LECELECAZDALKODASUNY VALIOZASAI
(1930-ig)
Vinczeffy /we
Az elmul id5szakban (-;',1z 1947-1992 6vekben) lehet5s6gOnk adodecct hazai

gyeDeink viszgalatara

es

tdbb mint 2800 helyseg legelarn vannak

Enjegy-

zkeink (ami az orsz4g 3264 telepOlesenek 86 %-Aval). Mivel egy kozs4gnek
1-3 helyen vannak legelai, kftsigenk4nt iitlag 3-4 pisztorral beszilhettUnk,
akiknek 18•20 7-a mgr az 50-es, 60-as evekben id5s volt es r4gi pa:sztorcsaLddokb61 szargLazott, A pesztorak, Cole& az id6sek, tab evtizedes tapaszta-

6s bblcs megjegyzeseikkel gazdagitottgk szakmai ismereteinket. Kdzhen sok erdekes tortenetet meSeltek el a regi p4sztoreletb61, amelyek nagy
Lukkal

r6sze't szillezktol, nagyszuleikt61, a nagyon dreg pasztorokt61 hallott6. A

ff2nri cargykdrra a kerdest erint6 szereny szakiodalom es az id5s pdsztorok
elbeszelesei alapj6n nylljt tAj6kortatiist e kis tanurmgny.

Tortenelmi visszapillantas

A2 ember a gyujtbgecgsba fokozatosan grtert a legelteresre,ami a leg•sibb gazdaIkodasi forma. Egyes nepcsoportok a legelo Allatokhoz csatlakozLak, azoka kovetcek vandorl6saikban. K6s5bb az emberek kerestek

cda hajtottak a air sajatnak tekintett Allatokat, azokat 6vtAk a ragadoz6kc61 es vedtek az idegen n4pcsoportokt61.
trdekes reszleteket talalunk az aori adatok alapjgn Dorner 1923-ban
megjelent kenyveben:
Rabilonban Hammurabi (i.e.2250-ben) k3be vesette a legfontosabb tdrveryeket, kortlik a legeltets rendelkezeseit. A legel6 ert6ke igen nagy volt,
mert az biztositotta az ember kozelelen az elerhet5 friss elelmet. Ez4rt az
okori nepek kozott gyakran a j6 legel5 es az gilarok megszerzeseert robbant •
ki a hart (Homeros,i.e.800).
Nagvra 6rt6keltek a i6 1egel5t, mert ott fejrodtek a legjobb illatok..
Gjrbgorszigban az epiruszi marhgkat tartottik a legjobbaknak "matt Epirusznak vannak a legjobb (Aristoteles,i.e.370). A r6mai hadseregnek a
lovakat legjobb legelas videkekral szerezrekbe, "mert azak a lovak volta a
legerosebbek 6s legkitartabbak" (Cato,i.e.200).
A sz6rakeszites els5 helyre kertilt a ramai birodalOmban mar ezekItt kd2e1 3 ezer evvel (Homeros,i.e,800), ami kes5bb is megmaradt (Columella,Plinius i.e. I. szazad). A Azena igen fontos volt, kUlonosen a habor6ban. Sok
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sz6nat caroltak a felvonuldsi utak menten a hadsereg lovainak. Amikor a fbniciaiak follazadtak Artaxerxes perzsa kirily ellen, els6kent a szenakazlakat gydjtottgk fel, ami eldontbtte a hebordt (Diodorus,i.e.50),
oseink legelteteses klattartasa
A honfoglal6 magyarok legelteteses allattartgsdralviszonylagkeves hazai forrasmunka A11 rendelke2.6sre. Taj6kortateinkat Wenzel (1887), Herman
(1909) es Darner (1923) nyoman kOzo1jiik.
A honfOglalis elati id5ben dgy eltek a magyarok Lebedidban, mint k4sanb az ors 7Ag mai terUlet4n. Herodotos, 6kori gorbg tbrtenetir6 (i.e.460425) beiirva a ideket,megillapitotta, hogy a Don es Volga kbrflyek4n lak6
szittyak (skytdk) a legela szelen advert sAtrakban, j6r6szt az allataik
termekeib61 elnek. Hyppokrates (i.e.460-377) a siekereken 416 asszonyokral
6s gyerekekr51 ir, rnfg a f6rfiak lovon jgrnak. Megasthenes (i.e.300) szerint
a magyarok csak addig maradnak egy helyen, amig az dllatoknaklegenjilk van,
majd a f6rfiak dltal vglasztott tj legelore telepednek at. Strabon (i.e. 60)
emliti, hogy az 1:2,j legel5n satrakat vernek, kdrU].dttUk vannak a csordik 4s
nygjak. Az dllatok hdsit, tejet, a tejb51 keszitett tdrot fogyasztjak.Egyes
gbrtig kranikasok es tEirtenetfrok szerint fejik a kancakat is, tejet isszdk,
vagy tdr6k6nt fogyasztjek. A teheneket dgy fejt6k, mint az egyiptomiak: a
lgbaikat el5zetesen osszekotortek. Ugy latszik, az. Allattart6 ember raiott
az dsszeru megoldasra a vildg ktilbnb6z5 reszen, egymAst61 fUggetlentil is.
A honfoglalas utgni szazadokban elabb a dunAntRi, rrajd a dombvid6ki

reszeken kezd5dott a letelepedes, az AlEdld legtovdbb Erizte a legeltet6ses
gllattartas osi hagyomdnyait (Wenzel 1887,Herman 1909). Mivel a ferfiak 10von jartak,sok lovattartottak, and feltunk a Xi.szgrzadban a kereszteseknek is,akik tdbbszdr gtmentek orszkunkon (Herman 1909, Dorner 1923).
A lege15 - mint kirdlyi adomany

Anonymus szerint (Dorner 1923 nyomAn) 907-ben Arped letelepedett a szigeten 6s a lovait 1ege1tet5 csik6sok fej6a a blid1cs Sepal kun vezert rendelte (inners a sziget neve). Istvgn kirgly 1019-ben Csepel szigetenkira1yi
nest 14tQsitett (Dorner 1923). A magyarok sokra ertekeltek a lovat,OrLiltek,
ha szolgglataik6rt a kiralyi menesb61 juralmazeek meg 5ket.Istvgn gyakran
adom6nyozott lavat, amivel el6segitette a lerelepedest 6.5 a mezei munkgkat.
A lovak eltartdsdhoz legelat.is adomanyozott. Jelzi a legel5k ertdkeL, hogy
a pipe is kozbenjiit a kiralynaq,hogy egy szerzetenrendneklegela is adjon.
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A 165zerec5 magyarok a legel5 gyengebb r6sDRit tbrtek fel sz6nt6E,ak, a

