tulajdonjegy nélkül 

is megismeri a magáét, gyönyörködik röptükben, keringésükben, játékos bukfencezésükben. 

A levegőben kóválygó, falkájától elszakadt, idegen kórorgó, őgyelgő galambot zsákmányul 

ejtik. Ennek több aprólékos módja van: lépezés, tőrözés, cserényezés, aláhajtás. A galambász 
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a maga felhajtott galambjaival belevet másnak a levegőben közeledő falkájába. Ilyenkor a két 

galambsereg összeforog, vagyis elkeveredik egymással. Bizonytalan, hogy melyik falka 

keveredik fölül és ragadja magával a másikat, illetve abból egy-két galambot". 

 

 

5. Művészetek 

 

Vallási jelképként hordozott jelentései a mindennapokban 

és a művészetekben is változatlanul jelnnek meg. A legtöbb 

helyen a lélek, a harmónia és a tavasz jelképe. Remek 

példákat említ erre a Szimbólumtár. Úgy mint, "Az angyali 

üdvözlet ábrázolásának változataként alakult ki a barokk 

képzőművészetben a Mária, mint a Szentlélek jegyese 

képtípus, ahol a galamb jeggyűrűt hoz a csőrében. A római 

Sa Clemente apszismozaikján a kereszten látható, a 

megfeszített Krisztust övező tizenkét galamb az apostolokat 

jelzi. Dante isteni színjátékában a gerle Paolo és Franceska 

szerelmére utal. Bronzino "A szerelem legyőzi az időt" című alkotásán a 

galambpár a szerelmi vágyakozás jelképe. Ez a 

megjelenítés másoknál is gyakori (2. ábra) 

Népköltészeti jelentéséhez hasonlóan Petőfinél is a 

szeretett nő szinonimája. Ady "Seregély és galamb" 

című költeményében tisztaság jelkép" (. PÁL és 

ÚJVÁRI, 1997). 

A népművészetben a madarak képi ábrázolását 

vizsgálva elnagyolt, stilizált formákkal és a valóságtól elrugaszkodott színekkel és mintákkal 

találkozunk legtöbbször (3. ábra). Ennek ellenére sokszor felismerhető az ihletet szolgáltató 

faj. Ezek között megtalálható a galamb is. A madár gyakran virágot, vagy gallyat tart a 

csőrében. Ez egyértelműen bibliai gyökerű, és az élet fájára való utalás. Mivel a Bibliában a 

galambhoz kapcsolódik ez a fajta ábrázolás, feltételezhetjük, hogy az ilyen típusú 

népművészeti ábrázolások esetében is galamb szerepel a képeken.  

 

 

 

2. ábra 

3. ábra 
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6. Nyelvi értékek 
 

A galambtenyésztéshez kapcsolódó nyelvi értékek mindeddig nem lettek feldolgozva, csak 

bizonyos részük kerül említésre a baromfitartás szókincsének szintén hiányos irodalmában. 

Ezért elsősorban ezekre a munkákra támaszkodhatunk, és érdemes is ezzel a résszel kezdeni 

az áttekintést.  

GYÖRFFY (1943) közlése szerint jelentős, a művelődés minden ágára kiterjedő műveltség 

hatásáról tanóskodik a magyar nyelv bolgár-török eredetű szókincse. Később hozzáteszi, hogy 

ezektől a népektől tanuljuk meg az állattenyésztést és a földművelést. A baromfitenyésztésre 

vonatkozóan megtudhatjuk, hogy a "honfoglalás előtti török jövevényszava nyelvünknek a 

tyúk. Ezzel a háziszárnyassal, s egyszersmind a baromftartással török népek révén 

ismerkedett meg a magyarság a Fekete-tenger térségében. Népünk szerény méretű 

baromfitartása a honfoglalás után bővült a házilúd és a házikacsa tenyésztésével" 

(ORTUTAY, 1977). "A feudális kényszer mellett a középkor folyamán a szomszédos szláv 

népek is hatással voltak a magyar baromfitartás kifejlődésére. Erre vall például kakas, kacsa, 

gácsér, galamb, palozsna (csalitojás), ketrec szavunk szláv eredete. (MOÓR, 1963). 

Mindebből azonban nem következik hogy a baromfitartást egészében a szlávoktól vette át a 

magyarság, hiszen, ennek a gazdasági ágazatnak igen gazdag, történetileg eredet 

szempontjából is rétegzett, hangfestéssel és hangutánzással keletkezett szavakban különösen  

bővelkedő szókészlete alakult ki" (BALOGH és KIRÁLY, 1976). Galamb szavunk eredetéről 

pontosabb képet kaphatunk a Magyar etimológiai nagyszótár (TÓTFALUSI, 2001) 

segítségével. "Szláv, valószínűleg déli szláv eredetű (horvát golub, szlovén golob), ám a 10. 

század előtti átvétel, amikor még a legtöbb szláv nyelvben megvoltak a nazális 

magánhangzók, s így egy *golomb-féle alak került nyelvünkbe, majd nyíltabbá válás révén 

nyerte el mai alakját. A szláv eredeti távolabbról rokon a latin columba (‘galamb’) szóval". 

Különösen érdekes, a 10. század előtti átvétel. Eszerint őseink legkésőbb ekkor már ismerték 

a galambot, bár nem elképzelhetetlen, hogy már ezt megelőzően is kapcsolatban voltak vele, 

csak más szóval illették. Lásd a tyúk (török) és a kakas (szláv) szavaink esetét. A galamb 

jelképként történő felhasználása a nyelvben is változásokat idézett elő. Kialakultak változatai 

kedveskedő megszólításként, mint szerelmesem, kedvesem, vagyis galambom. Származékai a 

galambos, galambocska, galambász. 

Változatos szókészlet alakult ki az aprójószág tollazatának, színének, állapotának leírására. Itt 

is előfordulnak azonban idegen eredetű megnevezések. A moldvai csángók például 

porumbicának hívják a galambot (PALÁDI-KOVÁCS, 2001). A nyelv belső fejlődése 
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nagyban elősegített a baromfitartás szókincsének bővülését, így igen gazdag gyűjtemény 

alakult ki tájszavakból. Leginkább hangutánzó, állathívogató szavak, és a belőlük képzett 

főnevek és igék gazdagították a terminológiát. Ezért PALÁDI-KOVÁCS (2001) 

szorgalmazza a szavak földrajzi elterjedésének és táji rendezőségnek alaposabb elemzését. 

Különösen mert, regionális szabályosságot, történeti rögzülést mutat. Egy alaposabb vizsgálat 

során bizonyára szép számmal előkerülnének a galambtenyésztéshez kapcsolódó, eddig 

országosan nem ismert kifejezések is. 

Szegeden a galambászok kitenyésztett helyi fajtája az igénytelen megjelenésű, búbos purszli 

(talán a német purzel szóból), szakirodalmi nyelvén szegedi keringő (ORTUTAY, 1979). A 

purszli vagy purcli az egész Alföld, főleg annak központi régiójában elterjedt kifejezés. 

Minden esetben kistestű, fésűs röpgalambokat jelöl. Hasonló kifejezés a pöltli is, aminek 

pontos eredetét is ismerjük. A Pöltl fivérek az 1900-as évek első évtizedeitől kezdődően 

Sashalmon (4. ábra) kezdték kialakítani a ma budapesti magasröptű keringőként ismert fajtát. 

A rövidebb megnevezés miatt is 

kezdték el használni a pöltli nevet a 

fajtára, és ez a mai napig fennmaradt. 

A kifejezés kialakulásának másik 

magyarázata, hogy sok fajta esetében a 

fajtán belüli -sikeres és elismert- 

tenyészvonalakat az azokat kialakító 

tenyésztők vezetéknevei alapján 

különítik el. Ezek a nevek (és vonalak) 

aztán sokszor a tenyésztő halála után is fennmaradnak egy ideig. 

Miután a terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé minden szóhoz 

magyarázat csatolását, a következőkben olyan szavak és kifejezések felsorolására törekszem 

(a teljesség igénye nélkül) amelyek a galambtenyésztéshez kapcsolódnak, ennek a 

tevékenységnek köszönhetik létüket, vagy ebben a kontextusban új jelentéssel gazdagodtak. A 

lista összállításához saját gyűjtésemen kívül galambtenyésztési szakirodalmakat vettem 

igénybe (SZŰCS, 1996; SZŰCS és SZÉCSÉNYI, 1965, HORN, 1991; HUNYADVÁRI, 

2003). 

