
Bellon Tibor:

Legelők és legeltetési rend
a Nagykunságban
a XVIII-XIX. században

Az alföldi gazdálkodást a középkortól fogva az árutermelő állattartás
határozta meg. A Jászkunság ebben a termelési rendszerben kiemelkedő
szerepet játszott. Györrfy István úgy fogalmazott, hogy a jószág volt a jó-
lét és a vagyon fokmérője ebben a társadalomban. Évszázadok során ala-
kult ki a közösségi érdekeket képviselő legeltetési rend és annak intéz-
ményrendszere. A nagykunsági mezóvárosok gazdálkodásában jól kita-
pinthatóak ezek a rendszerszerűén működő mechanizmusok.

A török idők alatt megritkult településhálózat a Nagykunságban nagy
határok kialakulását tette lehetővé. A XVIII. századra hat település ma-
radt, illetve éledt újjá. Az elpusztult falvak határait hozzácsatolták azok-
hoz a településekhez, amelyek védelmet nyújtottak a földönfutókká lett la-
kóknak. A megnövekedett határokon legeltető állattartást folytattak, szé-
nát kaszáltak, és csak annyit szántottak fel, amennyi a kenyérnek való ga-
bona megtermeléséhez szükséges volt.

A legeltető állattartásnak tájunkon kedveztek a természetföldrajzi vi-
szonyok is. A Nagykunságot a Tisza vize két oldalról is mosta: Keleten a
Hortobágy árkán jött le a Tiszalök térségében partját hagyott víz. Nyuga-
ton a Mirhó foknál, Abádszalók térségében indult bolyongó útjára az ár.
Délen pedig a Berettyó Sárrétje, a Nagysárrét terpeszkedett. Ezekre ala-
pozva lehetett több-kevesebb biztonsággal megszervezni a legeltető állat-
tartást.

A vizsgált időszakban a víznek meghatározó szerepe volt a gazdasá-
gok életében. Az elmúlt esztendőben Kisújszálláson egy tudományos ta-
nácskozás ezt a kérdést boncolgatta több oldalról. "Áldás és átok a víz" cím-
mel a Mírhó gát megépítésének 200. évfordulója kapcsán került szóba a
téma. A Levéltárban őrzött forrás elemzése alapján megtudtuk, hogy a
Mirhó fokon már korábban épült egy gát, amelyik másfél évtizeden keresz-
tül szolgált. Ezt a Heves megyeiek lerombolták.

A gát lerombolásával a Nagykunság érintett területein egy évtizedre
visszaállott a régi vízivilág. Kisújszállás kezdeményezte újra a gátépítést,
hiszen ez a város szenvedett leginkább az áradásoktól. Mielőtt munkába
fogtak volna, levéllel keresték meg a környező településeket. A válaszok
egyértelműen azt bizonyítják, hogy a visszaállított vizes világ az állattar-
tásukat zavarta meg. Két jellemző példát szabadjon idéznünk: A kisújszál-
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lásiak írják 1777-ben: A gát "megépülésével a rétes, vizenyős és posványos
földek nagyrészént marhajáró és kaszáló földdé változván az árenda fize-
téstül megmenekedtünk." A gát elvágás után "a vizek némely része rajta
hevervén, lakosaink marháikat kéntelenítettek más külső nemes várme-
gyebeli pusztákra és helységekre drága árenda mellett kiszerezni...sokan
pedig fejős teheneiket teje haszna vételiért adták pascuáltatásra... Esze-
rint már ezen helység, melyben 4412 lélek sóhajt..a közterhek viselésében
megerőtlenedik, hacsak a Mirhó gáttya régi állapotjára vissza nem állít-
tatik. Mivel már külső vármegyékben nagy árendára sem találtunk mar-
háinknak pascumot/legelőt B.T7, minthogy a földes uraságok azokat ma-
gokjobbágyaik részére kívánnyák tartani... Ami pascumocskája /legelője
B.T./ pedig ezen helységeknek a víztül megmarad, fejős juhainknak, tehe-
neinknek és kezes jószágainknak sem elégséges."