legjavAt eppen a lovaknak hagytik meg. K4t 4vszi.zad a att ielc2.nt5sen c..s...5kkent a 1egel5k terdlete,ezert a XIII. s2Azadt61 a kir41yok ma'r osak 12gelte.:6si jogot adtak, arni tovgbb n.*velte a legel& ertket.
A pisztnrok szerepe a legolteteses 611attartgsban
A lege15k tenyleges urai a pAsztorok val Vic, melt nagyszerUen 6rrettek

az .illatokhoz„a legeltstes min den reszletehe.z, es a gazda 611atillioir4inya
g. era a kezilk a1att. A Iegel5k helyett a le elhetes= jogok viral ri adomArlyozis8 tovebb novelte az alatok legeltetesehez, gondoz6s4hoz, gyogyitesa'hoz, 5rzesehez 6rt5 pelsztorok: a csik65ok, gulyAsok, juhaszok es kondisok tekintelyet. A z.ant6foldi milveles eLinditotta a szarvasma:hAk egy reszenek a mezei munk6ba val6 b0<apcsoliset es a fej6s Lehenek egy re- szenek a
h62 kbrdli rartisat. 'Termeszetesen ezeket a2 ellatokat is kihaji-ottk a legel6re; Igy alakAtak ki a naponta kijer6 csordAk, mig a gulya e1neve.24's az
egsz even At a leg]..5n tart6zkod6 szarvasmarhara maradt meg. Ennck megfelel6en alakult a p6,2.toraik mgjelblese it guly4s, illetve csordis.
egy reszet is a hAz kbrUi tartott6k, de azokat is naponta kibajl:ott4k
a kanAszok a legel5re, mig a kond6s6k egesz 6vben a 1egel6n 4L, az erdakberi
voltak a rideg ollomannyai, a komigval. Ezert hrArozottatn ed<Vienint a
nano.= 17ijAr6 "cstirhe" *2. 411and6an kint 1ev5 kondit61, A kangsz, hat6skbrebe tartozott a kanok gondozesa. A juhiszat lenyegesen egyszerflbb volt,
inert juhot senki sem tartott a. h6znAl (legfeljebb csek nehAry napig), ligy a
juhAsz hata:skbre nem oszlott meg, brizte a nygjat egesz even 6t.
A p6sz:orok kOzat is meg volt a rangsor, A csik68ok - akik a menest
Eriztek els5 helyen al.lta , emit mindenki elfogadott, inert a magyar ember
szAm6ra a 26 volt az e155. A csikosok utAn kdveUceztek a gulygisok, csord6 sok, majd a juhesznk es vegiil a kanAszok 4s kondjsok. A ridegta ,- tAs fokozaLos csokken6sevel mirsekl5dOtt a gulyAsck .6s a kondisck hatgskre, e.zzel 0 r6nyosan n3tt a csordAsoke .es a kanaszok6 (p6sztorok elbes2e]Asei nycmin).
MiveI MaRyarorszog .141 Europa bLisos g1e',5kAmraja volt, általZ(104
a sore - terra's es a szepen kihi2ott ebaydket labon hajtottk Nyugat - Eurcipa
gyakran Unnepsegeket ren•eztek a magyar bkr6k meg6rkenag}' varosaiba,
2.es6nek tit- 64re. secs volt az els5 felvate.r16; addig nem hajthattak tovibb
allatot, amig a b4c.si mesza'rosok Eel rein vg.siroltik az evi szi).kseletUket.
ITT. HArol y
B4csnek ezt a jog
endelete tart6siltotta 1731-ben.
(Darner 1923 nyomAn).
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A p4sztorok gyakran tettek ertekes szolgalatokat a kirglyoknak is hadaik elelmezeseve1 es szem6lyes vit4zsegLikkl, amt a kirglyok 6rtekeltek.
LTV. L6sz16 kirgly 12S3-ban tab csikosnak, gulygsnik es legelEicsEsznek nemesseget adoaignyozott, Kgroly kirgly pedig l32$-bat= tdbb bakonyi kan4szt
szabad vadgsznak nevezett ki (Dcrner 1923).
Elegedettek voltak az galattart6 gazdgk is az, allataikat 6rz6,gy6gyitá, kezel5 pgsztorok munkAjaval. TudtAk, hogy a pesztorok megbecsUiesre
erdemes emberek, akik gpndossagukkal eTh&Elthatnak, amivel noverik a gazdak ha5znat. A pAsztorok hozz6ertese 6s dllatszeretete oeghatgrozo volt az Allattartgs idvedelmezZsege -hen. Ez6rt az
gllattart& egyetertettek a pgsztorok dijazAsgval (amit Allatban,vagy termenyben rottak le) 6s tiszteletben tartottek a pgsztorok haRyomgnyos jogait: a kond6rozast, a sorvgggst 6s a sorpecseny6t.
A koflogrozas; a legel5n elhunott allot b5renek bocskor kesziteshez
va1i5 olcs6 eladgsgt, a faggyOnak 45 2sirnak kifeizese urn szappankeszit6shez, vagy gyrtyamertgshoz val6 falhasznglgsAt jelentette. RibbletmunkAval
jgrt, de valami bevetelt biztositott a pgsztoroknak.

A sorvAgas a pisztoroknak azt a hagyomenyos joggt jelentette, hogy a sajgt
a ti is *Er
e3 tans r
(P-WQ,e. bale ztc iaY, a j ax s s sa ad
dkrdt is vgghattak. A /evggott feldarabolt testet hatalmas bstbkben
f&tek, a h6st sdzrek, szeritottAk (neha keimenceben pl. kenyerstites utgn),
bs.52etbrtek, Wrzask6ban tgroltek. ttkezesl<or grpa- vagy kdleskasgval fogyasztottgk, piritott hagymgval keszUlt levesben, vagy forditocr kgsak6nt,
ami azt jelentette, hogy nagyon sarare f6ztek es kiborimittitkavasfaz6kbo- 1.
Azert -monntgk sorvagasnak, mart mindig ma's gazda tulajdongb451 vggtak egyegy gllatot (Herman 1909, Dorner 1923).
A sorpecsenye ldnyegeben hason16, inert ugyaricsak sajAt ellAtgsukra sertest

vgghattak, pontosabban a kangsz feladata volt, hogy a baltejgyal . 6gy filt3

vigja a kiszemelt sert4st, hogy az Eezonnal kimuijon, mintha vi1l6m

s?ltotta voLaa.