Akaszt, almond, arci horpadás, arcorr, babos, bagdetta, bagdetta csomó, bagdetta típus, 

baglyas, ballon, ballonosság, barátgalamb, barátrajz, bárdos evezők, bárdos szárny, begyes, 

begyfúvás, begytej, békacomb, békaszemek, bekéredzik, beleül a levegőbe, betörés, bevágás, 

bíbic rajz, birka fej, bödörög, bogyófej, borsó homlokfolt, borsósárga, borsozottság, botláb, 

4. ábra 
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bronz, bronzbabos, bronzos fény, brukkolás, bukdáncs, bükkönyszem, bukó, cakkos, cigány, 

cirkás, combrózsa, copf, csánk, csap, csapás, csapatban repülő, csapó, csapos, csapótollak, 

cserepes, csíkos, csikószem, csőfarok, csőfog, csókolózás, csomó, csonkolt szegfű, csóré, 

csőrkúp, csőrszegfű, csőrtörés, csőrzugok, csuklya, csüngetés, dajka, dajkáltatás, deres, 

derezettség, dobos, dominikátus, dúc, dudoros, dún, duplakontyos, edződúc, egerészgalamb, 

ejt, ejtés, ék, ékcsőr, elmagaslás, elmosódott rajz, előke, éltoll, emelés, emelt farok, emelt 

mell, ernyőző farok, fakó, falka, falkahajtás, falkarepülő, farokfedő, farokpánt, farokpárna, 

faroktámasztó, faroktükör, fecske, fecskefarkú, fecskegalamb, fedél, fedetlen hát, fehérfarkú, 

fejlap, fejmaszk, fejvágás, felemás csőr, felemás szemek, félfej, felhős, félkonty, fésű, 

fésűbélés, fészekanyag tartó, fészekberendezés, fészekfoglalás, fészekfülke, fészekrehívás, 

fészektányér, fészektestvér, feszes, fiatal falka, fiókaszárny, fodor, fonák szárny, fonáltoll, 

forgó, főszínek, frizura, fröcskölt fej, fröcsköltség, fülbevaló, fülfolt, fülhorog, füst, 

futtatottság, fúvás, gacsos láb, galamb csiszár, galambász, galambbúg, galambház, 

galambtorony, gallér, ganzli, gatyás, gazzi, gégecsák, gólyás rajz, gólyázott, golyva, gusás, 

gyíkfej, gyöngyszem, gyöngyszín, hajt, halszem, harisnya, harlekin, hasadt mell, hasfúvó, 

hátas, hátas rajzú, hegyes konty, híd, hígult színek, hiúz galamb, hód, hóka, homlokfolt, 

homlokrózsa, hullámos, hüvelyk, hüvelyktollak, húz, izabella szín, jégkék, kagylófésű, kalap, 

kalotte rajz, kámzsa, kanyarít, kapucinusgalamb, karmolt, kerek homlokfolt, keresztcsőr, 

kereszteződés, kerettollak, keringő, keskeny konty, keskeny mell, kettős mellfodor, kettős 

szélezettség, kézevezők, khaki, kiállítási minőség, kocka, kocka fej, költőszekrény, 

könnyzsák, konty, köpönyeges, kör, kormosság, köröm, korona, koronacsepp, kört csattogó, 

kos fej, kőszem, koszorú, kotlófing, kovácsolt, kovácsoltság, köztes szín, krézli, 

kukoricaszem, kürt, lábtollas, lábtollazat, lakk, lánc, lapátkonty, lapos mell, laza, 

leadarabolás, legyező, lék, libanon bronz, libázik, lila, lisztezettség, lisztfakó, lógó begy, lógó 

csőr, lógó szárnyak, lompos, lónyak, lyukas konty, macska szem, magasan tűzött, 

magasröptű, magasszálló, markírozott, márvány szem, maszk, mázer, megülés, melírozott, 

mellény, mellfodor, mellszalag, menyét derék, mezőzés, mezőzés, mohásság, mormota fej, 

mottles, műhelygalamb, nadrág, noszter, nyakbavágás, nyaki bevágás, nyaki csomó, 

nyakrezgés, nyárs, nyereg, nyerges, nyílrajz, nyitott csőr, nyitott hát, nyolcas, olajszín, olló, 

öreg falka, orrdudor, orrózsa, örvös, őszfejűség, osztott farok, osztott mell, özvegyezés, pacal, 

pacsirta rajz, pacsirta szín, pacsirtázott, padlásforgó, pajzs, pajzsos, pánt, pápaszem, papgáj 

fej, papgalamb, papucs, parlagi, parlagi fej, párna, paróka, paróka, pávagalamb, 

pecsenyegalamb, pergés, pergő, permetezettség, pettyezettség, pikkelyezettség, 

pillangómagasság, pinty csőr, pinty jelzés, píp, píptelen, pirkadt, pofafoltok, pofák, pöfés, 
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pontmagasság, pontomos, pontyhát, postagalamb, preckeltség, profil, púder, púderezett fej, 

púposít, purcli, purpur fény, rajz, rezes mell, rézvörös, rigó állás, rogyott láb, rongyos, 

röpfalka, röpmagasság, röpnyílás, röpverseny, rozetta, rózsa, rózsafodor, rozsda, sapka, 

sarkanyú, sarok, sastollak, selyemtoll, selyemtollúság, seper, seregélygalamb, 

seregélymagasság, sima, simalábú, sípolás, sirálykagalamb, sírás, sisak, sleppel, S-nyak, 

sörény, sötét, spatula farok, spriccelt, suta, szakadt elej, szakadt hát, szakáll, szakállka, szalag, 

szalagcsík, szalagos, szállás, szalmakotló, szántás, szárcsa, szarka rajz, szarkarajz, 

szárnyrózsa, szárnyszalagok, szárnytükör, szaru csőr, szarvaskonty, szedegetés, szedres fej, 

szegélyezettség, szegélytollak, szegfű, széltojás, szemcsézett, szemernyő, szemgyűrű, 

szerecsenfejű, szétlőtt farok, szilva fej, színesfarkú, színesgalamb, szív, szívhátú, szóló 

repülő, szőrtoll, szűk mell, szűkfarkú, szúnyog, szurok csőr, taille (ejtsd: tájl), tányér, tarka, 

tartósan repülő, tengelicgalamb, tenyészgalamb, tigris, tipegés, tiszta szem, tisztafejű, tojóhas, 

tokás, tokcsőr, tölcsérfarok, tollalakzat, tollforgó, törés, török galamb, torokfolt, toroklebeny, 

toronymagasság, tört szem, tréningdúc, tükör, tükrös, tükrös farok, tűnő, tűnőmagasság, 

turbékol, turbékolás, tüskés, tüsszögés, tyúkgalamb, tyúktarka, ujj tollak, ülőpolc, 

ülőszekrény, ütés, üvegszem, vadóc, vágás, vágófióka, vak, vakzsinóros, választék, választó 

szalag, vállbojt, vállrózsa, válogatás, váltakozó evezők, váltás, varjú csőr, vasalt farok, 

verébnagyság, verébszínű, verzés, vető, vető, viasz csőr, villás farok, villásfarkú, villódzó 

magasság, virág, vonalkázott, X-láb, zabcsőr, zászló, zsabó.  

 

7. Tárgyi emlékek 

 

A galmbtenyésztés eszközigénye nem nevezhető jelentősnek, de azért van néhány olyan 

eleme ami csak ehhez a tevékenységhez köthető. Talán a legfontosabb ezek közül a fészek. A 

régebbi időkben ez faládákat jelentett, melyek hossza és szélessége is 30-40 cm, mélysége 8-

10 centiméter volt. Esetenként előfordulhatott 

vesszőből font fészek is. Például a csallóközben a 

galambok számára varsa alakú kosarakat 

függesztettek fel az eresz alá (PALÁDI-KOVÁCS, 

2001). Ezeket a fészkeket szénával, szalmával, 

vékony gallyakkal, forgáccsal vagy fűrészporral 

bélelték. Újabban a fészkek gipszből, műanyagból 

és papírból készülnek. A galambok elkülönítésre, 
5. ábra 
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párosítására és szállítására nagyobb ládák (5. ábra) 

szolgáltak, de itt is előfordultak fonott kosarak is. 