A szentesi tanács így panaszkodik: "Miolta azon nevezett gát elvágat-
tatott, azóta...pusztáinknak laposabb részei annyira a vizek által elnyo-
mattatnak, hogy minden esztendőben kétezer darab marháinknak szük-
séges legelő mezeje elboríttatik, shaszontalanná tétetik...szegény adófize-
tő népe városunknak kaszáló rétéiben, vetéseiben mennyi károkat vallott,
siralommal inkább, mintsem írással kellene magyarázni."

A Nagykunságon a tulajdonjog szempontjából kétféle legelőt különtö-
zetetünk meg: a saját tulajdonú- és a bérelt pusztákat. Ez utóbbiak meg-
tartása, megszerzése hatalmas anyagi- és szervező energiát kötött le, de
jól mutatta a települések vitalitását, vállalkozó kedvét. Nincs egyetlen
nagykunsági település sem, amelyik több-kevesebb ideig ne kényszerült
volna arra, hogy jószágainak külső pusztákat szerezzen. Karcag, Kunma-
daras, Kunhegyes és Kun szentmárton többnyire a saját területén megtud-
ta oldani a legeltetést és a kaszáló rétek ügyét. Kisújszállásnak és Túrke-
vének azonban kevésnek bizonyult saját terrénuma.

Bérelni kellett más határban, mert ahogy a keviek írták: "puszta nél-
kül ezen kommunitás nem élhet." Kisújszállás - ahogy azt Bencsik János
és Szabó Lajos kutatásaiból tudjuk - 1777-1804 között Balmazújváros ha-
tárában a Semsey családtól bérelte Daraksát, majd 1816-tól a tiszacsegei
Vay família Kecskés nevű pusztáját. Mindkettő a Hortobágy része. Kecs-
kést 1862-ben megvásárolta a város és a legutóbbi időkig legeltetéssel
hasznosította.

Túrkeve Ecseg pusztát a Kamarától bérelte, ebből 5446 magyar holdat
1927-ben megvett. Bürköst és Pásztót pedig a tiszaroffi Borbélyoktól illet-
ve Orczy báróéktól árendálta a város. A szerződések időtartama három
esztendőre szólott, és a bérleti díjat évente két alkalommal kellett elvinni.
Az összegek előteremtése állandó gond, feszültség forrása volt. A bérbea-
dók a kialkudott pénzbeli járandóságon túl egyéb szolgáltatásokat is köve-
teltek. Az Orczyak pl. szinte jobbágyi szolgáltatásként előírták, hogy a ke-
viek 200 hold füvet kaszáljanak le, gyűjtsék fel, boglyázzák be és szállít-
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sák az uradalom fegyverneki központjába. Ezt a szolgáltatást a keviek a
város vezetésének hallgatólagos tudtával elszabotálták, rosszul teljesítet-
ték. Máskor pedig, pl. 1791-ben a Borbély famíliától bérbe vett Ecsegi pusz-
tarészért a pénzbeli fizetség mellett "Egy különös szépségű harmad fű
üszőt és 100 szál szép kócsag tollakat" kellett adni. 2. Legelők és legelte-
tési rendMind a saját, mind a bérelt puszták használati rendjét, jogát az
egész mezővárosi közösséget képviselő tanács irányította és szervezte. A
Nagykunságban a használati jog a redempciós jogon alapult. A birtokos
redemptus érdeke mindenki elé került.