Ha valamelyik ellattart6 gazda megjelent, akkor izes prkdlttel, vagy
to on sutatt zsivany pecsenyevel kedveskedtek neki a pgsztorok.Nem is volt
nezetelt&es az gilattartd gazdlk es a pgsztorok kbzbtt. Tudtgk a gazdgk,
hogy a pgsztorkodgs sok munkgval jar es szeillukra az Allatgllomanyuk szaporod&sa es ege'szsege volt a fontos. EzerE szJ'ivesen adtgk gllataikat a j6
nevt'i s2.6mado keze alg (elbeszeles nyomAn).

legs to
A pisztorok tapasztaltAk 4vsz6zadok alatt, hogy az gllatok akkor nyugodtak ejszaka, ha elazetesen jot laknak. Ezert holdfeljottekor gLhajtottik
A holdnyi

az Allatokat a legel6 6j.bb re'sze're, ahol jai lakhattak, rnajd nyugodtan pihentek (keradztek). llyenkor a pAsztorok ejszaka:ja csdndes volt, 5k is pihentek, Csak a kutyek (a gulyesoknAl a komondorok es kuvaszolc, a juhAszokn,il a purnik) 6rkodtek, bgr minders gyanus neszre felugrott az tigyeleresbojtár is (a pasztorok elbeszelesei nyoman).
A holdfelitttetn-holdfelddtteig tart6 legelaresz lett a lege -16 terdle-

ti ewsege, amit egyszertiem holdnyi legel6nek mondtak. Innen erect a terUlet
egys6genek magyar elnevezese: a hold. A holdnyi legel6 terUlete nem vo]

azono, az a EL; tdmegevel valtozott 800 65 . 3000 nelgyszogal kdzdtt. 1 6s5bb
trev6dott a szantora is a holdnyi terUleti megjeldles es ott scm volt egys6ges. Logikus, !logy a szgnton a hold valamivel - nagyobb eerDletetjelenterl,
nisz ..2Ieinte a gyengebb legel6ket szgntottgk fel, mert az gllatoknak

jcbb lege15. Ilyen esetekben a 1ege16 tavas.2i fOtbmege alapjgn 61]apitottgk meg a terUle,7 . nagys6gAt (elbeszel6sek es Dorner 1923 nyomin).
Mivel a magyarok els6sorban illattart6k voltak, eleinte nen td-tekedtek
a legeI5k jobb reszeinek sz4nt6v4 alakit4sara 4s elterjedt a szglito terUled
egys6gekem: az 1000 n4gyszbg6les nagysgml magyar hold, mil egyez€tea nyilas
hagys46 ter:dlettel (minden oldalrol ny)nivet4snyi.: .31,6 dl - 60 m terk6z). A
Llyilast kUldnben erd5knel haszn61t6k tertileti megjelb16sk6nt. Kes6bb,tov4bh mo- dasult a tertilet: a 40 x 40 tiles nagysggi lett a kataszterezes alap-

ja (kataszteri hold 1600 negyszbelnyi teraettel) es a ketto kbzott a kis
hold 34,3 x 35 dl - 66 x 65,4 m (1200 negyszdel, azaz 4316 m2 ). Azifita mgr
egys4gesitettek a terneti megjeloleseket (legutabb hektel.tan fejezik ki),
de a regi eInevezesek mtig mindig 41nek, kOlbnbsen a legelare vonatkortatva,
A fentiek szerint a legel6 nemcsak anyja a sz4ni.6nak (inert a lege16t6resb61 lett a szant6), harem egylittal n4vad6ja ws amezagazdasggi teriek.
A

"holdnyi" legel5 - mint szakmai fogalom azt jelenti, hogy a legelteteses
gllatartast megval6sit6 p6sztorok r6jdttek 6vszazadok alatt a legelabeoszt6s legszakszerObb madjara: mindig holdfeljottekor engedtel< ra a marhakat a
lage15 jabb szakaszgra, ami lenyege a mddern7napi - adagoles6 legeltetesnek..
Ka'r, hogy a tapasztalt p6sztorok eltOntek es feiedesbe merlat a "holdnyi"
(= napi adago1As0) legel6 fogalma

es

gyakorlata.
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Az 611atok pihen-6je (Herman 1509 is pgsztorok elbeszelesei nyomau)
Az gllatok pihenojet az Dreg bajtar jelEate ki. Az 6reg bojtgr a bajtarok vezet6je, a szinad6 helyettese volt. Neely helyen sz-emadd bojtirnak
mondtgk. Az dreg bojtar mindent tudott, amire egy já pasztornak sztiksege
volt. Ren'dszerint kisse hajlatos helyet valasztott 82 dllatok pihen6j4U,
(de sofa nem rely fekvesa), ahol a dombosabb reszen pihenhettekaz,tok,
es ivoviz is volt kbzel a . felszinhez (akkoriban meg nem volt szennyezet:. a
talajviz).
ElsEiken . kopolyat gsott a kis bojtdrral (aki tanuldkent is segits6ge
volt).A kopolya 1,5 - 2 m melyseg gbdbr; ha az gyorsan megtelt vizzel,ctt
gshattak kutat, ha tart6sabb ideig maradtak. A tart6s szelldst a s2Zmado
d'ontotte el. Erdekes szekgs volt, hogy ha a szgmado 1esz6rta a botjat 6s
r41162ta az ivokupgjat, az a leteleped6st jelentette, Termeszetesen, el6a6leg megizlelre a kopolya vizet. Ha jonak taLalta es megfelel5nek talaita az
gllatok pihen6 lehet6s4g6t is, akko kutat gstak. Az itat6 vdlyut vittek
magukkal, melt az dllatnak azonnal kellett az iv6v12,
Ha rovid idot irgnyortak el6 a tart6zkoda'sra, akkor kennyen saets2edhet6 kargmot (Un. kosarat) keszitettek az Allatokaak, nehogy ejszaka elbitangoljon egy is a joszagbdl. A huzamns tartezkodas megkivinta . a karamos
szin epit6s4t, aminek az anyaggt ugyancsak magukkal szaLlitottgk, illetve
a szin fedesere hasznalt nadat helyben vagtak. Lenyegesnek tartottek az uralkod6 szel elleni vedelmet, ezgrt a szin hAttal volt a szelnek. Gyakcan
3 oldalr61 nddfonattal vedtek a saint es a deli oldal volt s2abad. (Ha ui_
delr61 fu'jt a szel, az meleg, vagy legalibb langyos volt, ezert az ellen
nem szorult vedelemre a joszeg).
A pihen6 kardmon bela, a szin alatt a kis borjaknak elk•.A6nitettek
egy kis reszt, amelyet vekonyabb darongfekkal velasztottak el a szin nagy
reszetnl. A dorongfak olyan tgvol voltak egymgst61, bogy a borjak k6nyelmesek atsetaltak, de a ndvendekek mgr nem fertek at. A kis borjalcnak sarjut adtak (sok fel4 borjziszenanak mondtak), amib61 tetsz6sUk szerint fogy8s2tottak.
A kosar.97.4s el6nye, bogy ejszakinkent m6s 6s ma's helyen pihenhettek
az Allatok Cs igy a legeremek nagyobb resze jutott tApanyagh02 82 Orlin-ken
keresztlil. A kargmos szin elOnye viszont eppen a kiit kozelsegevel jele2here. A pgsztorok saallasa (a csereny Cs a kunyh6) bgrhol felallithat6,az
mindig az Allatok pihen5helyenek volt a fuggygnye.
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Pasztorszallas (pAsztork elbeszelesei es Herman 1909 nyomin)
A pasztorok csaladjai falvakban, vagy tanyAkon 61tek, rendszerint hason16 epijletben, mint a szomszedok; altalanos volt a vAlyogligz. A szamadok
mZr udvarhAzakban laktak, mig a.szegeny bojtArok osaladjai tanyAkon, vagy
a i_e0e16 szelen vent valyoghezban, kerite's udvarban eltek. Csak a

