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Az 6v galambfajtäja: a debreceni pergö
Anat6miai elm6lked6sek a debreceni pergöhöz
A drunter und drüber va5/is a

,,mindenf6le" Dieter Fli€dner ältsl
vezet€tt rovatb6l.
Ezel a ci mel fejti ki tanulmänyäban a müvösz a fajtärö|, a
taleirasrö|, a standard köpekröl

fai

I

az

ideälrajzokröl kialah*,rölemön!öt

szeEd gondolalail a mag)arul
olvasöknak is aiän|a a fotditäs
köszitdj e Rohringer Isfi än.

A

- Mag/arcßzägon
debreceni pergö a kelet-magyarorszägi värosb6l, Debrecenböl ös

Debreciner Roller

videkä61 szimazik. A terület nincs
messze Romänia hatfuätöl, 6s mär
rdgöta otthona szämos magas repülö
€s perydfajta tenydszkiinek.

Az

egykoron,iätdkstilusäban"

különbözö rajpgalamb, hasonl6an az
orosz alakgalambokloz ejtetten
hord6 evezöivel tenydsztve 1961 6ta
elismerten önrillö fajta.
Ezört ürmepli a Magyar Fajtaklub
2013. decemberebet femrilläsrinak
fajta Europa
90. Jubileumät,

a

Kiällitisäval.
Talilkozäsom ezzel a galambfajtäval

2001-hez egy VDT kiällitäshoz
kötödik, mely Lipcseben volt. Ott
ismerh€ttem meg a magYar debre-

oldalon megközelitöleg egy centimdten€l haladja hrl. A koman)'tol-

debreceni pergö hä14 relative (\.iszonylag) rövid, legaläbbis azzä teszi
az emelten hordott farck ös a mdlyen

Iaknak szdleseknek kell lenniük

ds

tartott evezötollak hatäsa. Minden

lehetöl€g ugyanolyan fejlett tollzäszlökböl älljanak. Az egyes kormänytollak csdvdje a tolltüszöben

esetre egy kissö lazitja a testdt ermek

sz€lessdg a mellszdllessöget mindkdt

ü1.

A bdrcsöben (tolltüszö) rögzül

behez

a

tollgerinc, ami

a test-

a

fartö

A

ü

,,alakleringönek" a normälishoz

vagyis a parlagi galamb6hoz viszonyitottan. A gerincoszlop hätcsigolyäi (a häti görbülete) ideälis
esetben enyhdn bclsö ives (konkäv)

izoßrzall'ba ägyamll.
A magasabb kormänytoll szäm a
nonüil l2-vel ellentdtben - a zsirzöi-

-

fa dömidgy visszafEldldsdt vagy

a

teljes eltändsdt eredmenyezi. Ellen-

ben a farktöi. izonzat jelentösen
megedsödik. Altaläban a kormäny-

tollak szämänak 1/3-os

növeke-

dösöhez nagyobb izomtömeg szüks€ges.

Elöfordulnak

l8-at

meghaladö

sämü kormänlollböl dl6 farkak, de
ezzel gyakorta feltrinöen rendezellen

tolltüszök jämak a farktöizomzatäban. Ebben az esetben a cserdpszerüen egymäsm illeszkedö tollak
zavadäk egl'rnäs! 6s beäIl a nem-

Konkäv hätvonal, alak keringö
amiböl

a

nyak

fajtära jellenzö hamonikus

häl

-

faiokvonal kialaLul.

Azoknak a galambfajtäknak az esctdben, amelyeknek konvex a hätvo-

kivä'natos,,lapozödiis" az egydbkent
konekt ös enyhön boltozott farok ivöt
megzavarcan,

ceni tenydsztök mentonit, dr. Szücs
Lajos ura! akit megtanullam becsülni, szakmailag nagyra Atökelni Dr
Szücs ölt az alkalommal 6s nöhäny
drdeklödö n6met binälönak. közöttlik
e sorok irojänak is 6s elrnagyarära a
fajta lä jellegvonäsait 6s a fmomsägait. Nekenl mint ennek az iriisnak a
szerzöjdnek tehät mödom van az
egykor hallottakat &tekezösemben

Konvex hätvonal, parlagi galarib
nala ott szögletes ätmmeftel megy a
häi a farok vonaläba.

eglbeloruri.
Kezdw o j6 jellerflzliLkel:
A debrc€enipe€ö közepes nagysägü
galamb testtartäsäban e$/ az alakke_

ingök közüI. A terminus vag]Ts a
kifejezds,,alakkering6" a parlagi
galamb älläsät6l eltöfli külsö me&ie-

lmdsre vonaikozik. A legmarkinsabb, legszembeötlöbb a szdles,
legkevesebb 14 kormänltollböl ällö
farok l^zfu legyezöszenien a ralajt6L
45-60o-ban emelten tartva. A famk-