Ezek nagyon változatos formában léteztek, és ez a 

mai napig fennmaradt. Szinte nincs két egyforma 

láda vagy ketrec. Közös jellemzőjük azonban, 

hogy kisebb nagyobb mértékben rácsokkal vagy 

kisebb lyukakkal vannak ellátva a szellőzés 

érdekében, de a nyílások mérete nem teszi 

lehetővé a galambok kibújását. Szintén közös vonás a kisméretű ajtó ezeken az 

eszközökön, ami egy galamb be- illetve kivételét még lejhetővé teszi, de a ládában való 

válogatás közben nem hagy akkora helyet az ember keze mellett amin egy galamb 

kiugorhatna.   

A kiállítási ketrecek és volierek szintén csak galambtartási (tárolási) célból készült 

berendezések, amelyeket más célra nem lehet használni. Ezeknél a fő szempont olyan 

rácsozat kialakítása ami a galamb visszatartása mellett a legjobb láthatóságot biztosította. 

Korábban fa kerettel és drótfonattal, vagy vas rácsozattal készültek, ma már inkább vasból és 

műanyagból gyártják őket. A régebi darabok a folyamatos használatban elkoptak, így a 

mívesebbek közül egyre kevesebbel találkozhatunk.   

A galambok gyűrűzése (6. ábra) az utóbbi 100 évben terjedt el. Tömeges használatukat több 

tényező is indokolta. Az egyes egyedek és csoportok elkülönítéséhez "jelzőgyűrűt" 

használnak a tenyésztők. Ez általában élénk színű, hogy messziről is jól felismerhető legyen. 

Ennek az a célja, hogy a megjelölt állatokat megfogás nélkül is gyorsan azonosítani lehessen. 

Ez fontos a tenyésztés során, főleg a párosítások, és leszármazási kapcsolatok 

nyomonkövetjetősége szempontjából. A következő gyűrű csoportba a "névgyűrű" tartozik. 

Ezek a tenyésztő adatait (név, cím), esetleg évszámot, vagy sorszámot tartalmaznak. 

Legnagyobb jelentősége a röpgalambászok számára van, bár a kiállításokról való kitiltásáig a 

díszgalamb tenyésztők is előszeretettel használták. Az utolsó csoport a hivatalos "szövetségi 

gyűrű". Ez minden esetben zárt gyűrű, amit Magyarországon a Magyar Galamb és 

Kisállattenyésztők Országos Szövetsége bocsát ki, és gyűrű igazolólappal hitelesít. Ezt a 

gyűrűt fióka korban helyzik a galambra, később csak levágással lehet eltávolítani. Megléte 

előfeltétele a magyar és külföldi kiállításokon való részvételnek. A gyűrűk a galamb 

lábméretének megfelelően több méretben készülnek, 7-15 mm átmérőig. Anyaguk korábban 

fém (főleg alumínium vagy réz) volt, ma már műanyagból készülnek.  

A galambok mindennapi elllátásához használt etetők és itatók alapvetően megegyeznek a 

6. ábra 



 

 17 

baromfik esetében használtakkal, néhány esetben azonban itt is lehetnek eltérések. Ennek oka, 

hogy a galamb szeret ráülni ezeknek az eszközöknek a tetejére, közben pedig belepiszkít a 

vízbe vagy a takarmányba. Ennek kivédésére kell olyan megoldásokat alkalmazni, amire más 

háziállatok esetében nincs példa.   

Magyarországon a 19. század végén kezdtek el galambkiállításokat rendezni. Az ezeken 

kiadott díjak, oklevelek és katalógusok értékes emlékei és fontos forrásai is egyben 

galambtenyésztésünknek. Ugyanezek vonatkoznak a könyvekre, folyóiratokra is. A könyvek 

esetében Balassa György 1901-ben megjelent, Okszerű galambtenyésztés című könyve az 

első magyar nyelvű szakkönyv a témában. Szakfolyóirat az utóbbi 130 évben -a korai évek 

kisebb megszakításaitól eltekintve-  folyamatosan jelent meg, időnként több is párhuzamosan. 

Kezdetben a baromfitenyésztéssel kapcsolatos témák között, majd önálló kiadványokat töltött 

meg. 

 

8. Építészeti értékek 

 

Az állattartás -legyen szó bármelyik 

háziállat fajról- szükségszerűen magával 

vonja különböző speciális építmények 

kialakítását is. Honfoglaló eleink már a 

keleti pusztákon is használtak karámokat 

és ólakat értékesebb állataik védelme 

érdekében. A kárpát-medencei 

megtelepedés után sajátos 

településszerkezet alakult ki, amelyben 

helyileg is elkülönültek a lakhatást és az 

állattartást szolgáló épületek. A 

magyaroknak volt lakókertjük és 

ólaskertjük külön ólat emel. Külön óla van 

a baromfinak, disznónak, juhnak, lónak, szarvasmarhának." (GYÖRFFY, 1943) 7. ábra 
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A galamb esetében érdekes kettősség figyelhető 

meg ebből a szempontból is. Egyrészt igaz az 

előző állítás, hiszen a galambdúc (7., 8., 9., 10., 

ábra), vagy később a galambház kimondottan a 

házigalamb igényeihez szabott építmény, amit más 

haszonállat nem tudott használni. Ugyanakkor 

ezzel párhuzamosan előfordult az is, hogy más 

állatok számára emelt, vagy egyéb gazdasági 

épületekhez kapcsolva alakították ki a helyüket. Sőt, a galambpadlás, vagy az eresz alatt 

elhelyezett, esetleg a homlokzaton kialakított 

fészkek formájában a lakóházat is felhasználták 

erre a célra. "A magyar nép a galambot dúcokan, 

épületek padlásán, a székelyek néha nagy kapuk 

galambbúgjaiban tartják, és pedig nem annyira a 

hasznáért, mint inkább a ház díszéül. A 

galambdúcot a macskától úgy őrzik, hogy a dúc 

oszlopára tüskés kökénygallyakat kötnek, vagy 

egy darabon bebádogozzák, hogy a macska fel ne 

kúszhasson." (CZAKÓ, 1933). 

Sok vidéken lehetett látni az oszlopokra, 

esetenként csak egyetlen oszlopra épített 

galambdúcot a tanya, vagy a falusi ház udvarán. 

Galambok tartása a gazdasági udvarban a 20. sz.-

ban a magyar nyelvterület nagy részén szokás volt, 

tömegben azonban a Dél-Tiszántúlon, leginkább 

tanyán tartottak galambot. Az itteni 

parasztudvarok jellegzetes építménye a galambdúc 

(ORTUTAY, 1979). Az Alföldön (Csongrádban 

különösen) jellemő volt az un. kerekól, amit főleg 

az aprójószág számára emeltek, de előfordult, 

hogy az alsó szinten a disznókat helyzték el. Ezek 

előfordultak akár 3-4 szintes változatban is, 

ilyenkor az építmény mérete a 2 métert is 
X. ábra 10. ábra 

8. ábra 

9. ábra 
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meghaladhatta. Alul a ludak és kacsák kaptak 

helyet, felettük a tyúkok és csirkék foglaltak el 

1-2 szintet, legfelül pedig a galambok kaptak 

helyet (VARGHA, 1940 ; BARNA 1971). Más 

források is kiemelik a galambdúcok 

egyediségét. "Az alföldi városok, falvak, tanyák, 

telkeinek "kemelkedő" építményei a magas 

oszlopokon álló galambdúcok. A rendszerint 

fából, deszkából készült, többszintes, 

zsindellyel- vagy cseréppel fedett építmények homlokzatát két oldalról röplyukak jelegzetes 

sora tagolja. Az Alföldön sokfelé sövényből is fonták őket. Különösen a Dél-Alföldön 

gyakoriak a vályogból falazott lábon álló, 

nagy méretű épületek is." (RAKONCAI és 

SZABÓ, 1996). Nem csak az Alföldön 

ismerték ezt az építményt. A 18. századi 

Erdélyben már egészen elterjedt a "lábfán", 

oszlopon elhelyezett galambbúg, galambdúc 

is, írja SZABÓ (1977). Pallas Nagy Lexikona 

(GERŐ, 1894) a következő leírást adja: 

"Galambduc: a galambok számára rendesen a lakóház keleti vagy déli 

oldalán a fedél alatt, vagy külön oszlopra készített lakóhely. Mérete azon 

terület négyszerese, melyet a galambetetésnél 

elfoglalnak. A fészkek száma kétszerese 

legyen a ducban tartott galambházak 

számának; átmérőjük 33-36 cm., mélységük 8-

10 cm. A röpülőlyukakat függő ajtóval s 

elülről kiálló deszkával szokás ellátni." A 

Révai Nagy Lexikon (RÉVAI, 1913) még a 

fészkek méretével egészíti ki ezt, melyek 

átmérője 33-36 cm, mélysége 8-10 cm. A 

külön álló ducok (11. ábra) egyik változata a galambkerék, ami oszlopon 

nyugvó, kör alakú galambducot jelöl.  