j6szag kartAtele
1.1en. A szegeny bojtArcsalAdok szivesen laktak a legeld szelen, mert ott

zdldseges kertEt font6k kdrUl vesszakeritessel az apr6
-

lehetasegtik volt tragyaIepeny gy6itesre, amit t4len tOzel6kent hasznaltak.
Ntimely esetben az bsszegyi5jtott tragyalepenyeket nagy halmokba.raktakossze
6s 4-y szAritcttAk, vagy polyvAval Revert& (nedvesites utan) es t6glaszerii"t5zreval6t" k6stitectek (elbeszeles es sajat elmeny alapjen).
Lenyegesen egyszerbbb volt a kifejezett pesztorszaalAs, arni egy cserenybil;1 es neniny nAdkunyh6b61 alit. A csereny rendszerint let reszes nadb61, vagy vessz5b61 font karit4s; az egyik reszen ajt6 is volt 4s abban a
helyisegbEn tartottak cet6 alatt az elehmet tartalmaz6 Ladat

es

az Ev6szke(ke)t. A csereny szabad bejdratz± resze a 16 pihen6helye volt. A
csereny tet6 nelkLli, csak szelvedelmet nyijt6 alkalmstosseg, csak a lAda
fblott volt egy iris tetaresz (Herman 1909 es saj6t elmeny).
A kunyh6 (nemely helyen "gunyh6", ahol gyunnyadhatott az Ember) szin-

ten nadb61 keszUlt, amely szel es es5 ellen vedte az embert. Itt tartottak
az elelem jelent6sebb reszet (gondosan felakasztva), a vizes korsdt es a
csoboly6t, ami fAb61 k4szitett ?cis hord6cska volt es ugyancsak iv6viztAro16nak hasznaltak. Itt tartottak a Linos szdves5 gubAt,amit hidegben hasznaltak a bojtarok mindaddig, amig nem jutottak hozze a pasztorok igazi vealkalmatossagahoz: a bundAhoz. Itt jegyezzilk meg, hogy a szil'irt, vagy a
cifrasz5rt a csaladi lak6hazban tartottak (elbeszelisek alapjAn).
A polsztorszallAs mellett gyakori volt a "bitangkara". A menesbia, gu-

10161 elk6borolt "elbitangolt" Elatot befogtak Cs a bitangkar6hoz kdtot-

cek miutn gondosan megitattak. Amikor az Allat pasztora ertes5lt (eleg j6
volt a hiradas szolgAlata), visszavitte az Allatot a sajAt menesebe, vagy
gulyAjAba. A bitangkardhoz nem kotdttek kis illatot, de a 16, vagy a marha
nagy ertek volt, azt tiszteletben tertottak, mert a pAsztorbecstiklezt irta
.e 16 (e/beszelesek is Herman 1909 nyoman).

A p6sztorelet donszabalyoz6sAt sok 4vszazad tapasztalata alakitomaki.
Ezt az iratlan tbrv4nyt mindenki betartotta, mert mAskent nem tnaradhatott
p6sztorok kEzdtt. Csak a tdrbk h6doltseg utAn, a pgsztornemzett4gek fokozatos megszLinesevel csdkkent titibb belyen a pasztorbecsUlet ereje.

A lo&szto rszelids pihena, 7nedel&et iioltett a szegenyiegenye -knek, a

fut6 szabad 1 egenyeRnek es a betygroknak. K • bobsen a L61kapesok alien menekul6 sz eg dnylegenyel( talgltak megertesre es vedelemre a pgsztors2.6111Asokon es paszLortanygkon. Erre r6jdtt a hatOs10-s' amiert eleinte neheztelt,
rajd ki6gasolt, kes5bb megbizhatatiannak micAsitettE g szabadlege -nyt temogat6p4sztorokat.
Egyre j obban figyelik a hatosagok, hogyg kuruc-labanc csatgrozasben
a vrEszxoto& yv?.

p
szemben.
a hi va ta l glihsfoglalgsa szerint jarnak el a gsztorokkal
A p6 s atorjogok korigtczasa
A XVII. 5zazad v6g.eig zavartalan a lege1ret .6ses allattartgs fejlEtdese az egesz orszagban l .56t egyes helyeken az orszAg deli es delketeti
reszen) a &ji5des a XVIII. utols6 negyEdeig rartott. Herman(1909)szerint
"ncha az orsz tbrOk hOdoltsAg alatt nydgdrt, b6seg volt marhgban,mert a
tarok nem akaddlyorta a magyarok gilatteny6 5zteset". trdekessegkent emliti, hogy Bird, Ggspar debreceni civisnek 10 ezer db elad6 &re voit.A magyarok marha B4csen keresztill eljutottak StrO sburgigt Mantuai g , LlUrr'berz,iz, Qekelman lqA)
Mzben r endeletben szabglyozza II. Ulas16 (1514-ben) a pgsztorok tevekenyseet, lunyhdik es szellgsaik epitkezti bgr e rendeletnek az orsz.gg td rbk urolom alatti reszen nem volt hat6 lya.

Megis

a VII. szezad ve-

ga, a td rbko alom uteal a hat6sAgok az 1514-0 rendeletre val6 hivatkozassgl egyre szi gorubb rendszabayokkal merseklik a pgsztcrok jogait.Megszatalk a kundk czest,k8vetelik az elhullott gliatok b6ret,megtiltj&.c a baits viseleset megszUncetik a sorpecsenye Cs ,orvg.gis joggt.Rdivasft vezetnek be az .6110 tok szamialak ellen-drzesre, majd sfit6vassal belyegzik a lovskat es bevo etik a jgrlatlevelet. A XVIT.T. s zad vegen kalapjegy viselesere koteleoik a Pa- sztcrokat, bogy messziri51 felismerhet6k legyenek.
laer.Maa, l'A)) a Peisztor)Dgck
zomet megszU n Otik, a persecutor (nyomoz6 taddiE) hirtelen raj taut kunyha 7

