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A GYEPEICHEZ• ICCITUDO NEPRAJZI ERTEICEIC Es
LEHETSEGES SZEREPCK A VIDEICFEJLESZTESBEN
Liiik Janos
Summary
This study gives a short summarize from the ethnographic values which links to the
grasslands. The use of the natural grasslands gave us numerous cultural values by the
herdsmen, who had worked among special weather conditions. The herdsmen' number
were so high it: the 18th century. 2000 herdsmen had been registered only Szaboics
county in 1796, and more than 50000 worked in Hungary at that times. From the
herdsmen's tradition worth to emphasize the farming of natural environment,
architecture, clothes, herdsman's devices, everyday life, object of herdsman art,
ornaments, festivals.
The animal keeping had given much income for the country under the centuries,
nevertheless the opportunity of the Hungarian rural development very important
nowadays as well, It should use much better the grasslands by the animal keeping,
because the development opportunities would be better for the rural society, but of
course must have developments more fields, e.g. the infrastructure, number of animals,
tourism, traditions and so on.
Offers are for the farmers on the end of the study.

osszefoglakis
A tartuirna'ny roviden osszegzi a gyepekhez kapcsoloda . neprajzi irtekeket, amelvek a
nuiltban halmozOcitak fel, A termeszetes gyepteriiletek hasznosita'sanak torteneti
folyarnakiban rengeteg kuttuallis ertek keletkezetr a as.VOCid,5' aa.
201`0
javoltab61, ctkik sajotos idojdraaz koffilmjnyek kozatt dolgortak. A p arsztorok szaina
jelent5s volt a 18. szcizaclban. Csak Szaboles rnegyeben 2000 pasztort regisztraltak az
1796-os osszeirds alkalrrulval, orszagosan jov zl tObb mint 500019 pcisztorember eft es
dolgozatt akkoriban Magyarorsalgon. A pdsztorok hagyatekdb61 erdemes kiemelni a
termeszeti karnyezetet kimetj gazdcilkodast, az epiteszetet, a ruhazatot, a pasztorkodas
eszkozeii, a mindennapt 'letet,- a pasztormliveszet tiirgvait, a di.szit&echnikokat az
tinnepeket.
,

z évszazadoic alau legeltefAces allastan assal jelenti5s jOvedebnet Jewell

arszag,
rnindazonaltal a magyar videk fejlesztesenek leherdsege no on fontos napjainkban is.
Jobban ki kellene hasznalni a gvpeke( az 411attarttic celjaira, inert a fejlefdesi
lehet6segek jobbak lennenek tt videk tarsadalmanak, de term eszetesen tobb teruleten
szaksegesek fejlesztesek, pl. infrastruktiira, allatIdtszam, idegenforgalom, hagyomeinyok
toveibb.

A tam/twiny vegen ajanldsok talalhateik gazdriknak, gazdalkodoknak.
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BevezetEs

Apar:aulagyepe legelok, Otek aiapjAt kepezik a legeltet6 allattartasnak. Specidlis
koralm6nyek jellemzik az tlyen tertileteken folyb gazcialkodast a vis•onylag nagy
teritleti elhelyezkedes es a ritka populaci6 matt. A magyar n6p tortEneteben mindig
frekventalt heIyen szerepelt az allattartAs, a legeltetes. A Karpat-medenceben tortent
rnegteleped6s sem torte meg a kapcsolOdast, az „aj" helyen is boseges legeltetesre
alkaltnas teraleftel rendelkezett a rnagyarsag slksagi legel6k, vizjarta arteri terilletek,
&is nOvenyzetfi erdosegek biztositottak az allatok tartasat, neveleset.
A nep aet6c cartuirrianyozO neprajztodomfiny szarnara a pzisztorkodas, a pAsztorkuliara a
tudomanyag letrejotte, kibontakozasa pillanatAtal foglalkortatta a kutatokat. A
ayepekhez kapcsolOdva olyan sajatos kuItUra fejkidOtt ki, reszben elkulOnalve a paraszti
kultura egeszet61, amelyben foglalkozassa valO pasztorkodas kimerithetetlen
tarhazat nyajtotta a kutatasokhoz. A pasztorokat munkajuk a termeszethez kotatte„
szoros harmoniahan a termeszeti kOrnyezettel es a feltigyeletiikre bizott allatokkal.
Felvillantva az alIattartas es Ipasztor-kacliltjA , 61 nehany kockdt, megismerkedhetank
Egy olyan tarsadalrni reteg kinalta
a ptisztorok szerepevel a magyar allattartisban.
arnelyik
nem
ji5hetett
volna
letre a gyep, a legeI6 nelkuI. igy a
megismeresre
gyepek kinalta legeltetesi lehetOsegek eredmenyek6nt az allatokbol szarmaz6 haszon
mellett kulturalis, neprajzi ertekek is szalettek. Atfutva a pasztorkodas reven keletkezett
kultualis orOksegen, feltehet6en nem tanik illuzionalc, hogy a meglevo ertekek
inteQrAlhat6k a videkfejlesztes koncepci6jalhoz, segitsCgiikkel, a hagyomanyok
figyelernbevetelevel olyan fejlesztesi tervek kesztilhetnek, amelyek elbsegithetik a
napjainkra meglehetosen hatterbe szoritott termeszetes gyepek hatekonyabb
hasznositasanak ismetelt fellenclMset. Ennek az elkepzelesnek a megvalositasahoz
kivan ez a vazlatos tanulmany otleteket adni.
Allattartis es pasztorkodas