13. ábra 

12. ábra 

11. ábra 
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PALÁDI-KOVÁCS (2001) közlése alapján a galambház és a galambpadlás volt jobban 

elterjedve Szeged környékén, sőt ezek tartoékairól is közöl információkat. "Szegeden, 

Tiszaigaron és az Alföld számos pontján a galambház, galambpallás tágas hely, amit 

negyedévenként kitakarítanak, meszelnek, homokoznak, s ahol a tojó és keltetőfészeknek 

szolgáló ládákat, kosarakat, függesztenek fel a tetőzetre. ... A galambokat a legtöbb helyen a 

padlás elrekesztett végében, vagy különböző kosarakban, dúcokban tartják. Szegeden a 

padlástetőn hagyományosan lecsapható cserény (tégla alakú ketrec vesszőfonadékból), 

újabban pedig drótsodronyból készült kuppantyú (12., 13. ábra) szolgál a galambok 

befogására. Hosszú cserénymadzag segítségével az udvaron állva is felnyitható vagy 

lecsapható.   

A fent felsorolt építmények, és megoldások szinte 

változatlan formában élnek tovább napjainkban is, 

leginkább az anyaghasználatban találhatók 

eltérések (14. ábra) (műanyagok és egyéb modern 

anyagok megjelenése). Az ilyen jellegű 

építmények száma azonban jelentősen visszaesett, 

köszönhetően a galambtenyésztés 

visszaszorulásának. 

14. ábra 
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Egészen egyedi, a galamtartáshoz kapcsolódó 

építmény a galambbúgos, fedett nagykapu, vagy 

ahogy a köznyelvben elterjedt, a székelykapu 

(15., 16., 17. ábra). Ennek az építménynek az 

esetében nem a 

galambok 

elhelyezése volt a fő 

cél, de annyira karakteres és -ahogy később látni 

fogjuk- szakrális szempontból is nélkülözhetetlen eleme a 

galambbúg, hogy székelykau nem létezhet enélkül. Erdélyban a 

fedeles kiskapunál 

és a fedeles 

nagykapunál is 

szokás volt a tető alá galambdúcot beilleszteni, 

ezek voltak a galambbúgos nagykapuk. "A 

székelyek néha a nagykapuk galambbúgjában 

tartják a galambot, amit nem annyira a 

hasznáért, mind inkább a ház díszéül tartanak. A galambbúgos nagykapu 

egész Erdélyben elterjedt az újkor elején." (SZABÓ, 1977). SEBESTYÉN (1999) írja a 

székelykapuról, hogy a székelyföldi falvak utcaképének megható elemei a galambbúgos 

fedett nagykapuk. Ennek fontos alkotórésze a zsindejezett tetejű galambbúg. 1636-ban 

Simonfalván leírtak már galambbúgos, zsindelyes kaput. "Egy-egy székely család által lakott 

telket, a "belsőséget" az ott álló házat, s gazdaságot körbefogó kerítéshez épített kapu, két 

világ, az udvarkertet jelentő "élet" és az azt fenyegető külső világ határán áll, összetetett 

késtosztású építmányként egyesítve a bezár jelentésű ótörök kapu és a nyílást jelentő finnugor 

eredetű ajtó szavainkkal megjelölt tárgyakat. A kapuk szerkezeti felépítésükben az európai 

ácsmesterség és építési technika jegyeit hordozzák magukban, míg a faragott, festett 

motívumok, virágok, indák ugyan összességükben a reneszánsz és a barokk jegyében fogant 

elrendezésben és formában jelennek meg, de a jelképek részben egy más világ tükrei, és a 

keletről érkezett magyarság honfoglalás előtti hagyományvilágában gyökereznek. A kötött 

nagykapun a díszítésekből az építtetők, a faragók hitvilága, szemlélete, ízlése, is kiolvasható. 

Bár-e motívumkincs kiteljesedése talán leginkább a fa növekedéséhez hasonlítható, mely 

életképtelen a gyökerei nélkül, de egyben ki van téve a körülötte jelentkező összes környezeti 

hatásnak. Ez a folyamat egy olyan korábban egységes népi kultúra, világszemlélet 

15. ábra 

17. ábra 

16. ábra 
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tükröződése, mely csak a korábbi templomok, kúriák festett, faragott kő, fa tartozékaival, 

ajtókereteivel, kapuival, festett famennyezeteivel, bútoraival, falvak épületeivel, temetők 

síremlékeivel, s a népélet más szellemi és tárgyi emlékeivel együtt értékelhető hitelesen. A 

múlt század közepétől e szóban forgó építmény tudós utazók leírásainak, beszámolóinak 

köszönhetően rögzült "székelykapuként" a magyarság köztudatában, bár eredetét illetően ez a 

kapufajta nem magyar vagy székely, mert a fedett, kötött nagykapunak a székelyföldi 

galambbúgos nem az egyetlen változata. Századunkban vált a galambbúgos nagykapu a több 

nemzetiségű Erdélyben a székelység egyik, az identitásuk megtartását a külvilág felé 

közvetítő jelképévé." Egy ilyen aprólékosan kidolgozott rendszerben, ahol minden részletnek 

fontos feladata és üzenete van, természetes, hogy a galambbúg szerepeltetése is okkal 

történik. Mégis, ennek az elemnek a szerepéről és felépítéséről esik a legkevesebb szó a 

szakirodalomban. Azért van aki erre a részletre is odafigyelt, így biztosan tudjuk, hogy a kapu 

fölötti galambduc a portát védő szellemek, ősök lakhelyeként készült (LÜKŐ, 1942).  

És bár erdélyi különlegességként tartja számon a közvélemény, korábban is volt példa rá, 

hogy megjelentek hasonló kapuk a Kárpát-medence más tájain is. "Galambbúgos 

szérűskapukat használtak itt-ott a Kisalföldön (például Hövény, Béla)" (PALÁDI-KOVÁCS, 

2001). Napjainkban ismét reneszánszát éli és az ország egyre több pontján emelnek 

galambbúgos székelykapukat. Már nem csak mint a székelységgel válalt szolidaritást és 

összetartozást megtestesítő elemként, hanem az összmagyar nemzettudat jelképeként is 

találkozhatunk vele.  

Azt gondolom, hogy ebből a rövid összefoglalóból is jól látható, hogy a galambtartás milyen 

változatosan és sokrétűen jelenik meg a magyarság építési kultúrájában. Ennek a területnek 

feltáratlan eleme még a városi környezetben használt és kifejezetten a galambtartást szolgáló 

építészeti megoldások feldolgozása, pedig ez is meghatározó volt -és az ma is- a Kárpát-

medence galambtenyésztésnek történetében. A jövőben mindenképpen pótolni kell ezt az 

elmaradást. 