ikon, megtiltjak a pgsztoroknak a saj,g t tulajdoma joszaggal vald keraskedelmet, gli an66sul az ellen 5rzes,val am i rx . a zCljabb es iijabb adortatAs.
o zAzad elejen sok sigma& es
A ent i ixItizkdesekllat'isakent
's61 s zarmAz6 kivg16 szakember szakmgonlla psztoe , 8°k Pasztornemzettegb
jAnak abbahagYas 6 ra k6nY szerill.
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ValtozAsok a pgsztorok szemelyi osszetgtel4ben
pAsztorok elbeszel4sei nyomAn)
A kemeny kozponti irgnyitas egyte erosdddtt es az 184S-49-es szabadsggharc utin tet6zott, aminek kdvetkezteben meggyorsult a regi pasztorcsalgdok kenyszeriJ eltgvozgsa. Helytikbe az allatokhoz keve'sbe ert5, a szaktr
finomsagai nem ismer6 emberek kerntek. A szemad6sagot megszOntettek fokozatosan; az dna:116 pasztorkodgst vAllal6 embereknek sem irgnyitifijuk, sem
tanitajuk nem volt. Munkdjuk rnindssze az Allatok ki- es behajtgsgra korlAtozadott. Ez tovAbbi lok6st adott, a szgntofoldi szlasok termesztesenek,
merit ahhca nem kellett pgsztot sem.
"PelhZgult a pAsztornemzetts6g" mondtAk a juhiszok, pAsztorok sok alfdddi legelan."Mivel az 15j pdsztorok ellen nem volt eljarAs i ezert az a vg-

lemeny alakult ki, bogy tery szerint higitottAk fokozatosan a pgsztorsAgot,
42pLI,gy in minden ma's foglalkozgst az orszegban". Az Oj pgsztoroknak nem
az Allatak,hanem a sajAt gyarapodgsuk volt a Eontos, Egyre gyakoribbak lettek a lopgsok, oda lets a pgsztorbeosUlet. A bitangkardt nem tisztelt6k,kihazgAltak ffizelef-nek, az eibitangolt lovat, vagy marhgt befogt4k epp600 - mint
a juhot, vagy diszn6t. Pedig az Alfold pgsztorai tartottak legtovabb magukat. A kdzsegekt81 tivoli, nagy kiterjedesU legelo nem csabittta el6gge. .a
p4nzehes embereket, hogy elfoglaljgk a hozzgert6 pgsztcrok megUresedett helyeit.
A pesztorkodas lassan "megvetett" foglalkozgsse valt.Az allattart6k a
hozza nem ert5 es tolvajkod6 pgsztorokrol sz616 velemenyt gltalgnositottAk.
Termeszetesen ez bantotta a becsilletes pgsztorokat es mindent elkdvettek a
pasztorkodas abbahagyasara, ma's munkAL vAllaltak. A huszadik szazad elejere
a pgsztorok nagy r4,sze megvdltozott. A regi pdsztornemzettsegk helyett 6j
emberek jelentek meg, akik kOzott akadt beosilletes is, s6t egyesek fdlkerest& a regi pasztorokat As tanultak talUk. A huszadik szgzad derekgra mar
alig neheny ezer olyan pesztOr volt, aki regi pAsztornemzettsegb61 szarmazott; ezek ltaziil sikeralt beszglnUnk 2 ezer kbrUlivel 1950-1970 gvekben.
A pesztorok szemelyi osszetetelenek vgltozAsa jellemz6nek tekinthet6 az
orszag mgs foglalkozgsaira is. A hcazeert6s, a tisztesseg es a munkaszeretet
nelyett az Ugyeskedgs, mgsok becsapdsa, a munka hanyag vegzese hadtott. Az

idegen eIemek nem vettek At a pasztorok ismereteit, gondolkodgsgt, 4letm6djat, hanem etlakitottek a pgsztorkodAst, a pgsztorokrol szello velemenyt,ami
elsasorban a keros gazdasagi hatAsaiban mutatkozott: eraeljesen osdkkent a
legelteteses Allattartgs.
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A szAnt6 hatesa a legel5re (reszben Dorner 1923 nyomen)
A XI. szizadban megindult szAnt6fdldi maveles eleinte lasnan h6ditott
teret. MiveL a gyengebb lege16ket szAntottak fel, az eredmeny seal sarkalta
Ojabb tdresekre a tulajdonosoicat. K6s6bb a tarok uralom Lassitotta a sz6nt6fOldi mavelest, sokkal eredill6nyesebbnek bizonyuLt a 1egeltet6ses 611attartas. A XIII. sz zad misodik felet61 fokozatosan egyre tdbb legel6t t6rtek Eel. RAjd.ttek a gazdalkod6k, bogy a jó legel5k talaja szAntOnak jobb,
ezert fokozatosan terjedt az 4rtekesebb gyepek tbrese. A XVIII, szAzad

ye-

ggre Eggr "BegvAlrozott a szanci5 es a gyep arAnya.
A pisztorok "rendszabAlyQz4s6val" egyid5ben megkezd5dott a szant6foldi
szaastakarmAnyok termesztese. F6leg az iij fifildbirtokosok tAmagattAik a le-

gerovel szemben a szAntofoLdi szAlasok termesztes6t. Hivei voltak a legjobb legenk felszAnt6s&nak (a.minek lendUletei adott a cukorrepa termeszt4s4nek az er5teLies nbveked6a e is). Term4szetes kbvetkezm6nykent csdkkent
a legjobb legel5k terillete es mersCkl5dOtt a ktizsegekhez kbzeli kozepeseke
is. Csak a tivoli, 'lazy kiterjedes6 legenk maradtak egyel5re - erintetLenek.
Id5kdzben megvaltozott a lovak Cs a szarvasmarhAk tartasi m6dja,a

geltet6s helyett az ist6116zott 6s a szant6foldi szelasokkal etetett6liatcartas terjde 81éggycrsan. A rabeneket ,E20Dban TEndszeresen kihajitotta'k
a kis tertiletre zsugoritott c8ordaleger6kre.KdvetkezmenykCnt az Allattal
nagyon megterhelt legenk lermlottak, a gyep kikopott, megjelentek a gyomok es n6hAny ev(tized) alatt teljesen elgyomosodtak. Az ilyer t iegel.6k Allateltart6 kepessege nagYon 1.csORkent. A sz.Ant6foLdi szAlastElkarnahyokat

javasoldk igazoltnak Littik illespontjuk he1yess4zet,pedig a 1ege15k kirft1.6se, esetLeg javirAsa jobb megoldis lett volna 6s nagyobb szArkto maradt

volna arundivenyek termesztesere.
A tomegtakarmenyokat fogyaszt6 Allatok tartAsinak rendellenesse va1Asa sokkal jobban kedvezett a sz.Ant6fdldi szAlastakarm4nyok tetmeszt6senek,
mint az Allatoknak, vagy a legeltet6snek. Akkor meg nem sejtettek 0_ta1Aban, bogy a leg815t1 kia lakul t szerz7ezedi ,411ataknak a 2 eg.-28.̀3 reac5ak
karmanyL, harem eletteret, mozg6steret is jelent Cs ha att61 rilegfosztjAk,
sok kedvez6tlen gazdasagi es tenyCsztesi hatisa Lesz.
A fentiek szerint a 1egQ1-6kfeltbres6rig‹ meggyorsTrilasa, a pAsztorok
sajAtos "rendszabAlyozasam 6a a sthlastakarmAnyoknak szanton val6 termesztese egymAsttemogat6 irAnyzatok voltak, amelyek egyUtt zsAkurciba vittek
az alattartAsunkat.
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Biztat6 jelek