Az erclOsegek, gyepek, vizjarta rack, legeltetesre alkalmas terilletek olyan
tartasmOclokat kinaltak, amelyek reven a legetteto allattartas es az aliando vandorlas az
Ojabb es fijabb legelaterUletek meghoditaska sarkalltz, oseinket. A nomad nepek
vandorlasaik soran oriasi teruleteket jartak be legelO allataikkal, kOvetve a csordat
satra.st61, csaiadost61.
A magyarsag is hasonla eletkortiltri6nyek kOzOu nevehe allatait a Karp4t-medenceben
tortenc FuegtlepeLles elort. Az Allamszervezet ki0Cliese utani szazadokban is fontos
terulet volt az allattartas, az orszag nCptelen hatarvidekein a magashegyi, havasi
allattarias es pasztorkodas alakult ki, amely a 14 15_ szazad kornyeken terjedt el
nagyobb teraleteken, elsasorban on, ahol a havasi IegeltetCsre alkalmas fOIdek a
falukozosseg kozds tulajdonaban voltak, Az orszag beIso siksagi terilletein a
pusztasodas terjedese teremtett alapot a pusztai legelteto allattartAsnak es a hozza
szorosan kapcsol6d6 pasztorkodasnak. A pusztai allattartas a 16-17, szazadban nagyobb
gazdasagi jelentoseggel birt az Alfdldon, mint mas allattartasi tipusok. Ezt a vezeto
szerepet a 18, szazad vegeig megOrizte (Dam 1995). A falvak elnepteIenedese a tarok
uralom Matt rohamosan nbvekedett, igy hatalmas teraletek kertiltek egy-egy megmaradt
-
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telepUIL, mezavaros tulajdonaba. A „bekebelezett" leuelotereileteket a varosok berbe
adtak vagoallat terme165 oeljaira polggroknak, falusi parasztoknak, igy letrejettek a
pusztaberietek, A nyajak,_ csorda th - zesere pasztorokat fogadtak fel, akik a legelon
epitett szallason eltek, lakott telepulesre csak ritkan jutottak el. Ez ac 6letforrna sajatos,
egyedi kulttirat alakftott ki a ripi kulairan beliil, killanleges szegmensekent a neprajzi
kutatasokriak. A pasztorok az allatok Orzese, gondozasa soran kalon. foglaikozasi apt
hortak 'due, akik a maguk teraleten az. Wok folyaman szakembereknek szarnitottak,
Hossza idonek kellett eltelnie, rnig a fiatal pLztor elsajatitotta, elleste az oregek -tal a
szaktna fortelyait, men 22okat konyvekbol nern ismerbettek rneg, „csak" a gyakorlat
aka' valhatott valaki a tereles, orzes, ey6gyitas, fazes, muveszkedes mestereve. A
jOszag ktilOnleges bAna'srm5dot igenyeit, hosszli evek gyakorlata Kellett a pasztorsag
„tudomanyanak" elsajaitasahoz. Eze'rt az Dreg pasztoroktol lehetett a lcgtobbet tanulni,
a kutatok is toliik15zereztek a legertekesebb informaciOkat.
A 18. szazadban jelentos tarsadalmi rend kepviseltek a pasztorok, egy 1796-os
zabolcs megyei osszeiris szerint 2000 pdsztor volt a megyeben. OrszAgosan 50-100
ezer pasztorral lehetett szamolni (Palacli-Kovks 19). A pasztorok tarsadalrna, a
tagozOdas bciso rendje hosszl'I tc}rteneti folyarnat eredrnenyekent jog let -re. A rangletra
tetejt'n a szarnact6 alit, o fele1t az allatokrt es anyagilag is felelasseggei tartozott a
tulajdonosnak. Sajat allonnannyal is vendelkezett, amely a gazda allataival egytitt legelt
es biztosftekkent is szolgalt az esetleges karok6rt, Az Oregbojteir a sziimad6 helyettese
es dolgozott az allatokkal kisbojteir. A munkalehetoseg megragadAsara a pasz -toroknak
neat volt rnindig helyben alkalmuk, a migraci6s mozgasok jeliemezta a
pasztortarsadalmat (Szabadfalvi 1984)A milk szazad elso felapen bekovetkezett tertileti valtozasok (Trianon) kOvetkezteben
kjaJakult a je]en]egi orsziizhatfir, igy erdeimes megne'zni, hogs akkoriban es napjainkban
hogyan alakultak az allattenyesztes mutatoi (1, 2. tablazut).

