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A MAGYAR NÉPI ÁLLATTARTÁS ALAPVETŐ KÉRDÉSEI

Gondolatok Szabadfalvi József „Az extenzív állattenyésztés Magyarországon"
című munkájáról. Debrecen, 1970. (M. és H. IX.)

A néprajztudomány Magyarországon,
de az egész világon fiatal hajtás a tudo-
mányok fáján. Éppen ezért a tudomány
egyes területeinek első művelői, az első
művelők tudományos koncepciói még
eléggé meghatározó érvényűnek tekint-
hetők. A hétköznapi érdeklődésből ki-
növő tudományos érdeklődés, majd ön-
álló kutatási területet és ennek feltárá-
sára önálló módszert kidolgozó, egyedül
is megálló tudományok a kezdet kezde-
tén ugyanis csak a pozitivista, mindenre
kiterjedő anyaggyűjtést tekinthetik első-
rendű feladatuknak. Ez az anyaggyűjtés
ad módot, s csak jóval később arra, hogy
bizonyos elméleteket1 konstruáljanak, az
összegyűjtött anyagot tipizálják, közöttük
összefüggéseket tárjanak fel, s a meg-
alkotott elméletek aztán mélyebben fek-
vő összefüggésekre irányítsák a figyelmet
és újabb területeit vegyék birtokba a tu-
domány területével körvonalazott való-
ságnak. Mindaddig, míg nagymennyiségű
anyagot nem tártak fel, minden elméleti
konstrukció csak hipotetikusnak fogható
fel. Idővel azonban a feltárt anyag és
az anyagfeltárást is elősegítő hipotézisek
vagy megalapozott elméletek olyan ha-
talmassá növekednek, hogy szükségessé
válik azok teljesen más szempontú el-
rendezése, az addig alapösszefüggések-
nek vélt kapcsolatok újra végig gondo-
lása, s esetleg az egész addigi anyag újra-
rendezése. Ez mindig eltérést is jelent,
vagy legtöbbször új ösvény vágását jelenti

az első útkeresők1, ösvényvágók felfogá-
sához képest. Az újragondolás a nagy elő-
dök elméleteinek cáfolásához vagy erő-
teljesebb módosításához vezet, s feloldja
azt a szellemi uralmat, amit munkáikkal
gyakorolnak követőikre, s az egész tudo-
mányra. Ez a kísérlet ugyan nem mindig
végződik sikerre i, meglehet, hogy éppen
az elődök igaza válik erőteljesebbé egy-
egy ilyen próbálkozás után, de akár így,
akár úgy, az ilyen kísérleteknek minden-
képpen haszna és helye van a tudomá-
nyok egészében. Mivel a néprajztudo-
mány meglehetősen fiatal, s a tudomány
első művelői, teoretikusai a mai napig is
éreztetik hatásukat, s elméleteik szinte
meghatározó érvényűek a legtöbb terü-
leten, minden ilyen újrafo^aimazási kí-
sérlet óriási figyelmet kelt és módfelett
hasznosnak és jelentősnek tekinthető.

Az olvasó Szabadfalvi József könyvé-
vel egy ilyen, a tudomány egy területét
alapvetően módosító, addigi elképzelé-
seinkre rácáfoló művet tart a kezében.

A magyar néprajz egyik legkidolgozot-
tabb területének tekinthetjük az állattar-
tást (pásztorkodás, állattenyésztés). Már
a néprajztudomány első nagy teoretikusa,
Hermán Ottó is rendkívül jelentősnek te-
kintette. Az addig eléggé bőségesen fel-
tárt és általa is gyűjtött anyagot elméleti
szempontból is jelentős összefüggések bi-
zonyítására használta fel (pl. a magyar-
ság eredete), s tipizálta. Követői, majd
a legnagyobb hatású néprajztudós, Györffy
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István h tovább építették elméletét, s
megalkották, részleteiben is kidolgozták
a magyar népi állattartás tipológiáját. Ez
a tipológia eltér Eurázsia, Afrika állat-
tartási tipológiájától, azzal nincs szinkron-
ban. A magyar állattartási tipológia mind-
máig különálló szigetet képviselt az
egyetemes néprajz által elfogadott típus-
rendszerek között Hermán Ottó és
Györffy István szilaj (rideg), félszila) és
kezes tartást egymástól elkülönítő tipoló-
giája a magyar anyag sajátosságaiból nőtt
ki, annak összefüggéseit jelenítette meg
néprajzi kritériumok segítségével, s ke-
véssé vette figyelembe az egyes tartás-
módok gazdasági, társadalmi hátterét,
mozgatórugóit. Az egyes típusok közötti
határvonás a pásztorépítmények, a takar-
mányozás, tejgazdálkodás, s bizonyos
speciális, az egyes tartásmódokra jellem-
ző eszközanyag segítségével történt. Az
így kialakított rendszert csak az újabb
időkben kezdték összevetni az egyete-
mes néprajzban elfogadott típusokkal, s
kezdték felfedni a magyar rendszer vi-
szonyát az egyetemesen elfogadottal.