A pgsztotellenesseg egnttal legellie1leness6get is jelelltett. A szegeny emberek azonban kihajtottAk a kbzleplalre a atarhgikat; a-zokat senki
rem gondorta, mere a hozzgert6 pAsztorok meaelegeIve a zaktatgs-soroza, nt
rnr AAs terUleten do lgorta. A nagyon rnegterhelt legelak fokozatosan leromlottak es megindult a kongrosodg,s, majd a gyomosodgs. z termeszei:es k6vetkezmenye volt alegel5khbz ert6 pasztorok hianyerlak,a gazdatlans6gnak.
id5ben Cr
g,e szakemberek akik ereztek a le lak jeeleinte bitortalanul, maid egyre hatarozottabban mondtak

Ugyanabben a
lenseg6t

v6lemenyt a legela 6s a legeltetes kerdes4ben, hasznosnak es szOksegesnek
jelezve azokat. Pethe .1 805 -ben negjelent kbnyveben, anikor a pillangas
n6venyek termeszteset javaselta, felhivta a figyelmet a Elie 16kre,hangoztacva a retek es 1egel6k 6 Polisinak sztiksegesseget: "Minda z°r1iltal tudvan
azt, bogy a termszeti 6s e .RYvelges sima fazengnak sohasemfo g debe -rAgni a kdrds 6kakarmdRynak altrmelyik neme magalan (itt Pethe a -Allang6sokat e'rti.Szerz5), meg6rdemei n 6 k4tsegkiviil a term4szeti kaaz416 is,hogy
azt szintolyan szorgalmatos2g gga l gpolgatn6k, mint a tobbit",.,
A I. 2.zazad utols6 ne Vedeben erdekes es basznos kbnneek ielennek
bra1a3 1876-bao ki,sdatC
je221, bzwy 1 !4 rgtj
haznglt takarmeinynenUek pdttakargignyfelanek mondatnak s a 2 clk ert&e es
becse a reti czkiihoz viszony ftva Allapittatik meg". Figyelmt erdeMel az
a megj1LapitAsa, hogy "FontGa a talaj fizikai 611apcta, vizfIsziv6 es
viztart6 keptssege". A novrly eket nem csalAdjuk, hanem tenyli.zes takarTAny4rtAkuk azerirt osoport43itj a , ezert az utifil, a csabeir, a k6m4ny,

gyermekigncE:1, stb. a kivid6 nov4nyek k6zbtt ta1ilbat6.
yep rib'venyeinek megi 3mertet4seben Fgter Bela az egyik kiv416 kezemenyez6, aki 1889 es 1 902 kozdtt .StAmtalan t3nulmAiyan irt a gyeppvenyekr51, s6t 1911-ben a U*ndv6nyekr51 ici.ilon konyvet adott kis.Kortgrsa
az 611attanyeszt5 Torn ay Bela szerint "A lege16 a bAziella tok termiszetea
s i heL5re. A iegeldil mozgaony Zesz a c...si6S, tirdc
h6tuk, a litbaik ege.szsegess es szivossd vilnak". JavasoLja)4p g. y "keszitsUnk aklot a legel6n, m 6 g jqz)b, ha feszert allitunk, bogy r°ssz idbben
menedeket naidljanek" O'orm4y 1900)* KeserUen irja, bogy " 3 elsz6 lett•ne
legyen semi kozb, ez4r.t el Sszbr is osztozzi,mk meg a legenhr , (Tormay,
19 C 5 )."EredmnYkent a szikft gybp helyett ma kopar terUletek vannak. Elveszett a 1,jt5 1Qgeroje, a mesgyek bar4zdaja vizmosess6 lettu .
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a gyeptor6st, r6szben a clikorAmikor a ipar egyre Jo---n szorgalmazta
reszbeo post- es olajndvenyek termeszt W miatt, akadtak szakemberek,
akik sz6t emel tek a lege145 erdekdben. Hensoh AtTádj KassAn 1901-ben kiadott
mezEgazdasegi OzemtanAban hatarozottan kiallt a legel5 mellett: "Legeltetes
nelkUl eg es z 5ige6 es normlis testalkat6 szarvasmarha 'nem n evelhet5. Er6teljes kancikatj fedeztet6stikre alkalmas meneket as a osik6k felnevelesfte tdgas 1ege13ket foltetelezve,. a tenyeszt6s ezen r ime kis es nagybirtokon siKdzben megjelent Kiraly Rers5t61 (1899-ben ) a Ret- es legel6mivel6s cim6 kdnyv i amely hazenkban els6 atfog6 gye pgazdAlkodAsi szakkbnyvnek t.kinthet6. Jelzi a% erdek15dest, bogy 1945--her, ing.sodik kiadisa is megjeleol - . Lenyeg esen el3bbre tartara legelagazdakodelsurIX ha legalgbb az 1899. evben
megjelent szalelai ismeretek altalgnossa letter volna es azokat meg is val6es a lesitotta v010• De ezt az id6szakot jell-mezte a legel5gazallkodas
gel6 feltarese oek vetelked6se j amel y - a forgo szorgalmaz6 ipar 4rdekeinek
megfelelk, a ipari novenyek aranak ialeges megeme16se miatt - a gyeptores
gy 5 ze lmdve l vegzi5dtt. Arra mar senki sem gon dolt, bogy 1C6sabb az ipar csdkkentette az iperi ndvenyek Atv6teli arit olv Mg rt6kben, amely nem volt gaza t „...cl,ealv. -c€sAtie Vigy I smklba ek meg a gazdasAgi pangAs6k).
a lege lak6rOssel behatan foglalkoz6 meIgaz i hog letrejdtt 1894-ben
(p iukovic,h 1928-ban) megallapitotta j hogy
z"red"ri tor4nY' amelyrOl keseibb
al laranak sines, mint a mi., 1894.
"olyan mezzre pd3ri tdrv6nye egyik
foglalkozit4 olyan behat6an a legeL5k6revi XII. tbrve oycikkunk; egyik sem
on, mi az oka, hoe nagyon i6 mezorend6ri tordessel, m int ,5 mienk". Vajjr
v4ny ell-n6re Tormay (1905hen) "osztozzunk meg legeran" jell oralir?26
e teketelenek.De nagyobb volt
rendeletek kellenek' de inegalositdsuk nelk01
az ipar penze csgbitasa a j6 rendelet betartOgall es betartatasAnAl.
A szazadcrdlilon a lege16-erd6k kerdese j5 fcglalkortatta a szakembereket. mgrtou s pdor (1897) nem volt hive agond °Mtnak j az e rd 6t feltette.
vin mellye htig1500, inert 5 ';,erinte az a L6ny, "bogy egy
erdesz, mezagazdAsz,
tenet erd6 lege16,
r6t, vagy szent6
,
'
kozgazdasAgi es .gYeb viszonyokkal ismer6s kulru7rnPcoR
es a koz4letben
ottevo egyenek bizottsSga es eldonteni". Lenyegesnek
tevekeny, s77 ill
tartja j hogy 0. z erd3reszek hateirozottan katintin enek el a legel5t51 Cs azokat a legel6 Lagkevesbe termekeny r6szeire, a tileredek oldalakra, a gerincekre javasolja.