1. tabltizat
Az allat011ornany lkszamanak alakulisa
1925

1927

1929
1000 dumb
1819
1573
892
2582

1931

1933

1935

___
1755
1696
Szarvasmarha
1920 _ 1803
1814
1227.
1056
1611
1440
Juh
2890
806
820
876
903
864
L0
2386
2714
1899
3176
Sertes
2633
Form's: EstOk Janos et al.: Agrarvilag Magyarorsztigon 1848-2002. lip. Argurnentutn,
Magvaf Affezcigazclasiigibli;zetim. 2003.
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2, tdbleizat
Az illatillonAny 1990-tol
1990

1992

1994
1996**
1000 darab
910
909
947
872
78*
70
4356
5289

Szarvasrnarha
1571
1159
Juh
1865
1752
L6
76
75
Serves
8000
5364
= szeptember 30
** = decetnber O1.
Forras: Mezogazdasfigi Statisztikai Evkanyv ) 2001.

1998**

873
909
5479

2000** 2001**

805
1129
75
4834

783
1136
60
4822

A pasztorkuItUra tudomanyos igenyil tanulmanyozasa a XIX. szazadban indult meg es a
XX. szazaclban bontakozott ki. JeIes kutatok vizsgaltAk az dllattartas es pasztorkodas
teruletet (pl. Herman Otto, Gyorffy [swan, Ecsedi Istvan, Szabadfaivi J6zsef, ManEa
Janos, stb.), jelentett6k mcg tanulmAnyatkat, dolgozataikat, rovidebb-hosszabb
publikacioikat, A foldek tulajdonviszonyainak a valtozasa, a IegeItetes szabdlyozasa, a
legelotertiletek zsugoroda.sa a gyepek feltorese miatt es meg sok egyeb tenyezo hatasara
a pasztorkodas egyre sziikebb teruletekre korlatozddott a XX. szazad masodik feleben,
aminek egyenes kovetkezmenye Jett a pgsztortarsadalom fokozatos felolvadasa a
tarsadalomban_ A legeltetett allatok aranya csbkkcnt, aminek eredmenyekent jelenieg
pl. a szarvasmarha vonatkozaisaban kevesebb volt 2001-ben (783000) az dsszes
2., 3. taLizat).
marhaletszam, mint a legelon nevelt marha 1935-ben

3. tablazat
A legeltetett illatok arinya 1935-ben

Dungnttil
Alfold
Lzak Mo.

Juh
97,9
985
98,7

Szarvasmarha
46,9
64,9
77,0

Ló
7,3
10,2
10,8

Series
52,4
49,1
67,8

Fonds: Estak Janos et al..: AgriirvilLig Magyarorszeigon 1848-2002. Bp. Arguinentum ,. .

Magyar Mezi5gazdasagi Affizewn 2003_

Napjaink hagyomanyos pasztorkodasa es alIaftartasa a jelentos rrtulttal rendelkez6
reliktum tediletekre korlatozodik, de a feladatok tab szempontb61 is erdernesek a
kutata.sra. Sok teenda van a mepteriiletek noveleset illettien (4. ttibitizat). Elsosorban a
megleva term6szetes gyepeket Kell megOvnt es megfelelo motion ha.sznositani. A
gyepterfiletek nagysaga 2000-re- jelentasen csOUent a megelko evekhez viszonyftva,
de a 2001. ev nerni javuhist rnutat.
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4. tablazat
A foidteriilet hasznalata rniivelesi agak szerint (rnajus 31.)

Megnevezes

1992

Szant6
4706,9
35,3
Kert
yiimolcsas
94,5
z618
135,0
1164,0
Gvep
Erd6
1712,2
39,9
Nadas
•Halasto
27,1
•Nem mii. ter.
1388,2
9303,1
• Osszes
Forras: MezogazdasLigi

.

1996
1000 hektar
4712,4
4714,4
35,0
98,2
92,7
94,3
131,9
130,9
1148,0
11483
1764,5
1766,5
40,8
41,2
27,0
. 27,2
1285,8
1346,5
9303,0
9303 20
vkijnyv, 2001.
1994