A pävagalamb farizomzatänak

Debreceni pergö vörös,

fenykdpe

kiällitöja: J. L. Friüdel

t2

Galtunh is kisällat

A pr ra. magis

sTorosan

ftllikvii lolla-

tenyiszij sTinüa aTorurl ft]islncrllctij. Az änatönriai alapok ä toLlazat rlaft talälhat6k. cTirt etTe a
tenyislds solln ls uifilig figychri
zat a

(gondolni) kcllcne. Aminl a szölcgbcn

cniileltük a cl.p. szinryev.Ti;il cjtii
(ejtett s7änryir) galarrbtäjla. GalanrbtcDydszök körcrbcn gyakrau bc\Tilnck
..]ögösszänlyu" galambröI. EzJ a kr1
kitjczist ncm szabed fe]cscrdlnl. mct
az cjlctt sln1)üak sclnl1i közc a 16gö
szamyhoz, hisren csetünkbcn ncrn az
egdsz sllln1y lög- lranem csak ar clclö
tollak cjlcttck. Ez a tavcs meghalärozis
sajnos ä sakirodalolnban is elterjeclt.

nugazit

A galaurb

ällasa az cgycs l,rbszircsotlhossT,rböI. illdvc aTok szögalläsäböl dcd. Az aiakkcdDgök ideälis

lok

2A13. szeptenber
fe1ö

hajl6k ügy, hogy ivclösükkel egy

zi1

baraügfonnät alakitsanak ki.

(Läsd ämyalalos alulnözeti kcp.)

kiizitlli rrörtikkel

csctbcn (nonnäl esetbcn) 90-12{)o

A lej a ndmet fajlaleiro könlv

rendclkemek.
.lz ideälisrll bcszdlilnk. akkor
^rrilol
a szcrü a kcringö galambok cso-

meghatarozäsa szerint ..hosszasan
kerek (nyüjlott) a honrlok cnyhdn dombolodri €s simänak kivänalos. Ezen a

porljäban szokäsoshoz viszorlyif.
A lirb\zärcsontok hosszrinak összeha-

helyfl

sonlitrisn tj a szitgirllhsuk a szirti
galambival- csak a parlagi gaiambivrl a\ cs]es sTincs galanboköval
Ichctsö.qcs.

a sz-el76 ismdt csäk

Dr

Szücs

Lajost kivaqia iddui, aki a fejformät
cgy oldaltu fckvö silvfioz hasonlitotmint negfoghalö kephcz. Lipcsdben
vil{t sztm ztak cbböI. mert
Ndnetoßzägbm szämos különbözö
ta.

heves

fajta szilva ldtezik.

a nimct lajtalcirö
könF,bcn is meelalälhat{i. Az cmbcrnck cgywcr meg kell nezric crtjkel a
rn€g magäban

galambkat udvarläs Däsdrrc kitzbeD. akkor ka| Ddmi togalinat a ..li\zilösül ', nrely ippcu az cjtctler tarlotl
evezök ellcnirc a7 cgisz lcslbeD nrcg
Az irö a kövclkczö nyiri malyarorszigi kidnduläs solrtu kapott magyadza-

vän. Alaphelyz-clbcn a talajou la7än a
fi! ok alatt holrlollak lcsalck az c!c7ök.
Ebhcz a laza közcveziik gerinccnck a
talajjal piullturnrosnak kcll lenniiik.
A vänyhcgyck idcälis csctbcll idlF

tot. mert a bugaci pusztäban növ6 szi1vafäk gyümölcsei egydrtelrnüv6 tettdk

czt a hasonlatot. A gyümölcs alakja
folyamatosdl donborcdö külsö i\,11,
ene utalt Dr Szücs. Sem nem meredek

kearck. Ez a lörzs chJkonlodisriböl

kölclklrrl, n1ü a hht a 1':mk iränyä-

homlok, sem nem lapos fejte(i nem

ba kcskenycclij. A v. i)slgban ellrt az
crösen fejlett melliTonvrt is a rclalivan
sziles mell a felelöscli. Tdrnaszetesen

kiväratos.

kcllcrek hozzä a7 qjteften hodott

A közcpcsm hosszll csör egy nem tul
szilcs honlokkal fol)'iat6dik, miköz-

cveziik is. mclt r s7ämyak csak a pulla
üleplollaäl ulin inin\,olnak bcfili.

bcn talälkozäsuk cnyhe tördst (tompaszöget) mulat.
csördudorok

A

t't\

simäk ds enyhdn porozottak.

