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Megjelen mint az „A TERMÉSZET" 
:o: :o: :o: melléklapja :o: :o: :o: 

A „Hunyadi-indulót" fütyülő kanárik. 
A mult év karácsonyán az Állatorvosi fő

iskolán lezajlott Nemes Kanári -Madár Kiállí
táson szereplő igen számos, bájos hangú 
kanárimadárka közül rövid ismertetésemben 
csupán az emberi szorgalom és kitartás leg
szebb eredményével óhajtok foglalkozni. Ezek 
a „Hunyadi-indulót" fütyülő kanárimadarak. 
Bármennyire hihetetlenül is hangzik, ezek az 

A Babits-féle törzszsel kezdte a tenyészetet, 
amelyet később a Seifert-törzszsel javított. 
Nyolc évvel ezelőtt már megunta Tőffi József 
a kanár imadarainak természetüktől adta 
nótáit és magyar lelke nagyot gondolt. Miért 
legyen csak angolul, franciául vagy németül 
fütyülő kanári, miért ne legyen egy magyarul 
csicsergő madárka is e világon. A magyar 

TÓTH JÓZSEF, a ..Hunyadi-indulót" fütyülő kanárimadaraival. (Raitsits Emil felvétele.) 

apró kis szárnyas állatkák egy egyszerű, de 
annál magyarabb gondolkozású kanárimadár
tenyésztő sok évi szorgalmas tanítása és ok
szerű tenyésztése folytén, tökéletesen meg
tanulták a „Hunyadi-indulót". 

A külföldi származású madarakat a mi 
anyanyelvünkre Tóífi József magyar nemes 
„Hunyadi" kanáritenyésztő tanította meg, ki 
1870-ben Felsőoszkón (Vasmegye) születelt és 
25 éve foglalkozik a nemes kanóritenyész-
téssel. A boldogabb és olcsóbb időben 
500—600 darab kanáriból állott á l lománya. 

hazaf ias gondolatot a telt követte. Tófh József 
számos hím madarai közül kiválasztott egy 
hímet, amelynek síp- és füttyhangja a leg
megfelelőbbnek bizonyult, hogy a,, Hunyadi
induló" fütyülésére kiképezze. Amikor az est 
beállt, az énekkali tkából kiemelte az erre ki
jelölt hím kalitkáját és a hosszú estéken át 
lámpafénynél kezdte az emberfölötti fütty-
tanítást. Tófh Józsefet hazafiasán érző szívé
ben csak egy végy sarkalta, hogy oly madárkát 
képezzen ki, mely az egész világ csodájára 
és főleg nemzetünk dicsőségére, azt az indulót 

fütyölje, amelyet minden magyar megért és 
étérez s amely dal a külföldön is megszerzi 
a magyar szorgalom, kitartás és a hazafias
ságon alapuló kultúráltság igazi hírnevét. 
Nyolc év előtt a kiválasztott hím kitartó szor
galmas tanítás után eltanulta a „Hunyadi
indulót", amelynek fészektestvéreivel együtt 
megalapozta a ,,Hunyadi-törzset". Azóta 
tisztavérben tovább tenyészti a törzset, úgy
hogy a karácsonyi kanárikiállí táson 23 darab 
hím kanárival szerepelt, amelyek ritmusosan 
zengik nemzetünk dicsőségére a „Hunyadi
indulót", oly tisztán, oly tökéletes futamokkal, 
amely a zeneértőt is csak ámula tba ejtheti. 
Akinek hihetetlenül hangzik ismertetésem, az 
e csodás valóságról, nemzetünk egyik csodá
latos alkotásóról mindenkor meggyőződhetik, 
ha felkeresi ez egyszerű, de annál hazaf ia
sabban érző és gondolkodó Tóth József haj
lékát (Erzsébetfalva, Pacsirta-telep, Kuruc-u. 
12. sz.), hol meghallhatja az idegenből szár
mazott kanárimadárka zengzetes magyar 
dalát, a „Hunyadi-indulót". 

A kis művészekről mindezideig, sajnos, mit 
sem hallottunk. Hiába, senkisem próféta a 
saját honában. Ez áll ezekre a csodás ma
dárkákra is, a lelkes magyar tanítómesterre 
és tenyésztőre is. 

Az állatkert igazgatósága e sorok írójónak 
felkérésére elhatározta, hogy a kanárilársa-
dalom e magyar nótásait a nyár folyamán 
többízben az állatkert területén vendégszere
pelteti, hogy ámulja és csodálja a közönség 
a magyar kitartó lelkes munka és tanítás 
legszebb és eredményes példáját. 

Bá rcsak sok ily Tóth Józsefünk volna, akik 
minden tettükben csak a magyar nemzeti 
dicsőség emelését tartanák életcélul. 

Ezalatt Tófh József azon ábrándozik, hogy 
lenne csak megfelelő lakása, helyisége, hol 
ezeket a „Hunyadi" madarakat a magyer 
nemzet dicsőségére nagyban tenyészthetné. 

Raitsits Emil. 
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