1998

2000

2001

4709,5
_ 109,4
96,3
130,9
11478
1769,3
41.2
32,8
1267,0
9303,0

4499,8
101,6
95,4
105,9
1051,2
1769,6
60,0
32,0
1587,5
9303,0

4516,1
9727
97,5
92,9
1061,2
1771,7
60,3
32,3
1573,8
9303,4

A maradvanyok fenyeben a tortenelmi rmiltat mindig erdemes kutatni az ujabb
eredmenyek erdekeben. Mas szempontok szerint vegzett elemzesek, a tarteneti-neprajzi
anyagak az uj kerdesekre Uj valaszokat is kepesek adni a megfelelii ertekelesek
eredmenyekeppen. Egy rnasik megkOzelit6s pedig az 616 hagyorndny felkutatasara
inspiral, a haorriany orzbitoi - dreg pasztoroktol lejegyezni azokat az ismereteket,
amelyek mint unikumok egy megvaltozott korban a regi vilag hangulatat hozzak vissza.
A korabbi idokbol szarmaz6 lejegyzesekkei Ossze lehet hasonlitani a valtozasokat,
nyomon lehet kovetni a hag-yornanyba beepillt, vagy abb61 Meat adatok sorat, esetleg
a hossai evek utan is valtozatlanul megmaradt, szilard hagyonAnyclemoket, A
hagyon-lAnyvaltozasnak okai vannak, melyekrc vaiaszakat csak alapos kutatasok,
elemzesek aelhatnak. A pasztorkodas, pasztorhagyomany, mint a magyar kuittira
05rterieti retege a tudomanyos feltarasok eredmenyeinek felhaszndlasival egy misik
funkei6t is be Kell hogy toltson: megismertetai pasztorkulttirainkat mas nepekkel,
emberekkel - mindarnalett mi is torekedjiink masok hagyomanyos kulairajanak
megismeresere - inert a nepek, nemzetek sajat kulttirdjuk, hagyomanyaik kpolasdval,
ismeretevel es magismertetesevel kepesek a tiemzetek nagy kozessegeben melt6 helyen
es szerepbcn hozzajdnilni a kiizOs ertekek gyarapItisahoz_ Ha minden nep a sajAt
ertekeit gyarapitja es azt nriijtja kit, ez az igazi hozzijirulas az ernberi kuIttirahoz.
A gvep a pasztorkultfira ertekteremtri aielegigya
A li karnyezetkinnelb gazdalkodas alapveto erteke a pasztorkultdranak. Pasztoraink a
gyepes legeitetes sordn a tertiletet gondozva, kfmelve folytattdk teveIenysegiiket. A
kornyezetukben fellelheto termeszetes anyagokat hasznaltak epitmenyeik
elkeszitesehez, hasznalati eszkOzeik tObbsege is fab61 es allati termekekbOl (esont,
szaru) kesztiltek. Az dllatok l oriili mindennapi tenykedeseik mellett, iigyeltek pl. a
legeiderclok megevdsdra is. Legelteteseik son-in a burjdnzo cserjeket, kisebb fakat
nyesegettek, ezzel is fenntartva a lege16erdok funkciOjat. A iegelOerd8 olyan erclo es
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leLrelo kombinaci6ja, ahol a fak lombkoronaja nem zar ossze teljesen, a ritkabb fak
miatt, igy a koronak kozott lejuta fdny le izelte[esre kival6an alkalmas gyepeket hoz ]titre
(Andrasfalvy 1997).
Az erdei legeOk szerepe is jelentos volt valamikor Eszak-MagyarorszAgon. Erddy
hegyeiben, a 13akonyban. Ezeken a helyeken a scrtieseket hizIaltak makkoltatAssal.
A pAsztorkodashoz kapcsolOdO epitmenyek kOztil rnegemlitendo az allatok egyben
lartasara smelt egyszera fedetlen epitmenyek, mint a kasar, vagy karat, a 16szapt
ved6 fedeles akol, 411cis, szin, A belterjes tartast szolgaljak a fedeles zart epitmenyek,
mint az 61, cs6r, pajta, hodaty. A paisztorhajlekok koziil az enyheiy, csereny, koliba, a
kiilonfele kuoyh6k (kf/pos-, kontyos-), a tejfeldoigothst segitu hatdrbeli sajtheiz, bOde,
esztena, a tfiz vedelmet szoIgalO vasalo , szcirmdc emlitend6 (Dam 1995). Ezek az
epitmenyek az idok folyaman tobbnyire eltiintek a gyepterilletekrol, napjainkban a
termeszetvedelmi tertileteken talalhatunk ilyenelket eredeti helyilkon (Hortobagy,
Kiskunsag),
A pasztorok viselete is alkalrnazkodott a korillmenyekhez, hagyomanyos ruhAzatukat a
paraszti viselethez ke'pest tovabb megoriztek. FolsoraLizatuk borboI es gyapjabdil
Legegyszerfibb viseletilk az eljber Cs hatibor vallukon es derekukon rnegkotve.
A kesobbiekben ezt az egyszerii ruhadarabot ujjakkal Iatta el es a dereknal kisse
lejjebb engedve a hosszat, kodmon Jett bei6le_ Vaszoningben es gatydban jarta_k. A
sik6sok keg.. a gthyasok ierkr gatyat 'northak. kankszok naorgot, a ]thaszok
jellegzetes nihadarabja a rajthuzli, mely pantalloszert oldalan gombokkal. Fontos
ruhazatuk a borbol keszult scuba, rnelyet a nyaknal goa:), lane, vagy zsinOr rOgzitett.
Ujja fleet volt, kiforditva is viseltek, mely vedte a pasztort az iclitijaras viszontagsagait6I
es takarakent is j6 szolgalatot tctt. A pasztorok diszes viseIetehez tartozott a cifraszlir,
amelyet 6k viseltek legtovabb. A sziirgaller ket also sarkaba poszt6bol szines diszt,
csiicskat varrtalc Nemcsak disz volt, de es6s idOber ► a galldrt csuklyava alakithattak, A
debreceni cifrasziar jellegzetessege, logy a ket oklalan es a vaIlan diszitet -tdk (Varga
1982) Labbelijiik eleinte bocskor volt, de a csizma id6vel felvAltotta. A pasztorviseletek
iermeszetesen [lent voltak egysegesek, a pasztortArsadalom differeneial6disa es a taji
eileresek hatottak a ruhazkodasra.
A ruindennapi tevdkenysegek az allatok korn teet ► dOkkel teltek. A legeItetes =Hat
nagyon foritos volt az allatok szamara az iv6viz biztositasa, igy az itatasok idejerl
kamoly fizik i munkat kellett vegezniiik a nagy letszamd allatailom6ny ellaOsrara.