A Dic Gcstah dcr Taub. a galambok alakja c. kinryr 123. äbmja

kdtrn Nag.rs älläsir

^
szögbcD
galaüb.

L

Aklullis standrdkap

poslagalamb

e!),

A

Dagasäll,rsü begles
sokalakirsäg a galanb-

jainkDiil as külö|bozö hossTusälu lribszircsonljaik. illc6c azok ällisszöge
igdr soktilc (\älto,,atos) megielenest
cr elüninlcarek. A debreccni pcryö
läb.ri tLZ eliiiri!\s7edi ieiüsben csak a

csiid

is

az ü.lak lollazott rcsTciben

liLhltök.,\ csiid hossza a parlagi
galamboal közcl megegyczö. A
Ll lollJzotlsirguk miatt (j,ridcbbnek tiümek. mini aruilycnek val6jäban.
F-re az ejtctten hordolt szämyevezök

c\üditk

optikailag is r'äcrösitcnck.
Mdrctczctt

filülrizcti

kif

lijrk

A

szdlsti

mäsf'öl ket
ccntirndtcnröl hosvabbltk. dc hätra1ol]ai nem lchctnck

Ä lcj konturvonala a tark6tiijal 6s a
torok kikerekitösscl hamronikus
ivben folltä16dik. a nem tül erös
nyäk häis6- illetve az elsö 61dben.
A debreceri peryönek gäzdag vinpalettijät a szezö e helyen nem kivänja

Gvletemi tnkäbb a fajlalei s
egydb vonatkozrisait ds

a

lr1.is

standard

meghatirozlsait fogia megvilägitani. A
magyar galamblenydszök szövetsögc
2012-ben a galambirjliikidl kön).v
tbnnäjäban gyüjternen),t adott k. Ez a
könw felöpitösöben olyan, mint a
nänet fajlaleio könyv csak a fajtik
kepei szines fertyköpek fotok.
A szet7ö most kisdrletet szerctne tenni
mindkdt murka vonatkozäsäban az

elterö illuszträciök elönyeinek ds
hätränyainak bemutatäsäval. Egy
lajtalciräsnak (standard) az ällatlc-

Galamb ös kisällat
nyesztesben mindig meg kell hatiroz-

nia a fajh mintaklpet. Az

ällattenydszds krmävetesen nem merev
ällapo! hanem a vältozisoloak ös a
fonnilodrisoknak lenyornata. Ezirt a

standardokat (szabväny leiiisokat)

Soll€l inkibb ügy kezelendö, mint egy
tudomänyos illuszfäciö. Ez egy
szemöltetö äbra

eg/

Szöveghez. Bar

szimos müvdszi illuszblici6 is van,
melyek csak ,,szdljegyzetek" keil

hosszabb g]/ dvidebb iöközönkent

mandjanalc
Miisodlagos fontoss,igü pont az alkal-

mindenkori ällapottroz kell igazitani.

mazanö rajzeclnika. A tudorxtnyos

Ezel összefüggesben az üj tudortinyos ismercteket ät kell tekinteni ugy a

publikäciökban 6ppügy, mint az
ismereftedesztö drtekezdsekben a
nyomtathato&ig drdekdben az rimya-

a

mind az
anat6miai vonatkozisüal€t. ES/ stangenetikailag eltedket,

dardnak annyira megfontoltnak

ds

kädiltekintinek kell lermie, hogy alkalmazisa az ällatok viirnira senrmikn
negativ követl€andnyekkel ne jiirha-sson. Az ällatvedelemmel kapcsolatos

kerddsek ne

al*or

kerul_enek wdba,
amikor az eeyes küls6jegy€k vältoz4sa
sokäsodik, sokkal inkibb azok harinit

kellene vizsgiljäk az ällatra, mint
egys€ge vonatkoztatva.
Ezert eey standard kep nem megedsid
haiisü, hanem sokkal több lehet a
negativ befolyäs4 mdg akl(or is, ha ez

csak egy

pillanahl ällapotct

mutat,

akkor is, ha megvalosit{räa ugran
kiekszrinh de mdg el nem erfi& akkor
is annak minden revletdben arlatomiailag megval6sidEt6nak kell lemie.
Eppen ezdrt, a fenykep, amely nem
müvi, egy reilisabb lekdp#s€ a mär
megleväneb ajeler egi ällapohak. A
foto itka esetben felel meg minden

reszletöben

a

megadott standatd

szövegben meglogalrnazottaknaL De

ez nem is feladata eS/ fenykepneh

az

sokkal inldbb
összbenyomäs
közvetitds€ a szenrldlö viimiira.
Eg/ ällat szalomi binilaträhoa armak
minden sajätossägänak a standard
sztveggel örtenö dsszehasonlitäsiiloz
epy fenyk6p nem alkalmas.

