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Amikor még ezernyi állat 
járta a legelőt…
A Berettyó szabályozásáig (1860-ig) a Pásztói-legelőt és vidékét nagy kiterjedésű árterek, ingoványos mocsárvilág, 
illetve az ezek közé ékelődő szikesedő gyepek és apróbb löszpuszták alkották. Mezőgazdasági művelésre alkalmas 
terület (kiváltképp a Nagy-Sárrét vízjárta földjén) igen csekély volt. A dús legelők, a kövér füvű rétségek inkább az 
állattartásnak, ehhez kapcsolódóan pedig a pásztorkodásnak kedveztek. A hagyományos pásztorkultúra egészen az 
1900-as évekig fennmaradt, a tájátalakítások időszakában azonban a rideg vagy szilaj állattartást felváltotta a fél 
szilaj pásztorkodás. A tájjal és annak hol barátságos, hol pedig kegyetlen természeti viszonyaival megtanultak együtt 
élni az emberek. Kialakult a tájon a két jellegzetes életforma, a pásztorkodás és pákászkodás, melyet az folyóvíz szabá-
lyozási munkák veszejtettek el. S bár az ár rendszeresen elmosta a településeket, mégsem vágyott itt rá senki, hogy az 
életet adó folyót szabályozzák. Meg is tettek mindent, hogy a munka meghiúsuljon – hiába. Többször előfordult, hogy 
az épülő gátakat átvágták a „szilaj indulatú pásztorok” vagy a lakosság más 
tagjai. Sárrétjüket azonban nem tudták megmenteni a végleges változásoktól.

Az ország keleti, sík vidékeire a 18. szá-
zadban nomád népek települtek be. Az 
Alsó-Berettyó mellékén a kunok bírtak 
alapvető szereppel az állattartási szokások 
újraélesztésében. Állattartási szokásaikban 
fellelhetőek a nomád hagyományok, ame-
lyek erős hasonlóságot mutatnak az ősi, 
eurázsiai sztyeppeken folytatott legeltetés 
jellegzetességeivel. A nomád hagyaték egy-
aránt megmutatkozott a nagykun vidék 
pásztorainak tudásanyagában, életmódjá-
ban, sőt pásztorművészetében is.

A térségre jellemző nomád elemekből 
legtöbbet a szilaj vagy más néven rideg pász-
torkodás őrzött meg. A szilaj állatokat egész 
évben a legelőn tartották, télire sem verték 
szét őket. Pásztoraik szintén kint maradtak 
a rájuk bízott jószággal, olykor évekig nem 
térek vissza a városaikba. Sohasem nősül-
tek meg, nem alapítottak családot, emiatt 
rideg legényeknek is nevezték őket. A szi-
laj pásztorok hatalmas gulyákat legeltettek, 
hiszen a folyószabályozásokat megelőzően 
kövér füvű, dús legelőkön gondoskodhattak 
a rájuk bízott állatok jóllakásáról. A rideg 
tartásban legeltetett állat télen alig kapott 
takarmányt, táplálékát akár a hó alól is ki 
kellett kaparnia. A hidegtől csak kezdetleges 
építményekkel, többnyire nádból vagy szal-
mából készített szárnyékokkal, karámokkal, 
aklokkal védték őket. Gazdáik azért tartot-
ták ezeket a gulyákat, méneseket, kondákat 
és juhnyájakat, hogy vagyontárgyként soka-
sodjanak. A rideg módon tartott állatokra 
éppen ezért nem volt jellemző a kezesség, 
elvadult jószágként éltek a széles pusztákon.

Szilaj pásztornak általában senki sem 
született, magától lett az. A kunok közül 

igen sok rideg pásztor került ki, hiszen ke-
csegtető volt számukra, hogy pásztorként 
szabad emberré válhatnak, egyedül csak 
számadóiktól függtek. Nem volt ritka, hogy 
a török elől menekülők, törvényszegők, árva 
gyerekek közül kerültek ki a szilaj pászto-
rok. Szakértelmük és a rájuk bízott jószág 
értéke miatt azonban a „pásztorok elejének” 
tartották őket.

A hatalmas, rideg állatállományt soha-
sem csak egyetlen pásztor őrizte. A pászto-
rok feje a számadó volt. Teljes felelősséggel 
tartozott a jószágért és bojtárjaiért is. Ő tar-
totta számon a jószágot, ő felelt az állatok 
egészségéért, tehát értett azok ápolásához, 
gyógyításához is. Kár azonban gyakorta ke-
letkezett, kiváltképp a tél beköszöntével. Az 
éber pásztorok és a fesztelen őrködő pász-
torkutyák sem voltak mindig képesek az 
összes állatot megvédeni a nádi farkasként 
ismert aranysakálok vagy éppenséggel a 
tolvajok támadásai ellen, a tél megpróbálta-
tásai pedig szintén szedték áldozataikat. A 
kemény telekhez tökéletesen alkalmazko-
dott szürkemarha gulyák a végsőkig képe-
sek voltak kibírni hóban, fagyban. Vesze-
delmük általában akkor keletkezett, ha a 
tél engedésével képtelen volt őket gulyásuk 
visszamenekíteni az ingoványban a fagyok 
során megközelíthetővé váló, egyébiránt 
meglábalhatatlan, tápláló fűvel kecsegtető, 
belső szigetekről.