Alkalmankent akar tab szaz veder vizet is fel kellett hfizni a ktithil Cs ezt tikka.szt6
nydri melegben napjaban tObbszor is tnegtettek Az allatok egeszsegere is ada kellett
(pdnyvaval,
figyelnitik, ha santa, beteg allatot fedeztek fel a nyajban, kifogtak
vagy
kampowil) es ellattaI a sedilest. Bat* hasznaltaY. , a 16 tnozgasanak korldtozaska, a
kolonccal az i1Iatok gyors rnozggsat akadalyortak. Ejszakai Iegeltetes soran az allatok
mozgasanak ellenorzesere hangjelzo eszkOzOket tettek a jOszag nyakara. Ilyen eszkozok
a kolomp, 'yan perga csengec_
A hires, egyszenl, de izletes pasztoreteleket maggk keszftettek, s ha tobben voltak
ktizeisen fogyasztoitak el. A hortobagyi pasztorok „konyhaja" a vasalO, eKvszerti,
fedetIen epitmeny, ahol a szelteel vedett helyen, a szdigafein logott a taz felett a bogracs,
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melyben olyan pAsztor-finomsagok rotyogtak, mint a febberws, vagy a gufycis (Gydrffy
1983).
A pasztorok maveszetenek eitekeit hiven tukrazik a targyaikon
hasznalati- es
disztargyaikon — taialhatti kiilonfeie diszitesi eljar5sok, technikAk. Keszitettek a
terelessel, orzessel kapcsolatos szerszamokat es hasznalati targyakat,
pcisztarkeszsegeket, satartokat, gyufatarroicat, ivOcsanakokat, ivotiilkoket, stb, A
pasztorok keszitettek disztargyakat, ajanclektArgyakat is ismerOseiknek: pl. truingorla,
Rilykok, tiara, stb. (Dam 1995). Az elkeszitett targyakon kiilanfele diszitesi
teehnikakat is alkalmaztak. Ilyen pl. a vises, karcolds, spanyolozds, imarzia, &Owes,
rezveret, dornbord faragos_ Altalaban jelIemzo volt, hogy a hasznalati targyaikat nem,
vagy csak kevesbe diszitenek, ellenben a disztargyakat es foleg az ajandektargyakat az
altaluk ismert diszitesi eljarasakkal lattak eI. A targyakon diszftm6nykerit a stilizdlt
virag, madarak, pcisztorok, berydrok ldthatok IegtabszOr, de mcgtalalhatok az
abrazolasok kozOtt a hazafias, a magyar tortenelembol vett jelenetek is. flyenek pl. a
honfogialO bet vezer, a verszerzodes, az 1848-49-es szabadsagharc abrazolasai. (Man.ga
1972)_ A Felth'don es a Dunarittlion ki londsen kedvelt volt a dombora farag4s, ahol a
targyakon a bemelyitett hatter elott a diszitmenyek kiemelkednek. A diszitesek anyaga,
technikdja, az alkalmazott eljarisok alapjan 3 fb tertiletre lehet osztani a magyar
pasztomiliveszetet, nevezetesen Dunantul, Fe1f5ld es AlfOld (Darn 1995).
Az teehnikak elterjedese, betorese a paraszti kultiffa bels6 retegeib-e elkerlilhetetlen
volt. Ott gyOkeret vertek, aikairnaztak a „specialistak", az id5k folyarnAn pedig egyes
diszitesi modszerek atkerilitek a pasztorok ismeretvilagaba is, de az alkalmazds
szorodasanak tab gatja is lenetett. Adott terdletek nem rencleikeztek az dj eljArasokhoz
szilkseges alapanyagokkal, mashonnan beszerezni nebezkes es koltseges dolog lett
volna, meg nem is volt kepes a pasztorok tobbsege elsajatitani, nem volt minden pdsztor
a maveszkedes mestere. A targyakon lathato dfszitesek, az elkeszftesi teehnikak terben
es idaben egyarant jelentos ktilonbsegeket eredmenyez -tek, mert az idoben kst5bb
rnegismert es eisaidtftott technikak aIkalrnazAsa csak bizonyos terilletekre terjedt ki.
A pasztorfolklorral kapcsolatban emlitest erdemelnek a pciszwrdalok, pasztornotelk,
begyarokrol sz616 tortinetek, pa'sztor- es kancisztancok, a pdsztorannepek. A gazclasagi
ev zdrisakor (szetveres) es az oszi pdsztorlinnepek alkalmaval Iehetoseg nyilott a
mulatozasra, szOrakozasra is. Jelesebb iinnepek a 45fridtorOzes, juMszbeil, juhtor, a
Vendel-kultusz. Szt. Vendel (oktober 20.) a pasztorok es mezei pal& vedEpszentje
(Szabadfalvi 1984). Napjainkra egyre kevesebb helyen erheto el az elo hagyomany,
azert vannak meg a pasztorhagyomanynak orzoi, miiveloi , akiktol felgyfijtve az
ertekeket lehet gyarapitani a magyar pasztarkodis kulturalis hagyatekat. A
termeszetvedelmi terilletek es tdjvedelmi korzetek felkeresesevel megiscnerkedhenink
ennek az erdekes es vagy hagyomanyokkal rendelkezo kulturalis retegnek a
hagyomanyviidgaval, meglev6 targyi es szellemi ertekeivel. A kialakitott, berendezett,
rmizeumok, tajhazak hernutatjak a rmiltban felhalmozon magyar allattartds es
pasztorkodAs orokseg6t-
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Videkfejlesztes neprajzi ertekek k6zvetitesevel
A nepi kulturat bernutati5, reprezent6.16 &tack videkfejlesztesi aim tortena
felhasznalasa termeszetesen nem valesulhat meg egy korabhi, valamikor hasznalt,
alkairnazott gyakorlat, technika ataltetesevel, iljraeleszt6seveI. A kulturalis
hagyomanybol a gyepes talajon kialakult gazdalkodasi szerkezet, fdldhaszmilati Tried,
nepi hozzaallds, munkaszeretet, az Allatok ertekesitesi, feldolgozasi gyakoriata a mai
igenyekhez igazithato, a torteneti hagramany reven kikristalyosodott es eredmenyeket
produkalo egyszerti tenyesztesi eljarasok beilleszthetOk a napjaink videket fejleszteni
kivan6 celprogramok soraba. Ovatosan ken banni a malt altal kinalt lehetosegekkel,