Tanulságos, hogy a nagykunsági mezővárosoknak milyen kiterjedt gaz-
dasági kapcsolatrendszerük volt az országban. Ürüket és meddő juhokat
helybeli kereskedők, szarvasiak, szigetszentmiklósiak, Túróc és Zemplén
vármegyebeliek, ausztriai és morva kereskedők vásároltak. A kosokra
szarvasi, Nógrád megyébe való nagykürtösi, gyöngyösi, valamint osztrák
és morva kereskedők tartanak igényt. A gyapjút veszprémi, tatai, palotai,
miskolci, gyöngyösi kereskedők, illetve csapó mesterek vásárolták fel év-
ről évre. De a bárány- és marhabőrnek is volt keletje: aszódi, szarvasi, nád-
udvari és szolnoki tímárok versengtek érte.

A legelők felosztását, a legeltetés rendjét a tanács irányította. Az álla-
tokat fajtájuk, ivaruk, életkoruk és gazdasági hasznuk szerint csoportosí-
tották, és a fogadott pásztor felügyeletére bízták. A sokféle nyáj elnevezés
mögött rendkívül differenciált hasznosítást és tartásmódot tudhatunk. A
forrásokból egyértelmű, hogy a szarvasmarhának és a lónak volt a legna-
gyobb értéke, de a juhoké sem sokkal maradt alább. Ilyen nyájfajtákkal ta-
lálkozunk: vad ménes, szilaj ménes, kanca ménes, nyűgös ménes, kismé-
nes, különleges kanca ménes, szálas kanca ménes - borjú csorda, tehén
csorda, ökör csorda, meddő gulya, sőre.

Ez utóbbit Túrkeve város tanácsa egy kérdésre így értelmezte: "Tudva
vagyon, hogy itten Túrkeviben, sőt a körül belől lévő helyiségekben és pusz-
tákon is sőre ökörnek neveztetnek minden heverő és hízó ökrök már ezek
akár mitsoda nagyságúak s akárhol nevelkednek légyen. Az ilyen heverő
ökrökből összevert falka sőrének neveztetik, azoknak gazdája pedig sőre
tartó gazdáknak hívatnak." Ajuhoknál fejős juhnyájat, canga juhnyájat,
kosnyájat különböztetnek meg, de beszélnek juhos gazdaságról és nyájju-
hászatról. A sertésnyájra kondás vigyázott.

A nyáj létszámát a legelő minősége és az időjárás alakította. Megrajzol-
ható típusonként az ideális létszám: lóból 150-200, szarvasmarhából 250-
300, fejős juhból 120-150, egyébből 200-300, a sertés amennyi összejön egy-
egy városrészből.

A címben jelzett kérdés összetettségét sokféle téma tárgyalása bizo-
nyítja. Ilyen a legelő gondozás, az ivóvíz, a kutak biztosítása, a jószág vé-
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delme, a téli takarmány előteremtése, a téli legelők használata, az aszá-
lyos esztendők kivédése, ezzel összefüggésben a sertések makkoltatása Be-
reg és Bihar megyékben, a vándorpásztorkodás, a pásztorfogadás, pásztor-
bér - hogy csak a legfontosabbakat említsük. De szólhatunk a puszták
egyéb haszonvételéről, a nádvágásról, a vizeiben való halászatról és vad-
fogásról is.

A Nagykunság állattartása a vizsgált időszak második felében nagy vál-
toztatáson ment át. Az ármentesítésekkel megváltozott a klíma, a külföl-
di piacok beszűkülésével elveszett a jószágtartás alapja. Ez a múlt század
második felében lejátszódó folyamat az állatlétszám drasztikus csökkené-
sét eredményezte, egyúttal lejátszódott a fajták kicserélődése. A legelők
nagyrészét feltörték, szántóföldi művelés indult meg rajtuk. A múlt színes,
gazdag örökségét századunkra az idős pásztorok mentették át, akik az őse-
iktől örökölt tudást, tapasztalatot - ha töredékeiben is, de a legutóbbi idő-
kig megőrizték. Ezeknek az összegyűjtése elsőrendű feladat, értelmezé-
sükhöz nagymértékben hozzájárul a történeti, levéltári források néprajzi
szempontú elemzése.

Peterman Károly /Magyarország/: FURCSA TÁJ
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