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Jelző módszert megteremtő Hevesy - magyar kutatók voltak. De
meg kell ismernünk a problémát azért ia, mert a radioizotóp-
vizsgálatok és kezelések bevezetése az orvostudománynak ma
Biég perspektívában is alig értékelhető előhaladását jelenti.

Dr. Bugyi Balázs

A KUNSÁG ELŐ HAGYOMÁNYAIBÓL

Régi nagykun pásztorszállások.

A karcagi Györffy István Múzeum Nagykun Múzeum ré-
szére fényképfelvételeket készitve a kunsági városok határ-
részein, a termelőszövetkezetek szebbnél-szebb óljainak,ál-
lattenyésztés céljára szolgáló épületeinek egész sora került
a gép lencséje elé. Ezek a nagyméretű modern építmények jel-
legzetes és szerves elemei annak az uj tájképnek, amelyet a
szocialista mezőgazdálkodás a Nagykunságon kialakit. Szemlél-
ve őket, önkéntelenül is emlékezetünkbe idéződnek azok a ré-
gi feljegyzések és szájhagyományok, amelyek a hajdani szilaj
vagy rideg pásztorkodás, nomád módú állattenyésztés "szállá-
sairól" szólnak. Nem lesz érdektelen, ha történeti visszapil-
lantásként és az összehasonlítás kedvéért legalább egy rövid
tekintetet vetünk a korabeli feljegyzésekből elébünk rajzoló-
dó képre.

Mik voltak ezek a "szállások"? - ma már kevesen tud-
ják. A múlt század derekáig nevezték azokat a határbeli primi-
tiv, kezdetleges építményeket, amelyeket télire a pásztorok
emeltek, - vagy amint szokták volt mondani: cseperitettek, -
a gondjaikra bizott állatok, valamint a maguk védelmére. Fő-
leg a gulyások mesterkedtek össze ilyesmit. Persze, nem vol-
tak ezek olyan méretűek, hogy az öt-hatszáz darabból álló,
vagy a még ennél is nagyobb létszámú gulyát befogadhatták
volna. Ez a szabad ég alatt telelt, az akkor még nagykiter-
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,4.ukats fias teheneket hajtották be a szállás fedele aláo Némelyile
szálláson megfelelő jiagyságu területet körülvevő köralaku nádke-
ritáat ültettek a pásztorok, amit karámnak neveztek s éjszakára
ebbe húzódott be a gulya„

Pásztorviaelt karoagi öregek emlékeztek még a íocskeri
nevű határrész nagy kajrámjára? akkora volt, mint egy vásártér0Hosz=
szu éveken át eltartott, mert minden idén kijavították„ Befelé haj-
ló 9 erősen korcolt vastag nádfala a tövébe fekvő jószágot védelmez-
te a kegyetlen téli ssél, hópuaztitáa ellen» A. villás szarva fehér
marha elszenvedte a telet igy is„ Nem annyira a hideg, inkább a
szőrét borzoló gonosz szél ártott néki. Szalmát szórtak a pásztorok
a tarámba s abba, meg a trágyába kaparta be magát a jószág, dor =
mesztő éjszakák idején., A pásztorok tüzet raktak a karám bejárata
előtt és ott őrködtek, meg-megkerülve a falat, nehogy a téli ná-
dasok üres böndejü farkasai betörjenek a gulyára, A jó nádfalat
ők se tudták egykönnyen kibontani; a zajt azonnal tovább adta a
osendes éjszaka a a szegesörvü nagy fehér komondorok szimata is
nagyon jő volto Olykor azonban mégis megesett a baj:

Bojtár legény ozomorkodik,
Vén azémadó káromkodik,
EFögy kár eeott a gulyába,
Farkas tört be a karámbae

Szigorú télre számítva szénát is boglyáztak össze a szál-

láson és ha ugy hozta sora, a pásztorok ebből viliáztak szét s ezen

járt a gulyap egyébként pedig az avarmezőn legelt, a hő alól is ki-

kaparván a füvet0

Karcag város egyik jegyzőkönyvéből olvashatjuk, hogy La-

bono János két legénnyel 1788-ban "a Bürköe Telekre három jóféle

ágasokat vivén ki, tavalyi nádból és az ottan talált omladékből a

Szállást készenlétbe tette, oldalára kettős koroot húzott"o Igen=

ám, de valami őgyelgő emberek, hihetőleg ellentétes indulatu "ke-

vélykedő" pásztorok "a Szállás támasztó fáit, őrizetlenül lévén,

elhányták s igy a vihar könnyen leboritotta a tetejét s a szalmá-

ját az éren által a Kürtő Szigetig széjjel szórta". Senye Mihály

bojtár szerint ez a szállás "hitván volt, avult oldalát a kutya is

kikaparta a rogyadozván, a marha a kazlak közé szorult belőle"„Vi-

szont Cseppentő Sándor Qirciter 19 esztendős bojtár azt mondotta

felőlep hogy "közép ágasa volt olyan, mint ötször a derekam, sima

lévén, ott fektémben faragtam rá, akárkinél van, erről megismer-
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o A takaros ágasnak ugyanis lába kelt, Építkező pásztor emberek