mert a bagyornany Onmagaban is egy keplekeny, valtozO az idok folyaman uj elemekkel
az adott ker elec t, kultiarajat megjelenfto torteneti kategOria.
Az allattartas es pasztorkodAs nagyornanyaiban is talalhatunk olyan szildrdan beepalt
eleineket, amelyek tertneszetesen egy korabban kepzodottnel kes6bb keraltek a
pasztorok isineretthe, birtokaba, de mai szemmel visszatakintve, mint a
pasztorkodashoz, a pasztorok kultUrajahoz, railveszetehez szervesen kapesolodo, abba
gyokeret ereszto ten.yeza. I-la rnegnezzak peldaul a pasztorok targyain lathatO
disziteseket, az elkeszitesi technikakat, egyertelmil a diszitesi eljarasok alkalmazasanak
terbeli es idabeli valtozasa. Egy pasztorboton alkalnnazott diszitesi eIjarasnak a meglete
nemcsak a pasztormtiveszet teuyet igazolja, de utal a keszites koriilbeliili idejere is. A
dunannili pasztorok jellegzetes diszitotechnikaja volt a spanyoiozas, nnelyet fabol,
szarub61 keszitert targyaikon alkalrnaztak. A technikai eljarast a XIX. szazad kozepetol
alkalmaztak a magyar pasztorkoclasban, viszont csak a Dunannilon. Koraban'ke'szalt
Osziortargyakon nem taialhatunk iblen alkalinazjsr, inert nem isinertek a pAsztorok.
Kdsobb is csak a dunantali pasztorok alkaImaztak disziOsre, a hortobagyi pasztorok
sern hasznaitak. Etta] — es szamos peldat hozhatnank rneg, de feiesleges a tema
szempontjabol — meg a duriarthili 6s az affeldi pasztorhagyomany a magyar
pasztorkuItUra SZT-VC$ resze, az elter6 alkalmazasi technikaikkal egyatt. AdOdhat a
kulonbseg a fOldrajzi korriyezet, a tarsadalmi hatasok, a gazdalkodasi lehetosegek es
modszerek kaiOnbsegeibol es egyeb befolyasolt5 tenyezok megletet61_
A videkfejlesztes elomozditasa trdekeben megis lehet olyan hagyomanyelemeket
melyck alkalmazAsa pozitivan lendithet a magyar videk gazdasagi-tarsadalmi
feji&lesen. Az allattartas es pasztorkodas tenye szilardan rogziilt elerne a magyatnephagyornanynak, a bizonyos teraletekhez kapcsolhate, torteneti adatokkal igazolhato
legelteteses AllattartAsi kuItin- nak. A tajhasznositas lehetseges madozatai korebe a
muItban folytatott allattartast amely valamilyen ok(okj hatasara tarsadalmi valtozAs,
gazdasagi szerkezetvaltas, piacf viszonyok atrendez&fese, fOldtulajdonvaltds, sib,
kOvetkezteben megsziint — fel lehet eleszteni az allattartas terillethez kot6c16 tortenetineprajzi hagyomanyanak figyclernbevetelevel, a millt gazdalkodasi eredmenyeinek
felhasznaIisaval. Bizonyitva, hogy nern tajidegen gazd6lkodAsi szerkezet
megvalOsitAsat prO- baljak kialakftani, hanem megelhetest biztosit6, hasznot, jOvedelmet
produkalo, a termeszeti kornyezetet kimeli5, verb, gazdalkodasi koncepci6 modern kori
alkaIrnazgsa Ortencti tapasztalatck segltsegevel eredrnenyes lehet, hasznot hozliat a
legelteteses allattartds napjainkban is.
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Masik fontos aspektusa a neprajzi ertekek figyelernbeverelenek a videkfejlesztes
vonatkozasaban az idegenforgalmi szempontok szrinti fejlesztesi strat6gia. Kulturalis
ertekeink bernutatasa, rnegismertetese, nemzeti hagyomanyaink apolasa, az elddok altal
letrchozott ertatkkel yak') atgondoit gazdalkodds potencialis jovedeleThrorraskent is
fe)has2nalhatii. E.gy )egeitetsre alapozott aDattart6 gazda.s,ig alakithatia ilgy a
teny6szetet, gazdalkodasi szerkeztet, Fogy a mar milkodo rendszeret nifisztikai
bevetelekkel is inegtarnogatja. A gazdalkodasaval, a termeszetes korillrat .nyek kozdtt,
avagy israllazva tartott Miatanak, hagymnanyok Map* rniikodo tehyesmenek
bernutatisa egyeni szervezesben, vagy egy komplex idegenforgalmi centrurn (Lasd
Hortobagy) reszekent elerhetO. Mg) , a vendegek penztarcai megnyilnak, ezaltal a
gazdasdg egy rmisik bevdteli forrashoz is jut.
A gazciasag kialakitasat, milkodtet6set segito, valarnint a turisztikai szempontoknak is
megfelelo infrastruktirralis hatteret megfelelo zintre kell hozni, inert thitedez6
istailaPan, rogyadozo, apolatlan kardmban =on allatokkal, omladozO, beszakadt tetejii
vendegh5zakkal smin lehet turistakat csalogatni, eredmenyeket produkalni. A
pasztorkodis megmaradt 6pitnienyeit, hajlekait (kiemelten a relikturn terilleteken)
bernutathato aliapotba kell hozni, valamint idorol idore felujitani, gondozni, A
sziikseges uj epUleteket a tdjba iNeszkeda, a gazdalkoddsj low/Anal< inegfeleki, az
epit6szeti hagyomdnyok figyelernbevetelevel kell lehetoseg, szerint tikesziteni. A
megkozelithetaseg mezfelelo szintt kialakitasa, utak, bekotoutak epitese is fontos eleme
a fejlesztesnek.
A neprajzi e- rtekek, ha.zyomanvok segitsegevei ietrehozott gyepcs ailattart() gazdaikadds
pozitiv iranyba mozdithatja a videk fejlod6set, lakossagot megtart6 kepesseget. Segithet
a munkahelytererntesben, inert tovabbgondoiva a rendszert — szinten hagyorndnyokbol
meritve - a tennekek feido!gozisan4k a heiyi lehelbseget is megteremthetil . mint annak
idejen eiodeink, akik a legelon nevelt allataik bOret, gyapjat, tejet stb. is feldolgortak es
vitta a kazeli vasarra, piacra ertekesfteni.
Ajanlisok gazdak, gazdalkoda szarnara
Legelmtesre alkaimas