A gyepteresek korszakgban is akadtak a gyep Ogyet szolgal6 szakemberek..
Egyesek filikel6r6keket vizsgeltak

es

ajanlottak a gazdaknak (Kerpely 1895.,

1906) a KozLelek hasgbjain, mesok (pl. Gy6rfas 1903,- 1911, illetve Roszler 1913) az dntozeihet5 retek termolepesseg461

es

a ret atalakagsgr61,

valamint a r6tek trAgyazitsr61 kdzoltek hasznos tgjekortat6kat a sajeit megvaldsidisaik, kiserleteik alapjen,

Amikor erzekeltek a szakemberek, hogy a legel5 k6rder s csak torvenyileg
rendezett, mAs vorialon szolggltdk az Ugyet. Szilassy Zoltan (1892-ben Budapesten), Red. JAnos (1911-ben Kolozsvaron) adott ki a legjobb takarmanyftivek termeszteseral kbnyvet. K6s6bb Szilassy (1928-ban) Grgbner Emillel
b5vitett kiadAsban adta k6zre a korAbbi munkejk (Budapest,Patria TT).

Mgsok a legel6gazdglkodds megtijitAsAn faradortak. Razsel Itnre (1906)
A re t- es legelamiivel6s kezikeinyv6nek szakmai elve: "Az Allati testnek eedzett, egeszseges fejl5d4se s legel5n biztositva van". Megfele15 kever ekeket ajg111 a j6 gyepletesitesehez, mart a keverek jobb bermelynnel.

A keverekek el5nyeit a kbvetkez6ben sorolja:
- elter6 a gyokCrzete (karos, bojtos), tgpanyagigenya is elter5
- jobban ervenyestilnek a kedvez6 t6nyez.6k 016, feny, stb)
- a talaj term6ereje fenntarthat6 es fokozhato,
- az idojargs viszontagsagainak jobban ellenall, mint a tisztavetes,
- az gllati es nov6nyi betegs6g kevesebb kart tesz,mint a tisztavetesben,
- biztosabb Cs tobb term4st ad, izletesebb, tAplil6bb a tisztavetesner,
- sz&lakeszftese kdnnyebb, javedelmez5s4ge nagyobb a tisztavetesek4nel.

Thaisz Lajos (1927) hazai okotipusokat ajenl a kUlfeldi nemesitesek
helyett, and indakolt is mart a legtobbkUl.fdldk ceg a mi legelankr51
szarmaz6 alapanyagb61 Allitja el6 nemesitvenyeinek jelent5s r4sz6t.
Ktilbn kell szanunk a legelEgazdalkodes k4t.nagy alakj6r61: Darner

B6lAr61 Cs Birdi J.Anosr61. Erdekessege Dorner "Kaszal6 es 1egel6javiLds"
cimG kOnyv4nek (1912) az a szeml4let, hogy az Allat igenyet tekinti es
aszerint csoportositotja a novenyeket, ugyamigy mint Balgs tette 1876-ban.
Darner a fenti konyveben kulonfele leveles mezei nbvenyek Wzdtt 15 olyan
kCts4kfit ismertet, amelyek nem tartoznak a pillang6sokhoz (pl. kating,
oiok6r6, csabair, komCny, utifG, nadgly, stb). anon fejezetben targyalja
a javitAsi, telkesitesi ( idegenkifejezessel intenzifikalesi) munkgkat, a
grvek tragyazdsdt, a gyepek gondozgsgt, gpolgsgt, hasznglatat,stb.
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A sertestenOszt4sr61 Trott kanyveben cDarner 1921) fontosnak tartja, bogy'
a stild6 az 5. hanapt61 legel5n legyen, inert ott is megel. A lege15 nemcsak
tip161es miatt, hanem egAszsAgi okokb61 is fontos a sertdsnek.
Darner legerdekesebb, legolvasmanyosabb
nist tartalmaz6 konyve. "A retek

4s legtbbb szakmai tij4korta-

es legel6k milveldse As termAsfokozasa", a-

melyet 1923-ban adott ki az Athenaeum RT. Budapesten. A 360 oldalas munka
az els5 gtfog6 gyepgazdalkodesi kezikanyvnek tekinthet6, ameryben az 6rdek15d6 nagyon hasznos - a kerd4shez kapcsol6d6 rdszletet megtud. Egy rbvid

as botanikai ismerteker kozli, majd a ftivek es pillangasok 3-3 csoportjgbe (j6, kozepes es kis
ertek) tartoz6 fajait ismerteti reszletesen, 1egtobbjar51 rajzot is taldlunk. A nem pillangas leveler n6venyekr51 met- szoltunk, e kbnyve-ben is meg. talalja. A X. fejezetre tagolt kbnyv V. fejezete a tgpanyagsztiks6gletet, a
tdreAneti gttekintes ucan a fon%Fsabb novenydiettani

VI. a mElvelds munkAit, a VII. a homok, illetve szikes legel5k javitAsemak
lehet5segeit tartalmazza. A VIII. fejezet a gyep ApolAsanak monkarit reszietezi, a TX. a legengazdalkodas jellemz5it, a X. a termesbecsIdst

es

kul6n-

bbz5 szamitasokat ismertet. Klllon meg kell jegyeznUnk, bogy nemcsak a kbnyv
szerkesztese, hanem annak szakmai szeml6lete nagyon rokonszenves. A legeles
ereinyei kiizt emliti:
- az gilat edzettd velik az id5jgressal es betegsdgekkel szemben, szevein8k

maodese megelenka, a natal jobban fejl5dik, az idi5s jobban terme1,414nktil
az ivari eletuk, biztosabb a fogamz6s, kOnnyebb az ell6s, ritka az eiveta6s
4s a medaseg, a tej- es h6stermelds novekszik.
Bir6p Janos (1928) "A lege16gazda kbnyve" cimEi munkajAban a lege16snek
olyan kivel6 4lettani jellemz6set adja, amely egy alat6lettani szakkonyvnek
is dics4ret4re vEnek. Majd folytatiskent: ""Terry, bogy a legel5n felnat Allatok hibftlan 16baikr61, fire, kEnnyLI 6s biztos jdrisukr61 azonnal felis-

Testa formes s er5teljes, a kblbnfele betegs4gekre nern hajlamosak, a takarmitnyt j61 ert6kesaik". Majd folytatja; "Amilyen fontos a legera
a szarvasmarhatenyAsztesnel, Eppen olyan szas4ges a csik6neveIesn41, a jukes serteStartdsndi, s5t radg a pulyka 4s liba felnevelesehez is legel5

merhet5k.