 

9. Gasztronómia 

 

Ahogy korábban már kifejtettem, Magyarországon -a világ más részeihez hasonlóan- a 

galamb sosem elsősorban haszonállat volt, de ettől függetlenül fontos szerepet töltött be 

élelmiszer alapanyagként is. Ebben a minőségében is mindig különlegesség maradt. Nem volt 

jellemző tömeges fogyasztása, inkább alkalmi ételek (18., 20. ábra) készültek galambból. 
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Ennek egyik formája a tehetősebb rétegek egyébként is exkluzivitásáról híres vacsoráinak 

étlapján való szereplés. Ebben az esetben a 

minőségi gasztronómia kedvelt alapanyaga 

volt, és az napjainkban is. A másik irány a 

hétköznapibb, népiesebb gasztronómiában 

érhető tetten, amikor egyszerűbb receptek 

alapján, de szintén alkalmi jelleggel 

készítettek galamb ételeket. Ezek az 

alkalmak a különleges húsminőséghez 

kapcsolódnak, ugyanis a galambhús rendkívül zsírszegény, magas tápértékű 

és könnyen emészthető húsféleség, még a különböző baromfi fajok húsával 

összevetve is. Mint ilyen, rendkívül alkalmas betegek számára. A néphagyomány szerint 

például a betegeknek és szülés után a nőknek galamblevest kell enniük. Ahogy PALÁDI-

KOVÁCS is írja (1999), "betegeknek, gyermekágyas asszonyoknak sok vidéken galamblevest 

szoktak adni. Leveshez galambfiókot vágnak, amelyik még sohasem repült ki a fészekből. A 

galambfiak zsírosak, gyenge húsúak." Persze a paraszti konyha szintén felhasználta színesítő 

elemként is. Több idős ember elmondása alapján, főleg a tanyavilágban gyakran került az 

asztalra galamb. SZIGETI (2006) galamb 

recepteket is említ Népi Konyha című 

könyvsorozatában. A Felső-Tisza vidék 

esetében megemlíti, hogy nagyon sok 

galambot tartottak és szívesen fogyasztották 

is. Leírja, hogy a galambok kopasztása 

nehézkes és, hogy sütésre csak a fiatal 

egyedeket használták, az idősebbeket csak 

levesbe volt érdemes használni, húsuk keménysége miatt. Itt említi meg a 

különböző testrészek felhasználási módjait is. A szárnyakat, lábakat, nyakat levesben, a 

mellhúst, combokat, fart és szárnytöveket sütéshez használták.  A Hajdúság és a 

Hortobágyról szóló fejezetben leírja, hogy a vidék tanyáiban szívesen tartottak -általában kis 

testű "seregi"- galambot, melyek nem igényeltek különösebb törődést. Itt is előkerül, hogy a 

gyermekágyas asszonyoknak galambbecsináltat (19. ábra) főztek. A Sárréten a pulykánál és a 

gyöngytyúknál is jelentősebb volt a galambtartás. Szintén megemlíti a galambot mint 

18. ábra 

20. ábra 
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alapanyagot a Rétköz és a Nyíri Mezőség 

gasztronómiájánál is.   

Érdekes adalékkal szolgált Kérdő Lajos 

orosházi galambász is, aki gyerekkorát az 

ötvenes években a Vásárhely-puszta 

tanyavilágában töltötte. Elmondása szerint a 

Rákosi korszak beszolgáltatásai során, 

gyakran minden állatot elvittek családja 

tanyájáról, kivéve a galambokat, mivel az öreg, már repülő galambokat vagy nem lehetett 

megfogni, vagy nem érte volna meg a fáradságot. Így a nagy nélkülözésben is, legalább 

hetente egyszer hús kerülhetett a család asztalára. Ez pedig az év nagy részében (költési 

időszakban) fenntartható volt, hiszen takarmányozni sem kellett a galambokat, azok a 

környező területekről összegyűjtötték a szükséges takarmányt. Gazdaságosságát jelzi az a 

tény is, hogy míg a különböző baromfifajták esetében vidékenként és vagyoni helyzettől 

függően jelentős eltérések voltak (PALÁDI-KOVÁCS, 2001), addig a galambtartás kevésbé 

kötődött a vagyoni helyzethez (KATONA, 1971). Könnyű belátni, hogy a történelem 

hasonlóan vészterhes időszakaiban valószínűleg ehhez hasonlóan fontos vésztartalékot is 

képezhetett a tanyasi családok számára a galambállomány. 

 

10. Szociológia 
 

„A galambok szeretete velünk született hiba, vagy mondjuk így- „szenvedély”. A vérbeli 

galambász ezzel a szenvedéllyel jött a világra és annak idején ezzel a szenvedéllyel hantolják 

is el” írja BANGÓ (1932). BELL (1994) megfogalmazásában a galambok a természeti világ 

képviselői, ami kívül áll a tásadalmi csoportokon, melyek megosztják az embereket. 

KORNBLUM (1974) vizsgálata szerint a munkásosztályban és a szegényebb rétegek körében 

volt egy hagyományos igény, egy nemi kiváltság, hogy a férfi elhagyja az otthonát és a 

barátaival csatlakozzon egy kényelmet biztosító "férfias világhoz". Ezt a világot biztosíthatja 

a galambtenyészésztő közösség is. JEROLMACK (2009) szegény és munkásosztálybeli 

galambtenyésztő férfi lakosság kulturális kontextusait vizsgálta New York többnemzetiségű 

városrészeiben. Megállapította, hogy a társadalmi és kulturális különbségek nem vezettek 

ellenségeskedéshez és bizalmatlansághoz, ami megakadályozza a kapcsolatok kialakulását 

különböző etnikai- és korcsoportokban. Ez nem várt eredmény volt, ami szöges 

ellentétben állt a szintén multikulturális, hasonló társadalmi csoportokra vonatkozó 

 

19. ábra 
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szakirodalmi adatokkal. Ugyan ezekben a galambtenyésztő csoportokban is vannak ellentétek 

és léteznek univerzális sztereotípiák, a tagjaik mégis képesek egyesületekbe tömörülni és 

együttműködni. A közös elkötelezettség és a galambtartásba fektetett anyagi javak egyesíti 

ezeket az embereket egy "semleges pályán". "Ahogy a madarak keverednek az égen, úgy 

keverednek az emberek a földön." Minél több időt és megbecsülést fektet valaki a 

galambokba, annál jobban számít számára a más tenyésztőkkel való kapcsolat, tekintet nélkül 

a korra vagy az etnikai származásra. A szociális világuk elkülönül, tudásanyaguk 

akkumulálódik, a nyereség felhalmozódik, de 

ez a szakmai hálózat nem alkalmazható más 

kontextusokban. Ez a tény növeli a csoporton 

belüli szolidaritást. Ez is mutatja, hogy 

galambot tartani lehet egyedül, de tenyészteni 

nem. Ennek nyilvánvaló biológiai okai is 

vannak, hiszen a genetikai előrehaladás 

érdekében, vagy a leromlás 

megakadályozására időről-időre szükséges új 

egyedekkel gazdagítani állományunkat. Ez csak más tenyésztők 

állományaiból lehetséges, de az sem mindegy, hogy ki milyen tulajdonságú vagy minőségű 

egyedekkel rendelkezik adott fajtán belül. Tehát a siker egyik fontos feltétele a kiterjedt 

szakmai kapcsolatrendszer. Még ennél is fontosabb talán, hogy a tenyésztés az 

önmegvalósítás eszköze. Ennek eredményeit pedig szükségszerűen kommunikálni kell a 

külvilág felé. Ehhez kapcsolódik az is, hogy az eredményeket, megfigyeléseket, 

tapasztalatokat és véleményeket olyan partnerral lehet csak megosztani, aki maga is hasonló 

háttérrel rendelkezik. Így tehát csoportosulások, közösségek formálódnak (21. ábra) azok 

minden velejárójával együtt (barátságok, tisztelet, versengés és ellentétek, stb.). Az ilyen 

csoportosulások keretszervei magyarországon a tenyésztői egyesületek, fajtaklubbok, 

valamint az ezek alkotta országos szövetségek. Az egyesületben és klubbokban folyó 

egyesületi élet meghatározó egy-egy ilyen közösség életében és új magaslatokba emelheti a 

csoportok szociális életét az önszerveződés szükségeszrűen velejáró, és önkéntesen vállalt 

hozdékaival. Ezekre jó példa a Magyarországon nagy hagyományokkal bíró röpversenyek, 

kiállítások, galambpiacok, börzék és találkozók egész évet lefedő rendszere. A monori 

kisállatbörze például Közép-Európa legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye, már több évtizede. 