teriilet, allatallomony

Lege]ore aiapozott ailartarras rne,gvalOsirasa, megszervezese, a gazdalkodasi forma
kialakitLa szempontjab61 alapvet6 fontossagil a gyepterillet nagysaga es a legeltetend6
allatallomany let8zamanak osszhangja. A gyepminroseg figyelembeveteie az allomany
kialakftisa, fejlesztese vortatk_ozasaban, az allatrajta kjAiaszisa, a teriilet ]egelteteses
hagyomanyainak $zambavetele, 4 terDJeteri valaba Mytatott joverie)Theefr aatsx-las
eredmenyei. A ttirteneti eredmenyek felhasznalasa segithet a gazdalkoci4s esszeril es
haszonnal kecsegteto milkadtetesehez,
OkniZigiai - -zeinpontok

A turneszetes kdrnyezet megOvfisa, vedelme napjaink fontos feladata, Az OkolOgiai
afapii aazdatkodAs meginditasa, a riMr me(Mvo feifesztesenek termeszetvedeimi
hangsfilyozasa segithet az anyagi keretek el6teremteseben (paiyazatok), rnivel a
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terrnszalcibieli ter neiesi roodszerek eisOhbseget eiveznek az agyonkernizait,
mesors6ges gazdOkoassal szernben.

infrastruktara
Az iazatt joI prosper to gaidasag szerves resze az 6ptjletek j6 alla, a, szenire is
tetszetas kivitele, ugyanakkor a hagyornanyipoIa's kovetehnenyeinek is nieg kell bogy
fekijaizk. thoz, hogy az idegenforgalomba is beicaposolhato gazdasagol( 16tesiilStatk
kompIex infrastrukturalis rertdszer — eptlIetek, utak, kifizinfivek, vendeghazak —
kiadaVitasa Thelyek hasznosak a gazdallcoas rnilkodtetese es a
vend6gcsalogato turizrnus szempontjab61 iS, Nem eteg kiepIteni dc, a kaTbantartasra,
allagmegovasra is gondot kell fordibni,
,

fiaszonveietfornidi, ertekesais, jOvecieem

Az elt5aIiftott Mad tertnek ert6kesitese tortenhet ell5aIlatkent es feldolgozas nail' a tej,
a gyapj'. A bagyornanyokra epitve kialakithatO az a1latal feldolgozasa celjaboI esaladi
gazdasag, kistizern, vagy pl. a Hortobagy vonatkozasaban a teriilethez tartoz6 gazdak
alIaiait i feb4is&i6 es kesztermekW feldolgoz6 tej-, textatzem. A gazdModibk
biztos piacot tudhatnanak n -iagnk rni5g.dtt.
A megszerzett javedeletn bizonyos reszet a gazdasag fejlesztesere — vagy legalabb
szinten tartgsAra - ken forditarti a verseny- es piaekepesseg megtartasa erdekehen- A
tiszta, apoit kornyezetben nevelt allatok „meghalailjAk" a gondoskod4st,
liagyonWnyok, idegenforgatotn-

