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Állattenyésztés

Megemlékezés a Magyar óriás begyes galamb-
fajta koronázatlan királyáról Mosóczi Sándorról, 
halálának 10.-ik évfordulóján

Mosóczi Sándor 1928-ban született a 
Heves megyei Csány községben. Már 
gyermek korától rajongásig szerette az 
állatokat, de kifejezett kedvencei vol-
tak a galambok.

Tanuló korában gyalog ment el a vasúti 
sínek mellett Gyöngyösről – Miskolcra, 
hogy megvásárolhasson 1 pár Magyar 
óriás begyes galambot. Nem számí-
tott, hogy 2 nap - 2 éjjel kellett ahhoz, 
hogy megjárja ezt a hosszú utat, a ga-
lambok feltétel nélküli szeretete nem 
ismert határokat előtte.

Törökszentmiklóson alapított családot, 
s ott élte le életét kedves feleségével, 
Ilonka nénivel és gyermekeivel.

Már 22 éves korára ismert galamb te-
nyésztő volt országos viszonylatban. 
Magyar óriás és Magyar óriás begyes 
fajták voltak a kedvencei, de parókás 
galambjai, páva galambjai is voltak, 
illetve Brünni begyesből rekord létszá-
mú állománya volt 300 db-os létszám-
mal. De a Magyar óriás begyes fajta 
volt az, ami elkísérte életében folya-
matosan, és kihagyás nélkül mindig ott 
volt a Mosóczi dúcban. Ennek meg is 
lett az eredménye, csak úgy, mint hoz-
záértő szaktudásának is. Sándor bácsi 
neve és galambjai nemcsak hazánk-

ban, de külföldön is ismert és elismer-
tek lettek. Rengeteg hazai kiállításon 
elért győztes cím mellett legnagyobb 
sikere az 1964-es Budapesten rende-
zett Nemzetközi kiállításon 1 pár feke-
te Magyar óriás begyes galambjából 
mind a hím és a tojó megnyerték az 
Európa champion címet. Mikor a fajta 
válságba volt kis hazánkban, a Tiszán-
túlon a Mosóczi galamboknak volt 
köszönhető, hogy a minőségi szintet 
vissza tudták állítani a fajta kedvelők. 
Hihetetlen látványú-kuruc-kard szár-
nyú, gyönyörű ívelt testű, hatalmas, 
hosszú, intenzíven fújó galambok jelle-
mezték állományát.

Én 12 éves koromban ismertem meg 
Mosóczi Sándort, és Ő tanított ki a 
fajta minden csínjára-bínjára, hogy mi-
től egyedi s minőségi a Magyar óriás 
begyes galamb. Gyerek fejjel egy ga-
lambász újság címlapján láttam meg 
először a Magyar óriás begyes fajtát, 
mely azonnal magával ragadott. A cím-
lap belső részén olvastam: Tenyész-
tő: Mosóczi Sándor. Címére írtam 
egy levelet, mint kezdő galambász, és 
érdeklődtem a begyesek után. A válasz 
nem váratott sokáig, aztán a levelezés 
folyamatos volt köztünk (mindmáig őr-
zöm összes levelét, melyet írt nekem 
10 éven át, minden héten).

Következő évben 1998-ban jutottam 
el Sanyi bácsihoz személyesen is első 
alkalommal. Rendkívül önzetlen, segí-
tőkész ember volt, s vendégszeretete 
nem ismert határokat. Hihetetlen él-
mény volt beszélgetni vele, és gyönyö-
rű galambjai közt üldögélni. No, de ami 
távozásom előtt következett, az volt 
ám az igazi meglepetés. Megajándéko-
zott 2 pár fiatal Magyar óriás begyes-
sel. Hihetetlen volt ez számomra, hisz 
a fajta egyedei igen borsos árat kép-

viseltek, különösen az olyan minőségi 
példányok, mint a Mosóczi galambok 
voltak. Csak példaként említem, hogy 
fél évi zsebpénzemen tudtam megven-
ni az első pár Magyar óriás begyesem 
akkoriban, s sehogy nem néztek ki mi-
kor a Mosóczi galambokat beenged-
tem melléjük. Haláláig minden évben 
két alkalommal ellátogattam hozzá, 
s feledhetetlen élmény volt minden 
egyes perc nála. Személyisége, a vele 
való beszélgetések, egyedi-csodás  
Magyar óriás begyes galambjai örökké 
bennem élnek.  

2007 februárjában nagyon beteg lett, 
lánya Julika hívott telefonon, hogy 
nagy a baj. Azonnal autót fogadtam, 
és mentünk Törökszentmiklósra, akkor 
már igen rossz állapotban volt. Ekkor 
találkoztunk utoljára, két hét múlva tá-
vozott az élők sorából, szeretett tanító 
mesterem. 

Emlékét örökké őrzöm, s fájó szívvel 
veszem tudomásul, de nagy tisztelet-
tel emlékszem meg most 2017-ben 
halálának 10.-ik évfordulóján Mosóczi 
Sándorról, a Magyar óriás begyes ga-
lambfajta örök szerelmeséről, és leg-
nagyobb tenyésztőjéről, aki csak léte-
zett e világon.

Bagdi Ferenc