Mára nélkülözhetetlen eleme lett a bel- és külföldi galambtenyésztők kapcsolattartásának. 

Számos egyesületünk alapítása is száz évnél régebbre tekint vissza. Ezekben és a szintén több 

21. ábra 
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évtizedes múltal rendelkező társaikban generációk halmozzák fel és örökítik egymásra a 

csoportok hagyományait, tudását.   

A galambtenyésztés összetartó kapocs egyének és csoportok között is, melynek ereje sokszor 

képes felülírni a társadalmi, nemzeti, vallási, történelmi és más ellentéteket is. Ezt az értéket 

tisztelnünk és őriznünk kell. 

 

11. Az értékek jogi védelmének lehetőségei 

 

Magyarország Alaptörvénye több esetben is említést tesz a kulturális örökségünk védelméről, 

sőt már a Nemzeti hitvallás rész is kitér erre. " Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló 

nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-

medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk 

utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával 

védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Hisszük, hogy nemzeti kultúránk 

gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez." Jelen estetben különösen fontos 

mondat a következő. "... a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk 

és megóvjuk." Őshonos állatfajtáink gyönyörű példái a természet adta és az ember alkotta 

értékeknek, hiszen ezek harmonikus egyvelegéből születtek. A "P" cikk első pontja a 

következő fontos elem. " A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a 

vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a 

kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő 

nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége". Itt újfent a védelem 

fontosságát hangsúlyozza az Alaptörvény.   

A 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről három fő csoportba sorolja a 

kulturális örökség elemeit. Ezek a régészeti örökség, műemléki értékek, valamint a kulturális 

javak. A galambtenyésztéshez kapcsolódó értékek besorolása az utóbbi két kategóriába a 

legvalószínűbb. A Műemléki érték fogalmát a következőképpen adja meg a törvény. "Minden 

olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület (illetve ezek maradványa), 

valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a 

közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, 

tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival 

együtt". Ezek alapján nyerhet valamit műemléki besorolást. Pontosabban a "műemlék olyan 

műemléki érték, amelyet jogszabállyal védetté nyilvánítottak". Így nem zárható ki az sem, 

hogy már ma is léteznek olyan értékei a galambtenyésztésnek melyeket más értekek miatt, 
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azokhoz kapcsolódóan már védetté nyilvánítottak. Erről azonban nem létezik kimutatás. 

Szükséges lenne tehát ilyen szempontból átvizsgálni a hazai műemlékek listáját. Szintén 

fontos lenne a még nem nyilvántartott, de szóbajöhető értékek felkutatása és összeírása, ami 

alapján kezdeményezni lehetne azok védelem alá helyezését.   

A kulturális javak köréről így rendelkezik a törvény: "az élettelen és élő természet 

keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének 

kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai - az 

ingatlanok kivételével -, valamint a művészeti alkotások". Ebben a kategóriába is könnyen 

találhatunk besorolható értékeket a magyar galamtenyésztéshez kapcsolódóan. Azonban itt is 

hasonló problémával szembesülünk, mint korábban. Nincsenek ezek az értékek tematikusan 

összegyűjtve és rendszerezve, így mindenekelőtt ezt az elmaradást kell pótolni.  

A 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai 

értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról már felsorol 

34 őshonos galambfajtát. Minthogy a magyar galambfajták köre nagyobb az ebben a 

határozottban felsoroltnál, szükséges lenne  a lista bővítése. Ugyanakkor az is igaz, hogy ez 

inkább jelképes védelemnek fogható fel és csak galambfajtáinkra korlátozódik.  

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről szintén lehetőséget teremt a 

galamtenyésztés felhalmozott értékeinek jogi védelem alá helyezésére. Részlet a 22. 

paragrafusból: "Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani a 

tudományos, kulturális, esztétikai, oktatási, gazdasági és más közérdekből, valamint a 

biológiai sokféleség megőrzése céljából arra érdemes ... b) régi hazai háziállat- és 

növényfajokat, fajtákat, változatokat; ... e) élőállat gyűjteményeket;...". Itt tehát két pont is 

található amire hivatkozni lehet. Galambfajtáink tenyésztésben történő fenntartása miatt 

különösen fontos lenne az "e" pont érvényesítése a gyakorlatban.  

Új lendületet és nagy lehetőséget jelent a jogi védelem elérésében a 2012. évi XXX. törvény a 

magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról. A törvény a következőkről rendelkezik. 

"Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől vezérelve az 

Országgyűlés megállapítja, hogy a) a magyar nemzeti értékek (a továbbiakban: nemzeti 

értékek), és azokon belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek; b) az 

összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell 

gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú 

nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, 

védelmezni és támogatni kell; c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a 

magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó 
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értéktárban kell összesíteni; d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-

tudat kialakulásához és megszilárdításához; e) nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi 

bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti 

és épített értékeink elismertetése, valamint az országmárka erősítése egyaránt kiemelkedő 

jelentőségű. 

Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének 

tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő 

tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja. 

A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, a magyar 

nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a világban élő, magukat 

magyarnak valló egyének, közösségek értékei." A fenti idézetben tett megállípítások 

tökéletesen alkalmazhatóak a magyar galambtenyésztés jellemzésekor is. A törvény 

különböző szintű és típusú értéktárakban teszi lehetővé az értékek összegyűjtését. Ezek a 

következők: Települési, valamint tájegységi értéktár, Megyei értéktár, a külhoni magyarság 

értéktára, az ágazati értéktár, a Magyar Értéktár valamint a Hungarikumok Gyűjteménye. A 

Települési, Megyei, Magyar Értéktárak és a Hungarikumok Gyűjteménye egymásra építkezik 

és piramis szerűen rendszerezi és szűri az értékeket azok jelentősége szerint. A törvény 

végrehajtási rendelete, a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a 

hungarikumok gondozásáról már több konkrétummal is szolgál. A különböző értéktárakba 

való besorolást a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és 

rendszerezni. Ebben az esetben is több út kínálkozik megítélésem szerint. A leginkább leíró 

kategória az agrár- és élelmiszergazdaság. "Az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – 

beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a 

mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;" 

Úgy vélem ez a lírás tökéletesen illeszkedik a galamtenyésztéshez kapcsolódó 

értéktípusokhoz.  

További két kategória, az épített környezet és a kulturális örökség szintén megfelelő alapot 

jelenthet az Értéktárakba történő felvételhez.   

Biztos vagyok benne, hogy mindegyik Értéktárat képesek leszünk valamilyen, a 

galambtenyésztéshez kapcsolódó értékkel gazdagítani. Több esetben reális cél a 

Hungarikumok Gyűjteményébe való bekerülés is. Mind a "Hungarikum törvény", mind pedig 

más jogaszabályok alapján lehetőség van tehát galambtenyésztéssel kapcsolatos örökségünk 

jogi védelem alá helyezésére. Ez viszont megfelelő előkészítést, alapos kutatómunkát és 

rengeteg szervezést igényel.  
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Az 1. Számú mellékletben egy Települési Értéktárba való felterjesztéshez készült minta 

adatlapot közlök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalás 
 

Dolgozatomból kiolvasható, hogy a galambtenyésztés mélyen gyökeret vert mind az 

egyetemes emberi, mind pedig a magyar kultúrában és vidékektől függetlenül megjelenik a 

biológiai, az épített és a szellemi örökségben. Hasonló véleménnyel van STERBETZ (1979) 

is. "A hagyományőrző, érzelmi megokolások mögött a gyakorlati természetvédelem, a 

biológiai, a néprajzi kutatás, az alkotó népművészet és az idegenforgalom is szót emel a 

pusztuló fajták érdekében, hiszen a kárpát-medencei élővilág egykori jellemzőinek 

eltűnésével pótolhatatlan veszteség érné a felsoroltak érdekterületét." Őshonos galambfajtáink 

különeges átmenetet képeznek a biológiai és kulturális értékek között. Egyrészt hagyományos 

állatfajtákként unikális genetikai tartalékokat jelentenek, másfelől a tenyésztésükbe fektetett 

évtizedes, évszázados emberi munka és tudás, valamint a köréjük szerveződött emberi 

közösségek és általuk ihletett szellemi és tárgyi termékek sokasága a kulturális értékek körébe 

is beemeli őket. “Az őshonos állatok tenyésztése, tartása magával hozza a hagyományos 

mesterségek újjáéledését , erősíti a tájjelleget, s ha ez a helyi adottságokkal is kibővül, 

fokozza a turisták, piheni, gyógyulni vágyók érdeklődését a táj iránt.” (RADICS, 2001). 