legtItetes hagyomanyainak hangs(ilyozasa forrasokhoz segitheti a gazdakat, tigyelve
a terillet speeifikurriaira, az ottani tenvIeges, adatokkal igazoIt, Iegeltetesi es
pasztorkoddsi kult-dra gyokereinek es targyi, szeticmi értektinek meg'or2Lsere,
klegenforgaltni hasznositasanak lehetdsegeire. A niAr kiaIalcitott allornany legelta6se,
nevelese, gyarnpitasa soran az idegenforgalorn szernpontjab61 is lehetosegek - nyiihathak
a gazdak elott, gazalkodiLsi rendszerilk berrfaliatasra, vencleghazak letesit6sevel pedig
kisebb turista-csoportok eIszaIlasoIasara s megismertetesere a termeszetkitnel6
allattaras maxyar hagyominyoicat kepviseti5 isikrokornyezetevel.
Tapa3ztufazok feihasznfi Lisa
A lawn, hailott, tnegszerzett inforrnaciok a Sajat gazdalkodasi tevekenysegbe torten6
beepirese, alkalmazasa ne spontan elhatarozas alapja.n tOrtenjen, mindig a helyi
viszonyokhoz kell igazitani a lehtt6segeket. Fontos szetnpont -dyer' esetekben: lesz-e
hozadela az uj tenyezo alkairnaMsanak. neat fordui-e visszajara a mashol
eredrnnyesen alkalmazott modszer. Megvannak-e a 1eIt6telek a sikeres alkahnazashoz,
vagy rnis mat kell jarni a siker erdekeben,
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Minoseg huivaricum

Napjaink gazdaIkodasaban, az Eli-s csatlakoziis ktiszoben ki.ilOnosen fontos az
eloallitott terrnek szinvonaia, minosege. A legelteteses allattartas garaneia lehet a jo
rninbsegti hils es egyeb allati terrnekek eloallitasara, van esely — pl_ a szarke marha
esetften — a sajatosan magyar term& elOallitasara, ameiy mint magyar hagyomanyok
alapjan neva, a hazai es nemzetkOzi piacon is versenykepes termek (hungaricum)
keresett lehet z fogyasztok koreben.
Fornisok pdlyazatok segitsege'vel

Az elobbiekben vazolt gazdalkodast segito javaslatok megvalOsItasahoz az
osszefogason tul jelentos forrasokra is szilkseg van a Iet -rehozas es fejlesztes erdekeben.
A pdlyazatok reven szerezheto anyagi forrasok tObb penzt juttathatnak a teraletnek, de
ahhoz, logy eredmenyes fejlesztesi penzosszegek kerUljenek a gazdakhoz, a
palyazatokat formai es tartalmi szempontb61 egyarant a 1666 legjobban kell
elkesziteni. A gondosan megirt, pontosan megtervezett 6s a pAlyazatot elbird1Ok
szarnara is megvalasithatO, kivitelezheta celkitilze5ek, a gazdalkoda - s hagyomanyait,
korabbi ertekeit is alapul vevo celprogramok nagyobb sikerrel indulhatnak a
penzszerzesi versenyben, mint a kidolgozatian, hagyomanyokra RCM alapozo
paIyazatok.
Gazda es szakernberek (kutatok) egyatirriiikejciese

A mezOgazda5ag allattart6-dilattenyeszte Agazata a Magyar tort6nelmi rrtriltat szemlelve,
alyan idoszalcokban lenduit fel szamottevtien, arnikor a kutatasok megalapozoti
irdnyokat adtak a gazdalkoda.si formaknak. A lege1teteses allattartas vonatkpzasiban is
az egyatmUkOdes lehet a zaloga a sikeres es eredmenyes gazdalkocias
rriegvalO'sitasAnak. Mindenki ott segItse a terUletet, abol a legtobbet tudja nyiljtani a
siker, a magyar yid& fejlesztese erdekeben, K6zosen — gazdak es szakemberek
(kutatok) — kepesek a legoptimalisabb gazilalkoclAsi szerkezet kiaiakitas6ra, egytitt
sikeres palyazatokat keszithetnek, amelyek segitsegeveI a magyar videk, a magyar
gazda es a magyar elmeleti szakember (kutato- ) is elegedett lehet a viclekiejlesztes teren
mutatkozO fejlOdesi iranyokkaL Gyarapodo iegel6 allatallornany, gyepek jobb
kihaszna]asa, az agazat idegenforgalmi lehetasgeinek szelesitese nemesak a magyar
videk, de az egesz orszag fejlddeset, gazdagodasat, az emberek eletszinvonalanak
erneikedeset is eredmenyezheti, valamint a pa.sztorfogIalkozasok is nagyobb teret
kaphatnak az uj rendszerben, megmentve nehany elernet a meg 61(5 hagyornanynak_
hodalornjegyzek
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