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clcrernriixr I x0r6xrEtr rmAn sonAx, AKKoR MEcBrzoNyosoDHAruNK, HocY ERDEMES EZEKKEL A MADARAK-

KAL rs FocLALKozNt. Mrn6zrnx Cxlnlns Dlnwn sexAr6lx mxulr'rAxvozrA A szABAo rEnMFszersEN KIALAKULT

FAJSK FoRMAcLzol,csAcAr, s EzzEL MEGALAnoZTA evol0cr6s ewElerfl I'ruxxA.ll x6zsrx NAGY FIGYELIUET szEN-

TELT A mrsrrnsfcEs szEuxcr6xlK ts, AMELv I nlznuron rl.lrAlxax xnulxul-^lsAxoz vEzETETTi GvUnl0x rn-

xAr I.n Mt ts Az EsETLEGEs el6irflrrsxxnr, Es szexrpuUxx xrs to6r,l nAzlrv0roKNAK ts.

EI,s6 pullxrAsnl rlI.Ax FURcSANAK rUmcr;

Az dltalunk ismert hdziasitott tyrjkok a bankivatytiktol (Gallus gol-

lus), egy D6lnyugat-fusidban vadon 616 tyikf6l6t6l szdrmaznak.

Nem teljesstiggel rsmert, hogy mik6pp is zajlott le a hdziasftds fo-

lyamata. Az egyetlen, amit biztosan iillfthatunk, hogy Kr.e. 3200-

ban mdr tartottak hdziasftott tyukokat Azsidban, egeszen ponto-

san Indidban. Marco Polo p6ldriul ritinapl6jdban megemlft egy ,,fe-
kete6516" hdziasitott selyemtytikot. Jelek utalnak arra, hogy Kr.e.

1400-t6l mdr az egyiptomiak 6s a kinaiak is tartottak tydkokat. D6l-

Eur6p6ba Kr.e. 700 kortil 6rkeztek az els5 domesztikiilt tydkok. Eu-

r6p6ban kezdetben inkzibb csak a kolostorokban tartottdk tis te-

ny6sztett6k 5ket, csakrigy, mint ahogy ez tobb mds hdziasftott dl-

lat eset<jben is fgy volt. Ekkor m<ig csak a szerzetesek 6s apdcdk 6t-

HOGY LAPUNKSIX HIZtrYUrorn6r lS SZ6r e.lrUnr, AZoNBAN xl vE-

tottek, hanem kakasviadalok celliibol - legaliibbis erre utalnak az

dsatdsokb6l el5kerult leletek. A Kozei- 6s Tdvol-Keleten id5tien idcik

6ta igen kedveltek a kakasviadalok, de k6s5bb Nyugaton is elterjed-

tek. Manaps6g ez a kegyetlen ,,sport" a legtobb nyugati orszdgban

betiltott, de illeg;ilisan m6g mindig ijzik. Szdmos keleti orszdgban

(kulonosen a Fulop-szigeteken) ugyanakkor ez averes sz6rakozdsi

forma toretlen n6pszer(s6gnek orvend, r6,sz6tk6pezve egy 6si kul-

trjrdnak. Napjaink nyugati orszdgaiban viszont a viadorfajtikat (har-

ci kakasokat) els5sorban kulonleges testalkatuk miatt tartjiik, 6s kul-

lemuk alapjiin szaporitjdk, eleve a kiiillftdsoka k6szrilv6. Az aseel-

tytik egy rndrar tyr-ikfajta, az egyrk leg5sibb viadorfajta, taliin 6pp a

leg5sibb. Manapsdg az aseel nelv alatt l,inyeg6ben egy kiterledtebb

dzsiai viador-fajtacsoportot jelolunk. A csoportba tobb kulonboz5

fajta tartozik, tobbek kozott a madras-aseel vagy a rajah-aseel.

Szdzadokon .it a tyukok szabadon szaladgdlhattak a tanydk kor-

ny6k6n. Altaliiban maguknak kellett a betev5 falatot felkutatniuk, a

legjobb esetben rs csupdn valamr kiegtiszit5t kaptak. Az 6jszakakat

a csijrben, fdkon vagy az istdll6ban toltott6k. A gazda a tojdsokat

rendj6ben szerepelt a tytikhtis 6s a tojds.

Manapsdg a tytlkokat mdr a vildg min-

den tiliin megtaliilhatluk.

Val6szfnii, hogy a bankivatyrikokat

eredetileg, a hdziasitds kezdet|n nem el-

s5sorban hdsuk vagy tojdsuk miatt tar-



sajiit felhaszniiliisra gyfjtotte ossze, ha egyiiltaliin meg tudta 6ket

taliilni. Ha nem, akkor az legfeljebb prir tijabb kiscsirk6t eredm6nye-

zett... A felesleges tytikokat szint6n csak sajdt fogyasztiisra viigtiik

le. A viddki t6rs6gek elszigetelts6ge miatt a gtinek kombiniilodrisrira

szinte alig volt es6ly. fu elkertilhetetlentil kialakul6 beltenyeszetek-

6l eredeztetlpt6 szdmos ugynotezett parlagi fajta. A kereskedel-

mi c6lt-i baromfiteny6szt6ssel csupdn a 19. szazad v6g6t6l kezdtek el

foglalkozni. Ekkortrijt a tytfiokat l6nyeg6ben m6g mindig ketrecek-

ben tartottiik, hir m6rettiket tekintve ezek mu tobb iillatot voltak

k6pesek befogadni. Napkozben a madarak szabadon k6borolhattak

a legel5n. Minden munkateend5 (p6lddul az etetls vagy a tojiisok

begfijt6se) k1zzel tortdnt. A fejlettebb tyuk6laknak 6s -takarmii-

nyoknak koszonhet6en ugyan n6tt a tojiisok szaln,de azi-tzlei c6'

lti baromfitartiisra az 6si faltiik nem bizonyultak alkalmasnak.

