T enyésztés
AZ EMLÉKEK ERŐSÍTENEK
BENNÜNKET
BESZÉLGETÉS FEHÉR SÁNDORRAL A RÉGI MAGYAR
BAROMFIFÉLÉKRŐL

Fehér Sándor tápiógyörgyei házának udvara és tanyája a régi magyar baromfifélék kincsestára. A helyi fajtaváltozatok mellett megtalálhatók itt a Kárpát-medence különböző vidékein gyűjtött típusok is. Állománya a KÁTKIban őrzött magyar kacsa, fodrostollú magyar lúd és fogolyszínű magyar tyúk génbankjának kialakításában is
meghatározó szerepet játszott. Az MGE keretében működő elittenyészetek ismertetését célzó sorozatunk
következő részében Fehér Sándor baromfi-génmegőrzési tevékenységét mutatjuk be, amely – mint a riportból kiderül – a régi családi hagyományok szerves folytatása.

sárgáig és a cirmosig. Ezek helyi fajták voltak, és maguk szaporították őket. Minden színből hagytak két kakast. Főleg a kendermagos
tyúkot szerették, de a Farmoshoz tartozó tanyavilágban nagyon sok
fogolyszínűt és a ma ismert sárga magyarnál világosabb, úgynevezett búzasárgát is tartottak. 150 tyúknál kevesebb soha nem volt
a tanyán, és az állomány nem vált beltenyészetté, mert akkor még
tudtak hozni, cserélni tojásokat. A magyar tyúkok különféle változatai tőlük maradtak rám.
Apai nagyszüleim elsősorban pulykát tenyésztettek, 80-100 db
szinte minden évben volt náluk, amit 4 vagy 5 tojótól szaporítottak.
Főleg bronzpulykájuk volt, de előfordult más színű is. Nálunk azért
világosodott ki ennyire, hogy könnyebb legyen kopasztani.
Volt olyan tanya is – például Vígh Mariska nénié –, ahol csak kendermagos tyúk volt. Neki az tetszett. Tehát végül is kinek milyen szín

Milyen

baromfiféléket

tartott

régen a család? Voltak az egyes
fajokon belül különböző változatok már akkor is?

Ebből a szempontból a családot két részre osztanám. Anyai nagyszüleim elsősorban libával foglalkoztak, de tyúkjuk is sok
volt. A libát Farmoson, a Rekettyésben tartották, ezek apró termetű, fehér, a hátukon
kékes-szürke állatok voltak, tehát tarkák. 68 tojó szaporulatát évente fölnevelték és
csak ősszel adták el. Ebből a típusból még
mindig tartok néhányat. Tyúkféle több színváltozatban fordult elő, a kendermagostól a
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nyok kacsát kopasztottak, a sötét tollés bőrszínűeket nem szerették. Azért
lett egyre több fehér a feketék helyett,
mert hallgattam az asszonyokra. Régen
nem volt hűtő, anyámék évente 60-80
kacsát lesütöttek és zsírban tárolták. Ez
volt a fagyasztó.
Mesélj a libákról. Milyeneket
tartottatok? Miért szereted
leginkább épp a libát?

tetszett, azt a változatot hagyta meg
és tenyésztette. De ahol vegyes állomány volt, ott is elkülönültek a különböző színtípusok.
Tudod, hogy miért különösen
érdekes, amit mondasz? Mert
egyesek szerint az ősi magyar
tyúkfajta kevert állományban
szaporítható, és nem kell megőriznünk a különböző színváltozatokat.

Neveket tudnék mondani, akik csak
egy színváltozatot tartottak, sőt, tavalyelőtt jártam Bácsalmás környékén, ott
még ma is van olyan tanya, ahol kizárólag az eredeti kendermagos magyar
tyúkot tartják. Sajnos nem tudtam tőlük
tojást szerezni. Ugyanígy volt a többi színváltozattal is. Györgyén van élő
tanú arra, hogy egyes tanyákon csak
kendermagos, sárga vagy fogolyszínű
tyúk volt.

