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A röppostákkal nem vett 
részt versenyeken, de a 
fiatalkori virtus élt benne: 

gyakran elvitte postagalambjait 
50-60 km-es távolságra motor-
kerékpáron, versenyezve, hogy 
ki ér előbb haza. Az első ame-
rikai óriáspostákat az 1970-es 
évek közepén szerezte be.

– A szülői háztól mintegy 200 
méterre építettük fel családi há-
zunkat a feleségemmel, ide már 
csak az amerikai óriáspostákat 
hoztam át, majd 2004-ben meg-
vásároltam két alföldi tenyésztő-
től 2-2 pár magyar díszpostát – 
mondja el Jaksa János a dísz-
posták iránti vonzalmának kez-
detét. – A magyar díszposták 
első tenyésztési éve sikeresen 
zárult. A megvásárolt galambok 
bizonyították sokoldalúságukat, 
mozgékonyságukat, ellenálló 
képességüket és számos egyéb 
remek tulajdonságukat. A sike-
res első év után újabb törzs-
anyagot szereztem be, hogy a 
vérfrissítés hosszabb távon is 
biztosított legyen. Néhány év 
alatt sikerült egy remek törzsál-
lományt kialakítani. Ezt az is bi-
zonyítja, hogy német és osztrák 
tenyésztők is tőlem szerezték be 
magyar díszposta állományukat, 
mivel a fiókák 3-4 nappal koráb-
ban érik el azt a fejlettséget a 
magyar díszposták alatt, mint az 
óriásposták alatt felnevelt test-
véreik.

• A magyar díszpostával kap-
csolatban gyakran elhangzik, 
hogy hármas hasznosítású fajta. 
Mit kell ez alatt értenünk? 

– A fajta egyedei mint díszga-
lambok nagyon tetszetősek, de-
koratívak a kiállítási ketrecek-
ben. Egy-egy jól nevelt, idomított 
állat a kiállításokon remek lát-
ványt nyújt. A második fontos ér-
tékmérő, hogy vágógalambként 

is eredményesen tenyészthető. 
A kicsinyek vágáskori súlya 600-
800 gramm. A jól költő pároknál 
gyakran előfordul, hogy a hímek 
még etetik a fészküket elhagyott 
növendékeket, amikor már kikelt 
az újabb fészekalj. A galamb-
házban a már kirepült fiókákat a 
szülők kölcsönösen etetik. Nem 
bántják a számukra még isme-
retlen kirepült kicsinyeket. Har-
madrészt kiváló dajkagalambok, 
több tenyésztő ilyen célból is 
tartja őket. Közismert, hogy en-
nek két oka is van. Korábban 
már említettem, hogy nagyon 
szorgalmas nevelők, másrészt 
viszont tudni kell, hogy rendkívül 

sok begytejjel rendelkeznek. Ki-
csinyeiket a szó szoros értelmé-
ben tömik begytejjel, majd ké-
sőbb takarmánnyal. Nálam több-
ször előfordult, hogy az amerikai 
óriásposták alatt nem voltak fia-
sak a tojások, és dajkaságba 
adtam nekik magyar díszpostát. 
Figyelve a testvérek növekedé-
sét 4 hetes korra 3-4 nappal idő-
sebb fejlettséget érnek el a ma-

gyar díszposták alatti fiókák, 
mint az óriásposták alatt felne-
velt testvéreik. A fajtának nagy 
előnye, hogy extenzív körülmé-
nyek között is tenyészthető. 
Olyan településeken, ahol nincs 
sok ragadozó, nyugodtan kint le-
hetnek reggeltől estig a kertben, 
udvarban. Sok tenyésztő így is 
tartja őket. Sokáig tarthatók te-
nyésztésben. Az elmúlt évben 
nekem egy 13 éves hímtől sike-
rült 6 fiókát fogni. A magyar dísz-
posták okosak, könnyen kezel-
hetők, nem agresszívek. Szere-
tő tenyésztőjük kezéből szíve-
sen elfogadják kedves eleségü-
ket. 

• Tudjuk, hogy az első elisme-
rést 1981-ben kapta, s azóta 
számos hazai és külföldi kiállí-
tásról hoztak el díjakat galamb-
jai. Melyik díjra a legbüszkébb? 

– Nagyon sok kiállítás győz tes, 
fajtagyőztes helyezést gyűjtöttek 
be a madaraim. Külföldön Auszt-
riában, Németországban és Szlo-
vákiában, itthon pedig Kaposvá-
ron, Székesfehérváron, Török-

szentmiklóson, Gyomaend rődön, 
Kakasdon, Tolnán és Nagy-
dorogon kapták a legtöbb elisme-
rést a galambjaim. Leg büsz kébb 
arra vagyok, hogy 2009 novem-
berében Nyitrán, az Európa Szö-
vetség kiállításán a bemutatott 
magyar díszpostáim elnyerték a 
Szövetség legmagasabb díját, az 
Európa-érmet, én pedig megkap-
tam az „Europa meister” címet. 
Másik nagy sikerként könyvelem 
el, hogy az egyesületünk által be-
nyújtott javaslat alapján a magyar 
díszpostát elsőként jegyezték be 
a Földművelésügyi Minisztérium 
Ágazati Értéktárába.

Dr. Zsolnay Miklós

Beszélgetés a fajta szakavatott tenyésztőjével 

Magyar díszposta a portán
A Jaksa család galambszeretete több mint száz éves, 
meséli Jaksa János a magyar díszposta fajta  
országosan elismert nagydorogi tenyésztője. Jaksa 
János az első galambokat 6-7 éves korában kapta, s 
ahogy ez gyermekeknél lenni szokott, több fajtát tartott. 
Voltak csirke galambjai, strasszerek, magyar óriások, 
majd 1957-től áttért a postagalambok tenyésztésére. 