A lelkiismeretes, megbízható pásztoro-
kat tisztességgel megfizette a tanács, illetve 
a jószágtartó gazda. A bért általában búza, 
jószágtartás, illetve a pénzfizetség jelentette. 
Egykoron a sorkenyér volt a legfontosabb 
pásztorjárandóság, melyet állatonként szá-

moltak. A juhászok járandósága a nyáj kö-
zötti tartás, illetve a vasárnapi tej volt. Nem 
volt ritka az ajándékozás sem. A jószágtartó 
gazda, hogy motiválja a számadót, biztosítsa 
jószága jóllétét, legelőn tett látogatása alkal-
mával nem érkezett üres kézzel. Tésztával, 
hússal, szalonnával, pálinkával, dohánnyal 
lelkesítette számadóját.

A szilaj pásztorokra komoly őrző-védő 
feladat hárult. Az egész évben a települé-
sektől távol eső legelőkön tartott jószágot 
csak felfegyverezve lehetett megvédeni a 
vadállatok, tolvajok támadásaitól. A pász-
torok mindkét végén kihegyezett hajítófát 
tartottak maguknál, komondoraikat pedig 
speciális nyakörvvel szerelték fel. Eszköze-

iket általában maguk készítették, ám kutyáiknak a harcban nagy 
segítséget nyújtó nyakörvre mindig szántak fizetséget a kovács-
mester számára. A nyakörv láncszemeit úgy fonta egymásba, hogy 
azok megvédjék viselőjét az ellenséges állat harapásától. A pászto-
rok nagy becsben tartották a nyakörvöket, hiszen a gazdájához hű 
pásztorkutyák akár életük árán is megvédték a jószágot.

A szilaj pásztorok életmódja teljes mértékben jószágaik le-
geltetéséhez igazodott. Állandó szálláshelyük nem volt, nádból 
építettek maguknak kunyhót ott, ahol épp hosszabb ideig meg-
maradtak jószágaikkal. A kontyos kunyhó tekinthető a térség 
legjellegzetesebb pásztorszállásának. A hajdani vízivilág akkora 
nádat termett, hogy belőle könnyűszerrel ki lehetett alakítani a 
magas, kör alapú kunyhót. A „kontyát” a tetején viselte, ezt szé-
nakötéllel kötözték át, kontyfával, füstlyukkal látták el. Belsejét 
marhatrágyával tapasztották, fekvésre vackokkal, ülésre marha- és 
lókoponyákkal rendezték be. Este mindenki a kunyhóban pihent, 
kivéve a soros pásztort, aki közvetlen a jószág mellett őrködött. Ha 
a jószág nyughatatlan volt, nem volt maradása, akkor a szabad ég 
alatt, pásztortűz mellett éjszakáztak. Földbe ásott putrikat is épí-
tettek pásztoraink, hozzájuk pedig szárnyékot, karámot. Ezeknek 
az építményeknek kiváltképp zord téli éjszakákon, fogcsikorgató 

időjáráskor volt fontos szerepük. A Hortobágyhoz hasonlóan itt 
is épültek vasalók, a lecsapolásokat követően gémeskutak, hodá-
lyok. Csak e vidéken jellegzetes a hamvas, melyet kenyérsütésre 
használtak. Ez utóbbi pelyvából, törekből és sárból kitaposott épít-
mény volt. A legsajátosabbnak mégis a kontyos kunyhó számított. 
Itt is kialakult a pásztorművészet – főképp a juhászok körében – a 
faragott juhászbotok és kampók, a faragott karikásnyelek, s ezekre 
font díszkarikások, hangszerek és használati tárgyak készítésével, 
melyek alapja az idő, ami a pásztorok rendelkezésére állt a legel-
tetés során.

A pásztorok között jellegzetes hierarchikus viszony alakult ki 
az évszázadok során. A gulyás és a csikós számított a legtekintélye-
sebbnek. Lóháton jártak, míg a juhászok gyalogosan terelgették a 
nyájukat. A rangsor végén a kondások álltak, akik sáron-mocskon, 
bozóton keresztül kísérgették állataikat. A pásztorok a legeltetés 
rendje szerint is különbséget tettek egymás között: a szilaj pászto-
rok önmaguknál kevesebbre tartották a falvak közelében legeltető 
csürhéseket és csordásokat.

Írásunk apropóját a „Pásztó-puszta szikes gyep helyreállítása és 
megőrzése fenntartható gazdálkodási módszerekkel” elnevezésű 

program adta.

írta: Kovács Ágnes,  fotó: Nimfea Természetvédelmi Egyesület ArchívumaTermészetjáró    