Hogy miért szeretem? Lehet, hogy furcsán hangzik, de látom bennük a szüleim lelkét. Ez komoly, azt látom bennük. Annak idején már nem volt mit
elvinni tőlük, csak 5 libát tudott nagyapám megmenteni. Amit nálam látsz,
ezek az apró, kék hátú ludak, ezek
mind azok leszármazottjaiként maradtak meg. Később hoztunk Erdélyből
fodrosokat, Kárpátaljáról simatollú libát.
Nemrégiben szedtem össze ÉszakMagyarországról, Észak-, Közép- és
Dél-Dunántúlról, aztán Bács megyéből
simatollú magyar libát, és az ország
különböző vidékein találtam fodrostollú
változatokat is. Fodrostollú lúd, igaz ritkán, de a mi környékünkön is előfordult. Farmoson, a vasút mellett lakott
egy család, nagyon csinos lányaik voltak, náluk láttam néhányat. De a környékünkön valójában csak a kisebb testű,
sima tollú libákat tartották. Én viszont

Kacsát is tartottak a tanyavilágban? Nálatok milyen típusú
kacsák fordultak elő?

Kacsa is volt, hogyne. Nekünk csak
magyar kacsánk volt. A különböző színtípusok nálam ma is láthatók.
Elsősorban a vadas színű és a fehér terjedt el, de a fekete-fehér tarka is jellemző volt valamikor. Itthon, ha az asszo-
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elmondhatom, hogy lúdállományom az
egész Kárpát-medencéből való.
Van arra lehetőséged, hogy
az egyes változatokból külön
tenyészeteket alakíts ki?

Elképzelhető, de megmondom őszintén, nekem a fenntartásuk így is többszázezer forintba kerül, nem tudom
nullára se kihozni. Azon gondolkodom,
hogy a begyűjtött típusokból melyiket
hagyjam meg. A kistestű, rövid csőrű
magyar lúdból van olyan létszámom,
amiből egy komoly állományt ki lehetne alakítani.
Egyesek szerint a lúd különböző színváltozatai tájegységekre jellemzőek. Mi erről a
véleményed?

A színesebb fajtákat inkább hegyvidéken tartották, de szerintem ez is családonként változott. Az tény, hogy kellett libát tartani. Mamáméknál is nyolc
lány volt, mindegyiknek több párnát és
dunnát kellett készíteni a stafírunghoz,
ehhez pedig jobb a fehér libatoll. Ilyen
családban legalább 80-100 libát kellett
évente felnevelni. Aki szegényebb volt,
a fehér kacsatollat is belekopasztotta
a párnába vagy a dunnába, de annak
egy idő után szaga van. Nekünk volt
elég ludunk, ezért a kacsatollat nem
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használtuk. A tarka libának és kacsának
további hátránya, hogy a tokozódás
jobban látszik, ami nem előnyös.
A libákat azelőtt tömték, felvitték Pestre
és eladták. A mi családunkban pácolták
és füstölték is a libahúst. Én még emlékszem azokra a kereskedőkre, akik átvették tőlünk.
A kereskedők szívesen vették
a magyar baromfit?

Igen, mert ezeknek más a húsa.
Keményebb, rostosabb, viszont sokkal finomabb. Tehát lényegesen jobb
ízű, mint a hibrideké. Azok húsa lazább
szövetű és szerintem mégsem olyan

omlós. A tömött libák mája is sokkal
jobb minőségű volt. Négyhetes tömésnél a mi fajtáink mája 60 deka és 1 kg
között volt, néha még az 1,10-et is elérte. Nagyszüleim 50-70 libát is kitömtek
évente, és legkevesebb 70-80 dekás
májat kaptak. 15-20 évvel ezelőtt még
kacsát is tömtünk, némelyiknek evőtányérnyi nagyságú mája volt, ami 90
deka körüli.
Annak idején melegen soha nem
bontottak húst. Az állatot levágták,
megkopasztották és szépen megtisztították, majd 3-4 óra időtartamra hideg
vízbe tették és hagyták kihűlni. Amikor
a hús kihűlt, lecsöpögtették, és csak
utána bontották. Az így kezelt hús
nagyon finom volt.
A csirkéket mikor vágták?