A 350 oldaLas szakkonyv nem tartalmaz oiyan 4rdekes torteneti 4ttekintest

mint Darner munkaja, de nagyon pantos, szakmailag biztos tijekortatir nytijt
minden reszletkArd6sben.
Vajjon hol tartana a gyepgazdilkodAsunk, ha K6,roly, Darner es Bit-6 munkAiban foglaltakat ismernenk 6s megval6sitangnk7!
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Ennyi id5 tivolab61 felvet5dik a Rerdes: mi lehetett az oka, hogy az
197.eviXItbrnycke,azur.d5tovenybarc6k,z1.94
4vi XII. torvenyciRk 21. paragrafusit (a mez5rend5ri tbrv6ny legenre vcnatkoz6 reszet) figyelmen kivill b agytik.
Az erd5tOrveny mezogazdasAgi vonatkozisa kortil a legjelent5sebb az erdei legeltetes nagy mertekii korlitozasa, az erdei tiszt6sok j6 reszenek befisitisa, a fakivagisok tilalma es a legeltetes fokozatos, hatdrozott Ri- .
trltasa az erd51661. Itt is voitak takapAsok, mert sok esethen a f6sitott
legelft is erdanek min5sitettek i ezzel is nbvelve az erd5k teruIet (nagyon
helyesen, mert meg igy is keves erank van).
A mezarenari torvenyben csupin hirom fejezet sz61 az illattenyesztes
es a Rozlegel5k kerdeser51. A fennebb emlitett 21. paragrafus minders josiga
es szakszerikege ellenere megval6sitatian maradt. A val6szini.) okok kort emlitheL5, hogy:
- a r4gi pasztor-csalidb61 szatmaz6 csik6sok, gmlyisok, juhgszok nagyon 561
vegeztek a munkijukat e paragrafus nelktil is, amir61 nem is volt tudomisuk.
- az uj pasztoroknak azok az ismeretelk hianyortak, az elyek birtokaban a j6
torveny betarthat6 lett volna. Nem gondoskodott ugyanis a tbrv6 ny az pgsztor. kepzesr51., mindenki a legjohb belitisa szerint vegezte a dolgat.Aki ertett a
pasztorkodishoz - a csalidi hagyomanyok alap5in az j61 p6sztorkodott, aid
1.1[5 emberkent kapcsolodott &abbe a munkakOrbe, az meg sem ertette a rendeletet.
Igaz, a kOzsegek is tehettek volna valamit. Egyik-misik helyen tettek is, j6szindekkal es tobb-kevesebb szakmai hozziertessel.
Kozhen - egyes nyugati orszagok mintajara - nalunk is kez16d6tt egy tij
mozgaiom: a zoldmez5gazdalkodes. Drezdner (1927-ben) irta, bogy "Eur6pa Oszszes 611am:ban az Allatellominy ott a 1egegeszsegesebb 4s legs ebb, ahol a

legeltetes divatozik". .."az egyetemes magyar mez5gazdasag kriZisenek nagy
reszben a draga termeles az oka es egyik fontcs okoz6ja az illutenyesztes
valsaga". Tovibba "..a szakaszos legeltetesnel az illatok mindig friss fiivet
talilnak..ha a hozamoRat min5a4gben, mennyisegben ndveljUk, olsaltba tessztik
a legeltetest".
Fiber (1929/30) a zbidmezagazdaikodas alapjair61 in munk4jaban megjegyzi, bogy "Az ember Rapzsisiga sokszor meggondolatlanul, a term6sz ettn predestinat retek es lege15k feltdreset51 sem riadt vissza".
'15! biztat6 jelek csak facztek a gyeptdresek Utemet l de nett szUnLettek
meg 6s nern eredmenyeztek a sz -kszerU legelteteses ElattartAs kezdetft sem.
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ossze fogla1es
Az orszAg legeMinek 86 %-an vegzett vizagglatok idejen sokbreg psztor elbeszeleSe 6s a kerdest 4rint5 szorviny slakirodalom alapjenn6jt tjekortatgst 0 banulmdny a lege15gazdAlkodis datozdsaira Eagyaror4z4on
a honfoglalAstel az 1930-ig rerjed3 id6szakro,
Eleinte kirglyi adomgnykent kaptdk a legelat, a XIII. szgzadta pedig
a legeltetesi jogot. Az allatokat 5rza, gyogyj: td pgsztorok voltaka regal6k
tenyleges ur akiknek ellatszeretete es hoz ziert4se meghateroza volt az

ma ttartLs faveobelmelosegen es enneic megf e le15 volt a dijaz6suk.A pgaztorszgaison mindig talglt pihena es eleImet a bujdos6 szeg6nylegeny,amit
a hivat.alok r OSSZ szemmel neztek, kifoggsoltal< es megtoroltak.
A tbrdk uralom v6ge fele volt a legfejletLebb az ellattarce5 Magyarorszagon, mj ad a XIX. sz6zadt61 egyre tbbb t e gelat alakitortak szAnt6v6 es
az ellatokat legeltetes helyett szantafldi s zAlasokkal takarmdnyortdk. Ez
megd rgg i:to tt8 az dllattartgst es kedvezatien volt az 611atok t€rmel6sre,
szaporas4gra is.A XIX.-XX.szazadok forda6j6n biztato velemenyek v.41tak
ismertekke, aoelyek alkalmasak voltak a legelb1( javitgs6ra.
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CHANG3S IN PASTURE MANAGEMENT IN HUNGARY
I. Vinozeffy

This study is based cn interviews with old shepherds
conducted dring a comprehensive study of pastures in Hungary (in which almost 90 of the nation's pastureland was
evaluated), and the sparse literature on Hungarian pasture
management before World War I already published.
Pastures were

given away as royal bequests

in

old

times, as were grazing rights from the 13 th century. The actual masters of pastures were shepherds, who tended the animals and provided treatment for sickness, Their skills and
devotion to their flocks determined the profitability of
animal husbandry, on which their wages depended, Vagabonds
could always find shelter and food with shepherds, which was
disapproved of and avenged by landowners.
Animal keeping in Hungary was the most developed toth
wards the end of the Turkish re:.gn. 3eginning in the
19
centurymo
and more pastures were turned into ploughlands
and animals, instead of grazing, were fed with

plc -ighland

fodder. This increased the expense of animal keeping,

and

had an unfavourable effect on the •roduotion and reproduction of the animals. At the turn of the century,

however,

positive attitudes towards pasturing reemerged • And
pasture improvement possible.
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