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A HORTOBA I PASZTORTALALKOZOK TAPASZTALATAI
Gencsi Zoitdn
Bevezetes

A magyar AlfoIdOn az egyik legregebbi es legosibb a hortobagyi pasztorkodas. A
hortobagyi ktilso legelEikon a szilaj pasztorkodas kapott tenet, ahol a joszag szinte csak
sizportaatAval szoigait A XVIII. szazad vdgire elkesztiltek az, elsa legehetesi
szabalyzatok. A kOvetkezo szazadban tartjak a Iegtobb jOszagot, es viragth pasztoreletet
talalunk Hortobagyon, Ekkor keletkeztek es terebeiyesedtek a irnaig agazil
pasztordinasztiak, Az Osi alapokon nyugv6, szazadokon keteszttil rejlOtIO hortobagyi
pasztorkodas kisugarzasa a mai napig eszlelheti5 az egesz TiszantitIon,
Az ezredforduIon a Hortobagyi Ncnizeti Park 32, ember e'.s a temeszet harmozikus
egylitt letezesenek peiciajakent a viligorakseg reszeve )(alt.
Hazank elso nemzeti parkja nem csak cimekben, efismeresekben gyarapszik, hanem
kiterjedeseben, foldjeiben, jo'szagaiban, epftmenyeiben is. Ma a hazai nernzeti parkok
Oa% talin a ]egniOdosabb. Ha igy is van, tobbnyire a teendak nagybundaja var
benniinket, s csak az Onnepnapokon gombolhatunk tarka himzesti szart,..
A vilag nemzeti parkjainak milkodese rnegismerve tObbe-kevesbe kialakult az a ;cep,
amihez altalunk a hortobagyi is hasonlatossa valhat. Azonban a sz6raz szakmai
feladatok megvalositasan kivul mas dolgunk is akad a vilagban... Holnap erti-e meg
valaki szandekainkat?
A gyerrneke.ink estirikent izielgetik-e a pasztorok tfinderorszaganak: a pusztak, jarasok,
legelOk, moesarak, nadasok titkokat IepIez6 neveit? Juhoshatra j6 iranyba it duinak aprO
Iabaik vagy elvesznek a „nagy seramibe"? Lesz-e gyermekeinknek a hortobagyi
joszagokri51, viseletr61, etkekroi, targyakrOl, kutakrel, delibabr61 szOlO rneseket rejtO
tarisznyajuk a „kekszoknyas" bacsikat kineveto vilagi gyermektarsaik kinalasara?
Ernberesedve hortobagyi notara intik magukhoz a zeneszt? Ismerik majd a
i-Wrtobigytok si.614 imdatTM muvel&o..`? Ftsten van gim36. cs i.cvLILt V.'*a mum1S-a
meg, hogy melyik kesztili itthon?
Napjainkban egyre tObben ismerik f 1, hogy a legelteteses Eattartas kOrnyezeti Cs
tarsadaimi szolgaltatasai (step taj, tiszta levee!, tiszta viz, nemzeti haszonbiiatok, helyi
zene, tarn, - irodaiom, nepesseg megtartas, stia,) kozvetve magasabb erteket
kepviselnek, mint egy-egy kezzel foghato terrnek.
FlOkoznapok

Az eltmiit dvekben a Hortobagyi Nemzeti Park nyolcvanezer hektaros teraleten tab
mint ketszaz pasztor fogialkozik legeltetessel: kflencezer marha, btvenezer juh 6s birka,
ketsiaz bivaly, valamint haromszazotven /15 jarja a legelOket Tiz csikOs, nyolcvan
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gulyas es csoras, szazhilsz juhasz vigyazza a jaszagokat. Ok tehat nem szindszek, nern
diszletek es nern rrnizeumi kiallftasi darabok. A pdsztorok megbecstilesere minders
evben ftlzet (Hartobdgyi pasztorok) jelenik meg neviik es efmtik felsorcasaval,
valamint adataik megtalalhatok, a kozhasznti tarsasdg honlapjdn
(www.hortobat2yikht.hu ) is. A „hartobagyi" pasztorok huszonkCt telepiilesr6I Bagota,
Balmazilivaros, Bodasz6115, Debrecen, Gorbehaza, Hajdkiboszarrneny, Hajductorog,
Hajdtihadhaz, Hajchiszoboszio, Hortobigy, Kunrnadaras, Nddudvar, Nagyhegyes,
Nagyivdn, Ohat, Plispokladany, Tiszacsege, Tiszaftired, Tiszaigar, Tiszaors, Ujfebertifp,
Ujszentmargita erkeznek a nernzeti park legeloire.
Napjainkban ki vallalja ezt az eletformat? A Hortobdgyi Kht. pasitorainak nehdny adata
(I. (lbra) sokatmonda tizenet. Az iitvenhat fos pasztorsagb61 csikos-fogatos 22 fo,
guIyas 28 fo, Cs jubLsz 6 fO. Mindosszesen I2-en rendelkeznek allattenyesztesi
vdgzettseggel, a tObbiek hegesz-Lak, g6plakatosok, esztergalyosok, viz-gdzszerelak,
kamtivesek, kosarfonak, asztalosok.
I. ohm