Munkám során arra törekedtem, hogy egymástól sokszor távoli szakterületek eredményeit 

felhasználva átfogó képet adjak a téma összetettségéről és jelentőségéről. Ez nem könnyű 

feladat mivel sokszor a galambtenyésztés a perifériát jelenti, legfeljebb érdekességként, 

adalékként említik meg a források de azt se gyakran. Ebből következik, hogy nagy kihívást 

jelent az elszórt nyomok megtalálás és összefüggő egésszé fűzése. Az eredményekből kitűnik, 

hogy a téma érdemes a részletesebb feldolgozásra. Sikerült utalásokat találnom rá, hogy 
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célravezető a magyar galambtenyésztés gyökereit a török hódltság koránál régebbi korokban 

is kutatni. Galambfajtáink története szintén sok új adalékkal szolgálhat. A legtöbb új 

információt galambtenyésztésünk néprajzi szempontú megközelítésével ismerhetjük meg. Ide 

tartozik a nyelvi, gasztronómia és építészeti értékek minél teljesebb körű feltárása is. Utóbbi 

esetében fontos lenne a városi galambtenyésztéshez kapcsolódó építészeti megoldások 

összegyűjtése és leírása, mert ennek még nyomait sem találni a szakirodalomban, holott igen 

meghatározó környezete volt (és egyre inkább az ma is) galambtenyésztésünk fejlődésének. 

Szinte minden terület esetében van lehetőség eddigi ismereteink bővítésére de ennek 

terjedelmi, idő és forrásigénye túlmutat egy ilyen dolgozat keretein.   

A jogi védelem lehetőségeinek áttekintése során a fajták, és a kapcsolódó értékek Magyar 

Értéktárba való felterjesztésének részleges előkészítésével gyakorlati lépéseket is tettem a cél 

elérése érdekében. A továbbiakban is szándékomban áll folytatni ezt a megkezdett utat. 

A galambtenyésztés régen fontos és kedvelt tevékenység volt. Elődeink áldozatos 

munkájuknak köszönhetően gazdag örökséget hagytak ránk. Bár még ma is jelentős 

társadalmi bázisa van a galambtenyésztésnek, ez már nem mérhető a hazai fénykorához, ami a 

19. század második felétől a 20. század első felének végéig tartott. Ez azt is jelenti, hogy 

korábban jelentős mennyiségű érték halmozódott fel. Talán ennek a gazdag hagyatéknak a 

feltárásával és bemutatásával vissza lehetne csempészni az "aranykor" egy kis szeletét 

napjaink galambász társadalmának életébe. Ettől függetlenül azonban legfőbb kötelességünk 

ezt megőrizni és átörökíteni az utánunk jövő generációk számára.  
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Forrás:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=511188555615664&set=t.10000173571

2852&type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Szeretném köszönetemet kifejezni konzulensemnek, Dr. Kusza Szilvia tudományos 

főmunkatársnak a támogatásért, amivel hozzájárult dolgozatom elkészítéséhez.   

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 

Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 

kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között 

valósult meg. 
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Javaslat a 
„Magyar Díszposta” 

településiértéktárba történő felvételéhez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: 
Bagi Zoltán 

……………………………………………………. (aláírás) 
Orosháza, 2013. október 23. 

(P. H.) 
I. 
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A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

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

V-46 Orosházi Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Bagi Zoltán 

Levelezési cím: 5900 Orosháza Horváth pap u. 57/A 

Telefonszám: 30/5795-112 

E-mail cím: bagizoltan87@gmail.com 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése: Magyar Díszposta 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és 

élelmiszergazdaság 

 egészség és életmód  épített környezet 

  ipari és műszaki 

megoldások 

 kulturális örökség  sport 

  természeti környezet  turizmus és vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

 

A fajtát tenyésztő galambászok állományaiban országszerte, de elsősorban Orosháza és 

Gyula városok, valamint a környező települések területén. 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

  települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

 

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

 

Magyar Díszposta fajtaleírás 

  

Kitenyésztés Helye: 

Dél-kelet Magyarország- Gyula, Orosháza városok és környező települések. A XX. Század 

30-as éveitől utazó postagalambok küllemre történő tudatos szelekciója folytán jutott a 

kitenyésztettség jelenlegi állapotába. 

Testfelépítése, Testtartása: 

Impozáns, jól izmot, testfelépítésű. Emelt mellű, lábtollas utazó posta jellegű, de annál 

lényegesen nagyobb testű és hosszabb galamb. Magassága 27-30 cm, hossza csörhegytöl 

a farok végéig 37-40 cm. 

Fej:  

A szemek között széles, a csőr irányában ékszerűen elkeskenyedő,minden irányban 

enyhén ivelt. A fejtető lapos ívben csatlakozik a lekerekített tarkóba. 

Szem,Szemgyűrű: 

Az irisz a narancsszinűtül az élénkvörösig változhat, a szemboltok párhuzamosak. A 

szemgyűrű kétsoros, enyhén durva szövetű, pergament szinű. 

Csőr: 

Középhosszú egyenes, a felső csörkáva hegye kissé lehajló.Szine a tollazat szinéhez 

igazodik.Az idösebb galambok csördudora durva szövetű, osztott és fehéren porzott. 

Nyak: 

Függőleges tartású, egyenes vonalú. Széles alappal indul a vállak közül, arányosan 

hosszú és a fej irányába elvékonyodó. A toroktáj nagy ívben kikerekített. 

Mell: 

Feltűnően emelt tartású, telt, széles és domborodó. 

Hát: 

A vállak között széles, a farok irányába ékszerűen elkeskenyedő, erőteljes lejtésű és 

takart. 

Szárnyak: 

Testhez simuló, erőteljes pajzsúak, széles zászlójúak.Az evezők a kormánytollak szélein 

nyugszanak,nem keresztezik egymást, a kormánytollak végeinél kb. 3 cm-rel 

rövidebbek. A szárnybúbok szabadon állóak. 
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Farok: 

Erősen zárt,maximum 2 toll szélességű,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 csödükön és az 

ujjakon erős 3-5 cm hosszú tollakból álló, jól rendezett talptollazat foglal helyet, 

amelyben az előre irányuló tollak nem kívánatosak. A karmok színe a csőr színével 

megegyező.  

Tollazat: 

Dús, és a testet feszesen takarja.A szinek teltek,élénkek.A tollazat egészségesen 

fénylö,lakkos csillogású.Legföképpen a nyakon található fémes csillogás,tollpúdere 

eröteljes. 

Színváltozatok: 

Fekete szalagos kék,kovácsolt kék, sötét,sötét kovácsolt, egyszínű vörös, vörös 

kovácsolt,vörös fakó, fekete, dun, fehér,egyszínű sárga,sárga kovácsolt,sárga fakó, kék 

fakó sötét szalaggal vagy anélkül,opál, kék deres, vörös deres, sárga deres, fekete tigris, 

kék tigris, vörös tigris, sárga tigris, szabálytalan tarkák, a fent megnevezett összes 

színben. 

Magyar Díszposta színcsoportba sorolása 

 

1 színcsoport: Egyszínűek: sötét,egyszínű vörös, fekete, dun, fehér, egyszínű sárga  

2 színcsoport: Szalagosok: fekete, szalagos kék, kék fakó sötét szalaggal, vörös fakó,sárga 

fakó,ezüst(hígított kék). 

3 színcsoport: Kovácsoltak: kék kovácsolt,sötét kovácsolt,vörös kovácsolt,sárga 

kovácsolt,fekete kovácsolt,opál,pacsirta. 

4 színcsoport: Deresek és tigrisek: kékderes,vörös deres,sárga deres, fekete tigris,kék 

tigris,vörös tigris,sárga tigris,babosok. 