kiszemelték maguknako

Egy másik feljegyzés azt mondja, hogy "Nagy István egy

kevi suhaneeal, aki bojtárképpen ott telelt, a Sós György régi Szál-

lásának harmadéve olyan dudva falat rakott, hogy ha kireperálják az

idén is megteszi11,,

Dudváből /vagyis trágyából/ gyakran készítettek falat,aok

összegyűlt a szálláson, jő széleset rakhattak belőle a rendszerint

ágasokkal tartott tetőzet alá. Olvashatjuk a jegyaőkönyvhől, hogy

egyik bojtár eltulajdonítván társa botját, a szállás dudva falába

azűrtao Mikor aztán amaz a kutyájának vackot ásott a falban, akkor

találta mego Idővel földdé vált az Ilyen fal a voltaképpen ekkor

indult meg a pusztulása is, mert gyorsan porladt, omladozott, *

Látjuk ezekből az adatokbői, hogy a szállások néhány ágaa-

fáből, nádbői és trágyából rakott félszerek, szinféle tákolmányok

voltako De ugy látszik, az iziket is alkalmas építőanyagnak tartot-

ták, mert Takács Péter azért jelentette fel a városházához Kecskés

Mátyást, amiért "a szállásról §. tető alá hagyott iziket apránként

elszsekerezte, még aki az oldalába volt bekötve, azt is kihuzigálta".

A vallatásnál aztán kiderült, hogy az eltulajdonított jóféle iziket

Sütő Andrással "a maguk szállásának tetejébe rakták be, a szalma a-

lá". Ez lehetett az elterjedt tetőzési mód: gerendákra rakott izik,

rá pedig szalma bőven,

így aztán megtörtént, hogy ha hosszú tél volt, a gulya

csaknem maradéktalanul elfogyasztotta a szállást, A jegyzőkönyvből

olvashatjuk, hogy Törő István is azt rótta fel az öreg Timár Gábor-

nak, hogy "gondatlan lévén, a szállás tetejét a jószággal megetet-

te". De bizonyB mikor összefagyott vastag hó takarta az avar mezőt

s a mocsári szigeteken összekapart kevés réti széna is elfogyott,

a koplaló rideg marha nem válogatott, finyáskodott; megette a szál-

lás fedelét, ha nem etették is vele.

Valószínűleg általános helyzet lehetett, hogy tavaszta kel-

vén a néhány ágason és nád-, dudvafalon kivül nem maradt a szállás-

ból semmi,

Gondolhatjuk, hogy ezek a szinazerü építmények nem sok

védelmet nyújthattak a téli idő moátohasága ellen. Az egyik szállá-

son is elpusztultak a borjuk 1778 telén. Faggatta is az elöljáróság

a pásztorokat a kár miatt, "Mondottam a fiúnak, - vallja egy idősebb

~anu, - hogy ha az idő nem gyengülne, éjszakára hányja bé a bejárót
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dudvával"0 Ajtó se volt tehát, csak bejáró réa0