A Hortobagyi Kht. pasztorainak koriisszetetele
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A pisztorsag szakmai eleje viszonylag stabiI, azonban a frissen erkezettek kozott nagy a
lemorzsokidas. A he'tkoznapokon, a „sziirke keddeken"rnulik, hogy kaIesonasen
eI4eclett-e egyrnassal a jaszag, a pasztor es a szamado (munkaltato) .
A bortobagyi allattartds tamoctatisa, a pasztorok munkijdnak megbeesiilese, valamint
tinnepnapjaik szamontartasa segitheti kOzossegijk megeraseclaset, a sokunk altai mar
near ismert „pjsztorrend" tljraeledeset.
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ennepriapok, p asz tortalalkozok
A legelo Oat nelkUlozhetetlen a puszta fenntartasaban, s ahogy azt korunk esemenyei
bizonyftjak, a pusztara jellemzo hagyornanyos illatfajtak neIkulozhetetlenek a modern
ember eleteben is Szerepok ftiraertekelt5datt, specialis tulajdonsagaik miatt megorzestik
kozOs felelossegankke
A pusztai legeltet6 atlattartas sajatos viszonyai mindig felertekeltek azokat a nemes
a!kalmakat, melyek tinnepkent a talalkozas lehetoseget adtak. riyen Unnep volt a
cAmicaYsiek, melyhez nep6kfi es egy)riazi Nonalkozasban egYarant a wines nepszaasok
kotadnek. Legismertebb ezek kOzUl a „PUnkOsdi kiraly es kiralyne" valasztas, de ez volt
a joszagnezes, a Osztorok mcgjutalmazasanak egyik jeles alkalma is,
E hagyomanyokb61 fakad, bogy pi nkiisdre hivtuk nemes veteIkedesre, tudasuk
bernutatasara a taj pasztorait, lovasait, a legjobb kezroilveseket, tancosokat, zeneszeket,
egyedUla116 elmeriy lehetoseget kinalva ezzel a Flortobagyra ILtogato vendegeknek.
A regi magyar allatfajtak kOzUt - agrar- es kultfirtOrteneti jeientosegenel fogva vitathatatlanul a magyar sztirkernarha v.Clit a kipusztulassal fenyegctett haszonAllatok
jelkepeve. A vedelmi es a tenyesztesi intezkedescknek kOszOnhetlien a sztirkemarha - a
negyezret Oval rneghalada teheriletszarnaval - ma mar nem csak genbanki feladatokat
IAt el, hanern fijra haszonallatta• valhat. A tenyeszetek szama meghaladja a szdzetvenet,
6s a hozzajuk kotheto pAsztorkodas nem csak letszarnaban, hanern szakmaisagaban,
kulturajaban (oltozet, zene, tanc, pasztorkeszsegek, stb.) is - jelentOsen megerosodi5tt.
A Guiyasversertyre a Hortobagyi Kht, lassan egy evtizede hivja PUnktisd szombatjan a
magyar szurke szarvasmarhat OrzO pasztorembereket, a gulyasokat. Az orszag
killOnbi5z6 reszeirOl erkezo gulyas is bojtar parosok az alabbi versenyszamokban merik
5ssze tudasukat:
- allathajtAs karambal karamba, falszarn olvasassal
- allatszam161Ss a Papegyhdzi gulyaban
- vizhLizas
- iiltozet es felszereles
karikas hasznAlata
- gulyasbot hasznalata
- pdnyvadobas
A gulyasverseny belyszine a Kht. tulajdonaban levo Pusz -tai Allatpark, A tenyeszetek es
a pasztorhagyonlanyok megerosodese evroi evre tobb versenyzi5 jeIentkezeset
eredmenyezi. ,Az idei vcrsenyen a Kiskunsagb61 harom, Csikvarrol, Szabadkigyasral,
Mateszalkarel es Karcagrol egy-egy, valarnint HortobagyrOl negy felnott gulyksparos
vetelkedett. Az utanpOtlast jelento bojtarok Csakvarrol, MateszalkarOl, SzabadkigyOsrol
es Beiescsabarol erkeztek, osszesen hat parossal. 32 golyas, ilietve bojtar versenyzett.
A ma nagyhirii Hortobagyi Lovasnapok kezdetben (1965) csak a HortobAgy kifirnyeki
pasztorok, fogatok, sportolOk reszvetele'vel zaj145 esemeny volt, mely nepi gyakereit
folyarnatosan megtartva evtizedek alatt az orszag meghatarozo, egyre tabb iatogatot
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vonz6 rendezvenyeve val. A korunkban uj lendaletet vett magyar lovas diet egyre
inkibb sajdtjanak vallja nerves bagyomanyainak dpolasat. E torekvesek nehezen
talalhatnak meltobb helyszint, mint a kultiktaj kategariaban Viligorokseg cimet eInyert
Hortobigyi Nemzeti Park, hiszcn annak teruIeten olyan telepulesek sora talalhato.
melyek a maban jelentoslege18 allatailomanrtyaI , nerves pasztorrenddel birtak.
A Hortobagyi Lovasnapok programja:
- A punkOsdi iinnepre erkezett hortobagyi pasztorok koszontese
- „ Pankosdi kirdly" valasztds
- Orszagos csik6sbajnoksag
- Latenyeszt6 egyesuletek fajtabernutatoi
- Az ev magyar lova
- Nepies fogatok versenye
Dijugrato Derby - magyar tenyesztesii lovak versenye
- Kepzeletbol valosaa - a battak szilaj pusztaotos fogatainak versenye
- Vilagvero kettes- es negyes fogataink kombinalt akadalyhajt6 versenye
- Okorsates, pasztoretek f6zok versenye
- Kezrtnives bemutat6 es nepi mestersegek vasara