A Hermán Ottó-Györffy István kidol-
gozta rendszert a tanítványok és követők
részleteiben is egyre kimunkáltabbá tet-
ték, s egyre jobban közös nevezőre hoz-
ták az egyeí-emes néprajzban kialakult
elképzelésekkel. Ez a finomítási és össze-
hangolási munka azonban odavezetett,
hogy a kialakított típusok határai kissé
összemosódtak, bizonytalanná váltak, s
az egyes terminusok zavaróvá, többértel-
művé alakultak (szilaj, rideg, kezes, ál-
lattenyésztés, állattartás, pásztorkodás, stb.
fogalmak).

Szabadfalvi József most megjelent mun-
kája és a munkát már megelőző, gene-
rális kérdéseket tisztázó számos publiká-
ciója a kialakult helyzeten úgy kívánt
segíteni, hogy az elődök által felhalmo-
zott, s az általa összegyűjtött anyagot
egy egészen más alapról gondolta végig,
elvetvén az eddigi típusokat, új és egé-
szen más lényegű tipológiát dolgozott ki.
Az eddigi kategóriákkal szemben az ex-
tenzív és intenzív állattenyésztés fogal-
mait használja, s ezeket nem formai, ha-
nem lényegi, gazdasági kritériumokkal

választotta el egymástól, természetesen
értelmezve az összes kulturális jegyet, de
csak mint az alapvető kritériumok függ-
vényét, kísérő jelenségét. Ezt a nagy for-
dulatot a szerző azzal indokolja, hogy
„A korábbi néprajzi kutatás . . . kizárólag
a jelenségeknél, azok összegezésénél és
rendszerezésénél maradt meg, ebből von-
ta le következtetéseit és nem lépett túl
a lényeg felé. Megragadtak egy vagy né-
hány momentumot, pl. az építmények és
a takarmányozás hiányát, de nem tárták
fel az összes lehetséges mozgatórugókat.
Ezek alapján abszolút értékű kategóriá-
kat kreáltak, s ebbe igyekeztek belekény-
szeríteni a valóság jelenségeit. Ugyan-
akkor figyelmen kívül hagyták a verti-
kális (történeti) és a horizontális (össze-
hasonlító) vizsgálatot, különösen az euró-
pai pásztorkodási módokkal való össze-
vetést."

A szerző felállított két új kategóriát,
az extenzívet és az intcazívit elcsen el-
határolja egymástól egyetlen alapvető
kritérium segítségével, a takarmány ter-
mesztéssel. Az extenzív állattenyésztés a
legeltetésen alapul, az intenzív a ter-
mesztett takarmányon. Mint alapvető
kritérium jelentkezik tehát a takarmány-
termesztés a két tartásmód megkülön-
böztetésénél, s az összes többi kulturális
jelenség, amelyet eddig a szilaj és ke/es
tartás elhatárolásában jelentősnek véltek,
csak ennek a következménye. Ez a tény
határozza meg a pásztorépítményeket, a
migrációt, a termelékenységet, az eszkö-
zöket, a munkabefektetést, az állatfajtá-
kat, stb. A takarmány nem termesztésé-
nek oka pedig az extenzív (hagyományos)
földművelés, amely alapvetően a feuda-
lizmus viszonyaiban gyökerezik.