A Foldkozi-tenger t6rs6gr5nek tyrikfujtiir6l kozismert volt, hogy

nagy tojiisokat tojnak, ez6rt megkezdt6k e faltiik importiiliis6t. Kti-

loncisen a leghomjirulthozz6jelent6sen a baromfitart6s fejl5d6s6-

hez. A csirkeh6, a barna szfnf toji{sok 6s a t6lih6napokban fellel-

het5 tofiisok iriinti - piac iiltal diktrilt - igt4ny eredm6nyezte az azsi-

ai fajtikkal vd6 keresztez6seket. Mindez ek65[ az importiilt illetve

6shonos faftrikbol rij fajtrik alakultak ki, amelyek kezdetbenkiz{'ro-

lag hasznositdsi c6lokat toltottek be. P6ldak6nt a new hampshire,

az 6szak-hollandi, a bamevelder ris a welsummer fajtiik szolgdlhat-

nak. Ezek a fqtak 5vtizedeken kereszttil kitartottak, de v6gril m6g-

iscsak iit kellett adni helytiket a modern hibrid) tyfkfa,utknak. Sze-

rencs6re ezek az iiltaliiban i6 kidll6s6 fajtifi, amelyek sz6mos ked-

vez6 tulajdonsiiggal rendelkeznek, mint hobbiszdrnyasok fennma-

radtak. A piaci hibridfa,-t& elterjed6se szint6n a v6get jelentette a

kis m6retd tyuk6laknak. Eljott a toj6ketrecek 6s a m6lyalmos ba-

romfitelepek ide,je.

A ma is ismert fajtiik l6tez6s6r6l kor0lbelnl a16. szazadtolkez-

d5d6en besz6lhetrlnk. A korszakb6l szdrmaz6 festmtinyeken nap-
jainkban is l6tez6 faltak fedezhet5ek fel, mint p6lddul a chabo. A

nyugati orszdgokban ugyanakkor csak a 18. sziizadban kezdtekaz

emberek 6rdekl6dni a fajtatiszta vonalak tenytiszt6se iriint. Je[[em-

zSen a gazdagok tartottiik dekorativ megfontoliisb6l ezeket a faj-

u{kat nagyobb bntokaikon. A sz6p, iiltaliiban ritka, ktilfoldr5l sziir-

maz6 dfszbaromfik tartiisa stdtusszimbolum volt, csakdgy, mint a

diszes, egzotikus novdnyek telepft6se. A ktilonlegess6g iriinti vrigy

motvdlta a faroktollaikat nem vedl5, hanem folytonosan ncjvesztS

f5nixkakasok szelekci6iiiu ezek a madarak akrir tobbm6teresre is

megnovS faroktollakkal rendelkeznek, igy tartiisuk is ktilonleges

kortilm6nyeket ig6nyel. A ktilonleges

tollszerkezet$ selyemtytlkok hason-

l6k6pp a bizarr megelen6suknek ko-

szonhetik, hogy vildgszert e teny,6sz-

tik 5ket a dfszmadiirtart5k.

A ktilonboz6 tydkfajtifi tartisa 6s

bemutatdsa nyomdn logikus elviiriis

volt, hogy egyr'6szr6l bizonyos je-

gyek ailland6suljanak az iillomiiny-

ban, m6sr6szr5l, hogy az iillatok

osszehasonlitdsra kertiljenek. fu id5

el5rehaladt6val fgy alakultak ki az

egyes fa,jtaleiriisok, amelyek a faj-

til*pz tartoz5 egyedek eszmtinyi

kullem6t r6szletezik. E normdk alao-
jiin tort6nik a kiiillft6sokon bemutatott

madarak elbfriiliisa. fu els6 komolyabb

kiiillit6sokra csak a 19. szaizadban kerrilt

sor, de igazdn n6pszer(v6, csak k6s5bb

viiltak. A kirillftrisokkal pdrhuzamosan

alakultak meg az els5 baromfiakkal fog-

lalkoz6 egyestiletek. Manapsiig miir a

dfsztyukok tart6sa r5s teny6szt6se vil6g-

szerte elteriedt kedwel6ss6 viilt.

Esther Verhoef a Aad Rijs

(f ord i totta Gy i mes i Afu t)

A tdma irdnt 4rdeklSdSk figelm1fu
ajdnljuk a szerzrik magnrul k kiadott

kdtetdt, a Tyikok enciklopedidjdt (Ven-

tus Libro Kiad5,2004), amelyfun titbb

mint szdz ty{ftfajta - fdnykdpekkel
gazdagon illusztrdlt - le{raa mellett

kill1n fejuetek foglalkoznak a disz-

tytjkok tattdsdval 6s tenywztlsarcl is.