gazdara a teny6sztesre diva, harmadfil
OktOber elso szombatjan a BikavAsSron
bikak. A ma's tenyeszetekben mar „dolga vegzett" korosabb joszagok is itt eserelnek
gazdat. A szikke marha tenyeszt6knek es pa_sztoraiknak- ez a legjelentosebb bszi
talalkozojuk, ami szamos erdeklodo szamara is feledhetetlen pusztai elmenyt ad.
A bojtarkent tanult, rnas pasztoroktel ellesett vagy magukt61 kitalalt aliatgy6gyit6
ismereteiket kisebh talalkozon osztjak meg egymassaI a hortobagyi pLztorok, es kis
Rizetben jelentetik meg (Gyogyito pasztorok),
Nem hagyhatjuk emlites nelkUl a fajdalmas napjaikat sera, arnikor elveszitett pasztor
tarsukat sajatos oltOzetiikben, ferflas csendesseggeI kiserik utolsO Odra.
A pasztorsag a joszdgok kihajtasakor vagy beszoruldsakor osszeulnek egy slambuc vagy
pOrkalt mellett, s elborozgatva idezik fel a tel ill. legeItetes esernenyeit.

Unnepnapok vagy hetkoznapok?
Pasztoros hetkOznapok es azok kozOtti hiteles Unnepnapok letdrol, jovojdrol jOsolni csak
ijgy ]ehet, ha latjuk, bogy mi lesz a sorsa a magyar pusztalnak. Szarnba kell venniink,
hol van meg kUlterjes allattartds Magyarorszdgon. Fel kell tdrni mi az oka azok
megrnaradisanak, milyen iranyt1 allatlelszarn valtozas vdrhat6, vaiamint fennmaracl-e a
helyi pasztorsag. Az elozoeket megisrnerve fejthetok meg a kerdesek: Lesz-e ezeknek a
terdleteknek kisugarzasa az orszag mas reszeire? Vajon eljon e az onszervezodo
pasztortdrsadalom ideje, lesz-e meg egyszer a magyar Alfoid „pasztor-tiinderorszae"?
-

Szerz6: Gencsi Zoltan igazgat6
Hortob4yi Kht. 4071 Hortobagy, Czinege J. u. 1.
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