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BEVEZETŐ GONDOLATOK 
 
Alig 100 éve annak, hogy akkori legismertebb baromfitenyésztő szakíróink először ismertették 
részletesen a magyar baromfifajtákat. Ők a magyar parlagi baromfiállományokat a nyugat-európai 
minta alapján hazánkban is komoly fejlődésnek induló baromfitenyésztés és termékelőállítás (korhű 
szóhasználattal élve: okszerű baromfitenyésztés) meghatározó részének tekintették. A hazai 
baromfifajtákkal azidőtájt már megkezdett nemesítő és fajtafenntartó munka eredményeként a parlagi 
állományokból fajták alakultak ki, melyek a későbbiekben több mint 50 éven át játszottak meghatározó 
gazdasági szerepet. Az elmúlt közel fél évszázad azonban a régi magyar baromfiállományok 
felszámolásának, jobb esetben génbankokba szorulásának története. Ebben az időszakban olyan mű, 
mely valamennyi magyar baromfifajta részletes fajtaleírását közli, alig jelent meg. A génmegőrzési 
programok fejlődése, a régi fajták tudományos és kulturális értékeinek újra fogalmazása szükségessé 
tette tehát a hiány pótlását. A baromfi köztenyésztés fejlesztésén 100 évvel ezelőtt fáradozó 
szakembereink fejében aligha fordult meg az, hogy könyveiket egyszer majd leporolják, föllapozzák és 
ismét tankönyvként, forrásként használják, ezúttal a fajták megmentéséért fáradozó kései utódaik.  
A magyar baromfifajták megőrzése több szakmai kérdést is fölvetett a közelmúltban: 
- Az eddig őshonosként nyilvántartott magyar baromfifajták vajon valóban őshonosként 

kezelhetők? 
- Melyek a honosult fajták és ezek mennyiben tekinthetők magyar fajtának? 



- A fajon belüli egyes fajtaváltozatok kezelhetők-e önálló fajtaként? 
- Mely fajok és fajták megőrzése és hosszú távú fenntartása indokolt és melyek hiányoznak 

még génmegőrzési programjainkból? 
- Hogyan hasznosíthatók a régi fajták? 
A föltett kérdésekben könyvünk is állást foglal. Azt azonban itt sem árt hangsúlyoznunk, hogy 
valamennyi ritka háziállatfajta védelemre szorul, még akkor is, ha ma még nagyobb állományaival 
rendelkezünk. Különösen igaz ez a megállapítás az olyan fajok esetében, melyek az ágazat teljes 
átrendeződése (iparosítása) során szorultak ki a köztenyésztésből. Ez utóbbi csoporthoz tartozik a 
legtöbb baromfifajta. A veszélyeztetett fajták megőrzésére kidolgozott programok nem nélkülözhetik a 
fajták hasznosítási módjainak keresését, azonban a génmegőrzési szempontokat (a fajták fenntartását 
eredeti formájukban, lehetőleg populáció szintű génveszteség nélkül) mindig elsődlegesnek kell 
tekintenünk. 
 
Nemzeti kulturális örökségünk a magyar baromfi is. Minden ország kötelessége, hogy értékeit 
megőrizze, az utókor számára hozzáférhetővé tegye. A könyv ehhez csak eszköz. Hisszük, hogy a 
régi magyar baromfifajták bemutatására és részletes fajtaleírására vállalkozó könyvünk hasznos része 
lesz e nemes feladatnak.  
 
Végezetül köszönet illeti szüleinket és tanítómestereinket, akik belénk oltották a hagyományok, a 
természeti és emberi értékek megismerésére és ápolására való törekvés szükségességét. Elsősorban 
nekik köszönjük, hogy utódainknak ajánlhatjuk ezt a könyvet! 
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