A pásztorok kunyhója ae volt különb késasületüo Háromőlea

réti nádból ültették a kerekformáju nagy hegyea kunyhót„ Belől te®-

tapasztottáko Közepén égett -a^küz, ftiatje a cauca mellett vágott

kerek lyukon szállt el0 Szolgafára, vagy a caucaból kötélen leld-

g4 kákóra akasztott bográcsban főzött a kiabojtáro Körül a fal tö-

vén volt a nádkévékből, gúnyából vetett fekvőhely„ Náddal tüzeltek„

Ha lelohadt a láng, hamar kihűlt a kunyhó, ha meg lobogott, meleg

volt benn nagyono Ezért aztán, - mint öyörffy István irja "Nagy-

kunsági krónika" cimü könyvében, - a soros bojtár kinn strázs,ált,

a többi pedig a kunyhóban a tüz körül pőrére vetkőzve hencsorgetto

öreg pásztorok emlékezete szerint is valóban igy volto Lehajitot-

ták magukról a gúnyát, ami hamar ment? mert mindössze a nyakba ve-

tett hatalmas felkötöttalju bunda, szárközépig érő' tőgyfagatya és

kurta ing volt ruhabéli viseletük, A bocskor, a bocskorszijjal fel-

tekert juhbőr kapca maradt csak a lábukonQ

Meséli a hagyomány, hogy sok vad tréfa született egy-egy

ilyen téli tanyázás idején0 Vendége is mindig akadt a szállásnak«

Az utszéli csárdák mellett ez volt az ágrélszakadt bolyongók mene~

déke„ A hóviharok, csikorgó éjszakák elől bevette magát a futóbe-

tyár is és a pásztorok közt megpihent, jóllakott0

A bográcsom kivül kormos,
A belseje faggyas9 esiros,
Gyere komám, ülj le mellé,
Itt a kanál, nyúljál beléo

Rakd meg kedvedre a hasad,
Ne félj tőle;, ki nem hasad,
Kulacsomból hozzál jót rá,
Itt a bundám9 heveredj rá0

így szólt a régi pásztorok vendégmarasztaló szives nóta-
jao Egy másik nóta meg a szállás pusztulásáról emlékezik*

leégett a bócsai nagy szállás,
Nem maradt meg, csak a kopasz állás,
A hamuját elvitte a szellő,
Nem kár érte, zöldül már a mező o o o

A szállás igazi pusztulását azonban a kor hozta meg, az
idők változása, A térhóditő földmüvelés feltörte, müvelés alá vet-
te a legelőketo A nagyarányú állattartás megszűnt, téli szállásra
nem lett tovább szükség,

Ez a gazdasági változás, bárha rövid idő alatt is, de
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szűnts hanem e fokozatoknak megfelelően formában és rendeltetésé*-

ben átalakulto

A megcsappant létszámú nyájat, gulyát késő ősszel szét-

verték c De kinek-kinek még mindig több jószága volt, mintsem az

udvarbeli óljában jászol mellé férhetett volna. Kinn a földjén,a

határban veretett tehát szállást és ott teleltette, többnyire fel-

fogadott "telelős" pásztor embers bojtár felügyelete alatt„ - Eh-

hez hasonló esetre találunk példát Karcag város 1775. évi jegyző-

könyvében0 Bgy peres ügyben Sánta János nevű tanú azt vallottas

hogy "Csaplár Kovács István adós lévén a borába János görögnek9bi-

zonyosan nem tudja, ha maga nem adta=é Cs0 Kovács István a görög-

nek a földets vagy pedig exeoutionaliter vétetett el tőle, hanem

azt tapasztalta^ hogy a görög azután szállást osinált rajta"oSza-

bó Mihály szintén ilyen értelemben vall, mondván: "o O O a görög

egy télen telelt is rajta marhájával",

Ugyanez a jegyzőkönyv őrzött meg egy másik érdekes ada-

tot is, amely egy oivakodás ügyében megejtett tanuvallatás során

vetődött fele Pásztor Mátyás mondotta, hogy a kérdéses alkalommal

jelen volt " a Szarka Jósa»f ur szállásán, a méhek félve résekor, de

minthogy a méhek körül forgolódott, mint kezdődött a oivakodás,kü-

lönben nem tudja"0 Szűcs Istvánt nevezi meg tanúnak, aki az ólban

volt, a tüz mellett9 ahol a civődás esett0

Ezen a szálláson már nem caak pásztori épitmenyek vannak,

hanem méhes is és tüzhelyea ól, amely kezes jószág elhelyezésére

szolgáló Ez az adat tehát amellett BZÓ1 S hogy a Nagykunságban a

szállást a tanya ősének tekinthetjük, A páaztorszállás a nomád ál-

lattenyésztés megszűnésével átalakul földművelő tanyávác

Szűcs Sándor

JEGYZET

A Nagykunság szilaj-pásztorkodását ismerteti Györffy István
"Nagykunsági krónika" cimü könyve0

A Nagykunsággal szomszédos területek múltbeli jószágtelel-
tetésével foglalkoznak a következő munkák:

Balogh István? A jószág teleltetése Debrecen környékén.
/Debrecen, 1958O/

Szűcs Sándor: Sárréti pásztorszállások a múlt évszázadban.
/Debreceni Szemle, 1944c/

A nagykun tanya néprajzát tárgyaló müvek:
Györffy István: A nagykun tanya /Néprajzi Értesítő, 191oo/
Vargha László: A tilalmasi tanyák épitkézése./Budapest,

/