5 színcsoport: Tarkák és minden más színűek:szabálytalan tarka,világosbarna,kék fehér 

lábtollakal és minden nem sorolt szinű és mintázatú galamb. 

Enyhe hibák: 

Kívánatosnál keskenyebb fej, a homlok és a csőr találkozásánál lévő enyhe horpadás, 

vékony nyak, a párhuzamostól kicsit eltérő lábak. 

Súlyos hibák: 
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Hiányos lábtollazat,rövid szárny és farok, vízszintes állás, rövid,vastag nyak, 

aránytalanul kicsi fej, vékony, gerle csőr, keskeny horpadt mell, laza tollazat. 

Az értékmérő küllemi jegyek elbírálásának sorrendje: 

Összbenyomás,testfelépítés,fej,lábtollazat,tollszerkezet, 

szemgyűrű,csör,csördudor,szin,fény. 

Gyűrűméret: 12mm 

 

A Magyar díszposta kialakulása 

 

A fajta kitenyésztési helye Dél-kelet Magyarország, Orosháza, Gyula városok és a 

környező települések. Kialakulásáról számos elmélet létezik. Ezek között két nagyobb 

csoportot érdemes elkülöníteni. Ezeket Polgár Béla gyűjtése alapján ismerjük. Az egyik 

szerint a Dél-alföldi tanyavilágban nagy számban megtalálható Magyar parasztgatyás, a 

Törökgalamb, a Római és a Postagalambok lehettek a kiindulási alap. Ezek a 

feltételezések az egyes fajták fajtajegyei és a Magyar díszposta egyes fajtajegyei között 

meglévő morfológiai hasonlóságon alapulnak. 

A másik szerint Horváth János egykori neves postagalambász állományából 

eredeztethető a fajta. Horváth János Belgiumból szerzett be olyan versenygalambokat, 

melyeknek a csüdje erősen tollas volt. Erről egy 1932-es fénykép is tanúskodik. Ezeknek 

a galamboknak az utódai eredményesen szerepeltek versenyeken, ezt a tényt később 

Anker Alfonz is megemlíti. A negyvenes évektől Horváth János elkezdte küllemre 

szelektálni ezt a típust. Ezzel kezdetét vette a díszgalamb fajta kialakulása, és 

párhuzamosan háttérbe szorult a postagalamb versenyeken való eredményesség. 

Horváth János halála után számos tenyésztő folytatta a megkezdett munkát. A formálódó 

fajta hamar nagy népszerűséget szerzett magának, sokaknál több százas állományok 

alakultak ki.   

Ez utóbbi eredetet valószínűsíti az is, hogy a hivatalos fajtaelismerésig "Horváth posta" 

néven emlegette a népnyelv a fajtát. 

A hivatalos fajtastandard összeállítását Polgár Béla és Varga András kezdte el, és az 

annak elfogadtatására irányuló munka is az ő vezetésükkel valósult meg. Munkájuk 

gyümölcseként 2005-ben a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége 

23/2005. sz. elnökségi határozatával hivatalosan is magyar kitenyésztésű fajtaként 

ismerte el. Az azóta eltelt időben a fajta népszerűsége tovább nőtt. Köszönhető ez 
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előnyös tuladonságainak, úgy mint elegáns megjelenése, nagy mérete, jó 

nevelőképessége, és a tenyésztésével járó szakmai kihívások. Mára országszerte, sőt 

Európa más országaiban is tenyésztett fajtává vált. Magyarországi tenyésztőinek egy 

részét a Magyar Díszposta Fajtaklub tömöríti. A 2009 novemberében Ausztriában 

Tullnban megtartott Eurorópa Szövetségi közgyűlésen meghozott határozat alapján a 

Magyar Díszpostát az európai fajtatörzskönyvbe is bejegyezték önálló Magyar fajtaként. 

 

(Polgár Béla írása nyomán) 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

Az őshonos és hagyománynos állatfajták rendkívül összetett értékcsoportot 

jelentenek. Egyszerre hordoznak gazdasági, biológiai, ökológiai és kultúrális 

értékeket is. Kultúrális szempontból a legfontosabb a kialakításukra, formálásukra, 

fenntartásukra és megóvásukra fordított, sokszor több évszázadon keresztül végzett 

mindennapos emberi munka, melyhez kapcsolódóan számos más érték is létrejött. A 

fajtáinkkal való hosszú együttélés során természetes következmény volt, hogy részei 

lettek történelmünknek és nemzeti identitásunknak. Egyedi karakterük kialakulása 

unikális és megismételhetetlen esemény. Az idők során számos mesterség, szokás, 

eszköz, hagyomány és komoly szókincs épült köréjük. A legkülönfélébb művészeti 

ágakban létrejött műalkotások ihletői és részei. A népművészet meghatározó elemei, 

melyek szervesen beépültek a magyarság anyagi és szellemi örökségébe. Védelmük 

tehát ezeknek a kapcsolódó értékeknek a megértése és megőrzése szempontjából is 

fontos. 

Őshonos galambfajtáink felbecsülhetetlen értéket jelentenek. Több évtizedes, egyes 

esetekben évszázados tenyésztői munka eredményeként jöttek létre. Generációkon és 

a történelem viharain keresztül féltett kincsként öröklődtek, miközben folyamatosan 

csiszolódtak és változtak, kölcsönhatásban tenyésztőikkel. „Élő műalkotásokként” 

tanúbizonyságai elődeink jó ízlésének és magas szintű szakmai tudásának. Világszerte 

Magyarország nagykövetei, nemzeti identitásunk megtestesítői is. Magas genetikai 

értéket képviselnek és kulturális örökségünk részei. Eltűnésükkel pótolhatatlan 

veszteség érné a magyar nemzetet. 

Emellett fontos szerepet tölthetnek be az élő környezet tiszteletét és védelmét 
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középpontba állító jövő kialakításában Ehhez a munkához őseink kiváló alapanyagot 

hagytak ránk, amit kötelességünk használni és átörökíteni a következő generációk 

számára. A magyar galambfajták védelme az imént említett erkölcsi és racionális 

okokon túl a Biológiai Sokféleség Egyezményhez való csatlakozásunk miatt is fontos. 

Ehhez az egyezményhez csatlakozva Magyarország elkötelezte magát a biodiverzitás 

védelme mellett. Az Egyezmény pedig, az emberiség szempontjából kiemelkedő 

jelentőségűnek ismeri el a háziasított állatfajtákat.  

Legtöbb galambfajtánk kisebb, jól körülhatárolható földrajzi egységekben alakult ki, 

ami sokszor egy-egy várost és annak közvetlen környezetét jelentette. Számos ezek 

közül még ma is csak ezeken a szűk területeken lelheő fel, így ezeket a fajtákat egy-

egy kis közösség által létrehozott értékeknek kell tekintenünk, melyek magukon 

hordozzák és megjelínik az adott közösség egyedi gondolat- és ízlésvilágát. 

A Magyar Díszposta az fent felsorolt értékek körébe tartozik, melyre méltán lehet  

büszke a kialakulásában jelentős szerepet vállaó oroszházi közösség, ezért a 

Települési Értéktárba való felvétele mindenképpen indokolt. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

Magyar Díszposta Fajtaklub honlapja: 

http://www.magyardiszpostaklub.gportal.hu 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

nincs 

 
III. 
MELLÉKLETEK 

 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 
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1. sz. melléklet: Magyar Díszposta ideálrajza és fényképei 
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Fehér tojó 

Fekete szalagos 

kék hím 

Vörös kovácsolt 

tojó 
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3. sz. melléklet: hozzájáruló nyilatkozat 
 
 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

a javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek 
felhasználására vonatkozóan 

 
 
 
 
 
Alulírott Bagi Zoltán (született: Orosháza, 1987. 02. 01., anyja neve: Szincsok Ilona, 

személyi igazolvány száma: 606516JA, személyi azonosító: 8702012M1808096HUN) 5900 

Orosháza, Horváth pap utca 57/A szám alatti lakos 

hozzájárulásomat adom, a települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság értéktárba 

történő felvételéhez benyújott javaslatomhoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek 

további felhasználásra. 

 

Orosháza, 2013 év október hó 23. nap 

 

 

 …….......................…...................……………………… 

         javaslattevő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