Az igazi gazdasszony először mindig
azokat a kakasokat vágta le, amelyeket
nem akart meghagyni továbbtenyésztésre. Az 1 kg-os volt az igazi rántanivaló csirke, nem volt gond, hogy négyet,
ötöt vagy akár tízet vágjanak egyszerre. A másfél kiló fölötti pörköltnek való,
ennek rostosabb a húsa és nehezebben sül át. Csak a kakasok után jöttek
a jércék, de ezek javát meghagyták.
Legalább 150 tyúk pedig mindig megmaradt tojónak.

lagi állományokban tehát a kopasznyakúság ugyanúgy benne volt. Volt egy
család a környéken, a tanyájuk még
megvan, azoknál volt kopasznyakú is
a kendermagos állományban. Amikor
Tótkomlósra kerültem, oda is levittem
belőlük.
Említetted Tótkomlóst, oda
hogy kerültél?

Mikor elvégeztem a főiskolát,
Tótkomlóson kaptam munkát, így ott
is szétnéztem. Békés megyében sokkal
nagyobb testű ludakat tartottak. 8 kg-nál
kezdődött a magyar lúd. Ott mindenkinek ilyen volt. A tyúkok és a pulykák is

Sok kopasznyakú, búbos és
fodrostollú tyúkod is van.
Ezek előfordultak itt, vagy te
gyűjtötted be őket?

Tótkomlóson még él a néni, akitől a
fodrostollú tyúkokat hoztam. Én úgy
hívom, hogy borzas, vagy berzes.
Az egyik nagynénémnek is volt ilyen
berzes tyúkja. Kontyos tyúkokat is tartok, de csak olyanokat, amelyeknek a
fején egy-két toll van. Üllő környékén
viszont nagykontyú tyúkokat is láttam.
Régen a kopasznyakú tyúk is gyakori volt. Nálunk 100-150 tyúkból 20-30
biztosan kopasznyakú volt, különböző színváltozatokban. A magyar par-

nagyobbak voltak. Komlós mellett van
Pitvaros, ott voltak a legnagyobb pulykák. Mikor lent laktunk Tótkomlóson,
nekünk is 8-9 kg-os pulykatojóink voltak. Azon a vidéken négy évvel ezelőtt
még láttam teljesen fekete pulykákat is,
többségük azonban bronzszínű volt.
Sokkal nagyobb testűek, mint itt, a
Jászságban. Jászboldogháza mellett
viszont sok rézpulyka volt, de nem az
a rézszín, ami a KÁTKI-ban van, hanem
sokkal világosabb. Nálam is láthattatok
ilyet korábban.
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Nem beszéltünk még
a

gyöngytyúkról.

Milyen színváltozatokat

tartottatok

régen?

Most milyen létszámú barom-

Volt, aki csak kék színű gyöngytyúkot tartott, mások fehéret és kéket
vegyesen. Mi a fehér bögyűeket szerettük, mert annak sárga színű a bőre,
olyan, mint a csirkéé. A többinek általában feketés, kékesszürke. Egy ismerősömtől fekete gyöngytyúkot is sikerült szereznem, az mifelénk ritka volt.
Most is van belőle harminc-negyven
darab, ebből is ki lehetne egy szép
állományt alakítani. Sajnos sokat megevett a róka. Gond az is, hogy eltojnak,
és nem tudunk minden tojást összeszedni. Szeptemberben kelt 40 darab,
de egy vércse vagy karvaly elrabolta a
csibéknek több mint felét.

fiállományod van?

Lúdból 100-150, gyöngyösből kb. 70,
tyúkból 150 db körül, pulykából 5-6
tojó a jelenlegi állományom. Kacsám is
van 15-20 darab, ha a vadkacsákat nem
számolom. Általában ennyi baromfit
tartok folyamatosan, és persze ezek
szaporulatát.
Lehet, hogy fiad viszi tovább
ezt a szép munkát?

Sajnos nem valószínű. Ez csak álom lenne, mivel nem itt laknak. Szeretik az állatokat, lehet, hogy egy-két darabot valahol megtartanak, de az állomány velem
együtt valószínűleg el fog múlni.

Épp ezért szöget ütött a fejembe,
hogyan lehet az, hogy egy kormány
ennyire nem akar foglalkozni az ezer
évig fennmaradt nemzeti értékekkel.
Ilyen hozzáállás mellett a régi baromfifajták is eltűnnek.
A génmegőrzés a megszállott
emberek tevékenysége.

Tudom. Azt mondta egy barátom,
hogy aki prímás az mind hibás. De talán
nincs igaza. A jövő bizonytalan, de az
emlékek erősítenek bennünket.
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