Minden kisdrlet arn hory különbözö
fenykep konigälö pnrgramokkal feljavitsuk a reszletekel majd vdgin a fajaleinisnak megfelelövd alatißuk az
összkepet a szezö älläsponta verint
ätonlm juttat. Ez a fontos munka csat
eS/ tudornänyos njzolö feladata lehe!

aki anat6miailag kepzet! a szahnai
dolgokhoz ertö 6s mjzban azokat megjeleniteni kdpes. Ezzel öswefliggesben
szeietne a szepö eg/ felredrte$€ nimu-

tati, el

latos mjztechnikival k€szitik az äbnizoläsokat. Ez mdgsem egyszenien
fekete-feher rajz, hanem a fekete es a
fehdr közöfti äm),alatok felhasaäläsäval keszülö munka. A iechnika igen

magas szintLi szemleltetöst

Kdrem, engedjdk meg, hogy egy
merdsz kisdrletben bemLrtassam
dszrevdteleimet. Az aläbbiakban
hriom debreceni pergd illusztftici6t
läthatnak

Melyik kep az, anelyik az öSSZBENYON4AST a leg€yoßabban megfogja?..Osszbenyomris: közepes nagysägu
galamb, vdles mellel ds rtjvid hättal,
ejtett€n tartott sziimyakk€I, emelten

hordott farokkal." (l\lemet fajtaleirc
könt /, debrcceni pergö szövegczöse).

NFgodt ds zavartalan

szernldlödds

utän a szerzö egydrtelmüen bizos
abban, hoS/ az L szimü kep a sziluett

tesz

lehetöv6. Plasztikus fonnai összefüggeseket kepes a legtalilöbban elöä[itani andlküI, hogy a szemet a szinek

iniryitaftik. A veflö a.jövöben e$/es
fajtaleifüsokloz kombinält kdp
kövitdset kepzeli el, ery szines dldällat

fenykEe 6s eey ämyalatos technik äl
megalösult mjz, mint tudorninyos
ilusztrici6 segiß69övel.
A fajtaleinis az a szab*iny vöveg,
amely a legnagyobb jelentösdggel bir
Tehät a fajlikat meghatärozo szöve-

gekben majd soldGl több különlegess€g leinisa vrllik szüks€gessö. A
sokoldalüsäg ös a különbözö kifejezesmöd nem hagmak lehetöseget

az összbenyomiis követelmdnyeit

a

leggyorsabban 6s legbiztosabban
közvetiti. A 2 szimü kep az ämyalaros

egy steril ös egysdges äbiizolfuhoz.

Eryöbkdnt ezek a megközelitdsek
szämos n6met fajtaklubnäl gyakorlattä välnak. A fajtaklubok standard
kdpei mellett ldtezik a standard
szövegenek felhasmäläsäval kialakitoft kivonat egy magyai2at, amelyet
egyes biräl6k tevdkenysdgük sonin
hasznälnak. Mikönt marad meg
akkor a birälöi munka befolyäsolat-

rajz, amelyet

lansäga, neutalitäsa?

megadottak szerint keszitett a szezö.

Es mikent viszonlul ehhez az

igy-

3.

a

tenydszlök ältal

A

szämü kdp szines mclldklet az

nevezert ..ältalanos" birälö. akinek

csak az IR\IEN\TS fajtaleids
szednt kell bft6lnia? Ezek a felvetödö

kerörk, melyeket fel kell tenni es
meg is kell välaszolni annak
drdekdberL hogy a biiälat a passzidböl
ös a profi galambteny6sztök
szfileben is hiteles mamdjon.
A szerzö a debreceni pergd egyes fdl-

kiillit6k

egyszer tiszlizni kell.

re&ihetö standard pontjait veszi

Eey standad kep nem az es nem is
eaba4 hory müvöszi alkotis le$/en.

pöldrinak ds megprobälja a tdnyleges
va16sägot bemutatni.

drvenyes BDRG fajtaleird könyvbdl.