A szerző impozáns adatanyaggal, nagy
tájékozottsággal1, tiszta szerkezettel meg-
győzően bizonyítja igazát, s úgy tűnik,
felfogása a néprajztudomány e területén
pezsgést, forrongást, és megfelelő fogad-
tatás és követőkre találás esetén, fordu-
latot idéz elő. Nem tudni még, hogy a
hagyományosnak tekinthető magyar ál-
lattartási tipológia hívei hogyan reagál-
nak e munkára; a szokott és a néprajz-
ban oly divatos elhallgatás veszi-e majd
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körül vagy vele szemben, illetve mellette
érvek légióját vonultatják majd fel. Ez
utóbbi változatok lehetnek azonban c»ak
kívánatosak. A munka ugyanis új gon-
dolatmenetével számos egyéb kérdésre is
rávilágít, s újat hoz. Ilyen pl. a honfog-
lalás előtti és a török pusztítás utáni
állattartás kapcsolatának új szempontú
értékelése, vagy a magyar és az európai
állattartás kapcsolata, időbeli viszonya.
Mindkét tényező egyben a magyar állat-
tartás keleti és nyugati kapcsolatainak
újszerű beállítása. E generális kérdése-
ken túl számos kisebb kulturális jelenség-
re vonatkozóan is kiterjed a szemlélet
újdonsága, s a takarmányozás ősi mód-
jait, a migráció rendszerét, a teleltetés,
a nyaraltatás feltételeit, rendjét, a pász-
tor-építmények fogalmát, lényegét, erede-
tét is új megvilágításba helyezi, s nem
utolsó sorban gazdag, eddig nem ismert
impozáns méretű anyaggal gyarapítja.

Az állattartás más alapokon, más rend-
szerben való végiggondolása tehát min-
denképpen gazdag eredménnyel járt, s
az állattartás kutatásában minden bizony-
nyal fordulópontot jelent. A munka ér-
tékeit és jelentőségét kívánjuk kifejezni
azzal - s egyben a langyos közöny ellen
foglalunk állást -, amikor több tekin-
tetben az új koncepció ellen, illetve elle-
nében hozunk fel néhány adatot, tényt.
Első megjegyzésünk bizonyos fogyatékos-
ságra mutat rá. A szerző a szilaj (rideg)
állattartási mód ellenében fejti ki véle-
ményét, s célszerűnek látja új terminus

; jjevezctreéjj.JiQgy c?z^- *? elhatárolja^ fel-̂ . _.
•Jogásánair. TtósBrompöntúságat áz~ "efőfi'~~
benitől. ö extenzívnek nevezi az egyik
típust és intenzívnek a másikat. A ter-
minus megváltoztatását azzal is indo-
kolja (külön cikkben bővebben is kifejti),
hogy a szilaj és rideg szavunk etimoló-
giája és tájankénti más-más értelmezése
is zavaróan hat, s növeli a fogalom ho-
mályosságát. Éppen ez az indokolás teszi
kissé logikátlanná az extenzív és intenzív
terminusok használatát az új - termé-
szetesen a rideggel, szilajjal tartalmilag
sem egyező - fogalmak megjelölésére.
Ezek ugyanis már más tudományokban
(közgazdaságtan, agrártudomány, stb.)

határozottan körülírt és bizonyos fogal-
mak megjelölésére lefoglalt terminusok.
Ezért - noha a szerző nem a közgazda-
sági tartalmát érti rajta, hanem a fogal-
mat néprajzi jegyekkel írja körül -, mégis
zavaró a szó használata, mert olvasás
közben a már ismert t-artalmat mind-
untalan beleértjük, noha a szerző ezt
gondolatilag kikapc'olja. Hozzájárul eh-
hez a zavarkeltéshez a szerző különben
igen kiválóan alkalmazott induktív mód-
szere is, amelynek következtében az
extenzív fogalmat csak a legutolsóelőtti
oldalon határozza meg, noha végig hasz-
nálja a fogalmat. Szerencsésebbnek tar-
tottuk volna ezért más terminus alkalma-
zását természetesen ugyanezen tartalom
jelölésére, mert a felosztást, tipizálást tar-
talmilag helyesnek tartjuk.