A

Galamb ös kisällat

14

kis jätikos kis6rlet a következö: az
emberek az összbenyomis megi€ldsehez nem igenyelnek szines müvdszi

kepeket.

a

A viluett a leggyoNabban

es

legbizosabban felismerhetd. Egy

kdsae munkält ämyalatos mjz szolgäl-

ja a fajtaleinis

eS/edi meghaliroä-

sainak közvetitdset Ez egy vizualis
megjelenitds, mely lehetösdget ad a
röszletek bemutalislira a tollazat rajza-

itöl a finomsägokig

A bonyolult fonnai

összefüggöseket

mint azt önök a galambfajtäk szämos csoportja esctön megfigyelhettdk

-

a fajtaleiiisokban megfogalma-

zottaknak megfelelö rdszlefi äjzokkal
lehet alätr{maszani.

magazin

2013. szeptember

poziciö ellendre rövidü16s lätsata

do" ez pontos ellentetek€rf jelenik

ndlküI, kivehe6en tul rövidre sikerült.
Nem jellenzö a megjelenitefi szimy-

meg A mell emdl fogva v€kony (szük)

A

pajzs felsd rds#beü tul
keskenye rajzolt. A felkär ds fiileg az
alkar cson(iai a singcsonttal es az onG
tartiis.

firokig. Ez es€tben
a szämFk kifutisa eg,rnis melefti,
szemben a magyar szövegben ift
,g$anist erintä ' saimlvegekkel, ami
a hät kiszelesedd a

csont emdl fogva tul rdvidek.

Ennek ok{n ekiäll egy teljes mdrtekig
nem kivanatos szimltartis. IIa a lajzolö a saimyakat a honi standardban
kivänt ,3 talajjal pätDzaims"-kent rajzolta volna akkor a következö plobl€ma azormal elö1ünt volna. Ez a galamb
ü1 magas (ällisü). Ezzel apobldmäval

kitdön a BDRG

standaid 192-es
kiad.{säük rajzolöja eppen üS/, mint a
legut6bbi DDR standard kiad,is raj-

a test hatirozott vdkonyodä$it jelen-

zolöja is.

A következö

iend.
ellentmondräsos rdszlet

a farok ,,le$/ezö'1ben van.

haz

A

szülö-

fajtaleftäsa lehetösdget ad a

A

farok sz6lessdg6re.
farok szdlessdgnek e szerint a mellszdlessdgdt
balrdl ds jobbröl is mintegy egy-egy
centimetenel meg kell haladnia. A
rdszletrajzot balr6l-jobbröl n€zve ez

Aiulndzeti kdp
Ideälkdp 1992. BDRG

dppen tesßzöless€gnyi!
Ezek alapjän rnelyik tenydszö, melyik
szakeldado es melyik biü16 tud a kep
szerinti €s szakmailag helyes tenyösztest, illetve bintöi munkit vögezri?

a'.

E:'.,-:' \

.E

Alulndzeti rajz

Felülndzeti kdp
-

Ezek a megközclitösek egydbkdnt
a szerzö talälmänyai. A
vonatkozö madltani ds növdnttani
szakirodalomban igen sikeresen
kövctik ezl az elvet.

DDR fajia$ ijtem€ny

nem

mikn pobldmrikat okozhat az,
eg/ standardmjz neln egyezö a standard vövegdvel, az a debrcceni pergö
nänct fajtaleirisäban j6l läthatö.
Hog]/
ha

A fajtajegyek cimszö alatt a hät pozi
ciöban irtt .,rövid, enyhin lejtö, a
farok alapjäban erösen elvökonyodö,
a farokkal ives vonalat köpezö."
Nözzijnk

a standard kdpre,

ndzetere.

Fehäni\ hogy

amak oldal(tdlzs) a

ä test

Ezen nem segitenek

a

reszletrajzok

A hib.{s alapot a revletez6s mdg
nllvanvalöbM tesi.
A mintakdp a BDRG standaid
S/üjtemdnydben mlir ll eve viltozsem.

Lätszati kdp felüLöl

tatis ndlküli marad! egy r6zletrajzzal
kikivitve. Läthatö a
farok rcsz

Nem jött mdg el az idö ez a

felühdzetböI. Itt nyilviinul meg az
cgyüttes dilemma. Ez a rcszletajz
hatirozottan az elenkezijet mutatq

talälni?

häl

ätgondolni?

A

-

probldnit

€s vögül status quo-t

szerzö remöli, hogy

foekezdsövel adott egy kis lökest a sür-

mint ami a szövegben äll. A szabv4ny

getöen fontos beszölgetisek lefolytalisdloz. Egy felnövekvö genei4ci6

szövege a hät es€tenil a következdket

galamb kedvelöi ezert hil,4säk lesaek.

iia:

,'a famk tövöig edsen elvdkonyo-

Dieter M. Fliedner