Második megjegyzésünk már lényegbe-
vágóbb, s itt tartalmilag is szembekerü-
lünk kissé a szerzővel. A szerző lénye-
gében a XVIII. sz. végéig, sőt a XIX.
sz. közepéig a nem takarmánytermesztő
extenzív állattenyésztést tartja jellemző-
nek a magyar állattenyésztésre. E kér-
désre vonatkozóan kétségeink vannak.
Egyfelől a szénagazdálkodás (rétgazdál-
kodás) egészen fejlett módját már takar-
mánytermesztésnek kell tekintenünk (nem
feltétlenül vetett takarmányt értünk a
magunk felfogása szerint takarmány-
termesztésen), s ez némiképp módosítja
felfogásunkat. Másfelől és ebből a módo-
sításból következően a belső legelőn és
kertekben tartott állatokat már takarmá-

.njooiott .jüiatek.nak--tekintjük,-:$rjaem.. le:

gcitetésseOetHEtőttriak.- Jól tuJjuJfíc^&sz"
ság XVII-XVIII. századi adataiból (a
szerző jászsági adatokat különben, mivel
ezek nem publikáltak, nem idéz), hogy
a rétek milyen központi helyet foglaltak
el a község egész gazdálkodásában, szinte

mindig ezek körül voltak az összetűzések
a szegényebbek és vagyonosabbak kö-
zött, s a községi tanács milyen irányító-
lag szólt bele állandóan ebbe a kér-
désbe. Ez volt ugyanis a belső legelőn,
valamint a kertekben nevelt állatok tar-
tásának alapja.
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Ilyen értelemben módosítanunk kell a
szerző, legalábbis a XVII-XVIII. sz-ra
vonatkozó elképzeléseit, az állattartás
jellegét és extenzivitását illetően is. -
Ugyanis üzemszervezetileg nézve a kér-
dést, egy parasztgazdaság életében (ma
is így van, bár az állattenyésztés és föld-
művelés aránya más) a takarmányozott,
az akkor belső legelőn és kertekben tar-
tott állatok jelentették a nagyobb gazda-
sági súlyt (tejhaszon, befektetett munka,
állandópénz vagy állandó felhasználás,
stb.). Az igázott és tejelő jószág száma
viszont alig 2-6, tehát számszerint kevés,
esetleg a külső legelőn ugyanannak a
gazdának háromszor annyi van. A ke-
vés szám azonban éppen intenzív (gazda-
sági értelemben intenzív) tartása miatt
jelent nagyobb gazdasági súlyt. A legelőn
extenzíven tartott, bár számszerint jelen-
tősebb állatállomány, csak mint tőke,
vagyon jelentős, hasonlóan a mai érte-
lemben vett bankbetéthez (tőkemarha).
Véleményünk szerint tehát a jelzett idő-
szakban, a Jászságban bizonyosan, de vé-
leményünk szerint másutt is, nem az ex-
tenzív, hanem az intenzív állattartás je-
lentette a gazdasági súlyt, az egyes pa-
rasztüzemeken belül az intenzív állat-

tartás dominált, míg az extenzív üzem-
szervezetileg csak függvénye volt az in-
tenzívnek, az egész parasztüzemnek, s
így nem is volt jellemző elsőrenden. Sőt,
gazdasági értelemben éppen ez jelentette
az intenzívitást, hogy a kis népsűrűség
ellenére (a szerző is hivatkozik rá) bizo-
nyos egyébként nem hasznosítható terü-
letet is bevontak néhány munkaerő bevo-
násával a művelésbe, s hasznosították a
területet. Nem az állatlétszámot kell te-
hát alapul vennünk az arányok megíté-
lésénél, hanem a gazdasági súlyt.

A mi anyagunk (a Jászság) csak erre
az időszakra vonatkozik, s nem tudunk
hozzászólni a középkori viszonyokhoz, de
véleményünk szerint - a szerző új kate-
góriájának elismerésével - még ezen idő-
szakban is módosítanunk kell majd az
arányokat a szerző ellenében. Ügy vél-
jük azonban, hogy elmélete alapnak te-
kinthető és éppen ilyesféle korrekciókkal
fog átvonulni a köztudatba és szentesít-
vén azt a lényeges változtatást a kutatás
ezen területén, amelyet a szerző mun-
kája jelent majd.

Dr. Szabó László


