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ELŐSZÓ 

Közel húsz évig íróasztalfiókban tartott dolgozatot tart kezében a 
tisztelt olvasó. A késedelmes megjelenés okait ugyan sorolhatnám, de 
alapvető közülük csak egy volt. Lelki szemeim előtt már az 1960-as 
évek eleje óta — amikortól kezdve néprajzi tepermunkámat elkezdtem 
— az a cél lebegett, hogy megörökítsem a Bodrogköz parasztságának 
egyszerre rejtelmes és racionális nagyállattartását (szarvasmarha- és 
lótenyésztését). Igényeim szerint feladatomat akkor oldottam volna 
meg, ha a táj állattartásának külterjes és ház körüli módját egyaránt 
leírtam volna. Adatgyűjtésem ennek megfelelő témaköröket ölelt fel. Az 
idő hiánya azonban huzamosan meggátolt abban, hogy írásomat terveim 
szerint befejezzem. 

A táj iránti vonzódásom kialakulásában meghatározó volt a bodrog
közi Kenézlő, ahol gyermekkorom egy részét töltöttem, a sárospataki 
„alma mater" és a Református Kollégium gyűjteményei, ahol tanul
mányaim során a nép élete iránti történeti érdeklődésem felébredt. Kü
lön hálával gondolok bodrogközi diáktársaimra, akiktől néprajzi 
gyűjtőmunkám során sok személyes támogatást kaptam. 

Egyetemi hallgatóként, majd a miskolci Herman Ottó Múzeum mun
katársaként részben a családias hangulatú bodrogközi kisvasúttal (az 
azóta már sajnálatosan megszüntetett vicinálissal), részben szolgálati 
motorral jártam be a Tisza és a Bodrog közének keskeny nyomtávú vas-, 
makadám- és földútjait. 

A sors kegye kiemelkedő tudású pásztoremberekkel ismertetett meg. 
Közülük mindenekelőtt a tiszakarádi Szegedi Mihály és Szegedi József, 
valamint a karcsai Kacsik András emlékét szeretném idézm. Nehéz 
lenne eldönteni, hogy barátságuk, kedvességük és segítőkészségük volt-
e nagyobb, vagy a büszke, legelőn kinn háló számadó gulyásként, idős 
korban a faluba naponta hazajáró csordásként az őrzött állatok gondozá
sáról megszerzett tudásuk. Tudományuk egyaránt felölelte az élet raci
onális és irracionális elemeinek ismeretét. 

E kötet kéziratának készítése, 1974 Ősze és 1975 tavasza óta termé
szetesen több írás jelent meg a Bodrogközről. Közülük mindenekelőtt 
Balassa Iván könyvét kell kiemelnem, aki „Lápok, falvak, emberek" 
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című munkájában irodalmi ihletettséggel ad áttekintést a bodrogközi 
nép kultúrájáról. Dolgozatom témáit időközben számos kutató kötete
tanulmánya érintette, akik közül Paládi-Kovács Attilát, Dankó Imrét, 
Janó Ákost, Nagy Gézát és Siska Józsefet kell megemlítsem. Munkám 
mondandója azonban — mindenekelőtt a kiemelkedő ismereteiket ve
lem megosztó pásztor- és parasztembereknek köszönhetően — nem 
avult el. 

Köszönettel tartozom nekik —- a Szegedieknek, a Kacsikoknak, a 
Kácsándiaknak, a Körmendieknek, a Balabásoknak, a Zutiaknak és 
társaiknak —, akikkel 1962 és 1975 között számtalanszor volt módom 
találkozni és levelet váltani. S ugyancsak köszönöm Gunda Béla és 
Szabadfalvi József tanácsait és támogatását e dolgozat — eredeti formá
jában doktori disszertáció — elkészítésében, majd megjelentetésében. 
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I. BEVEZETÉS 

Jellemzően írja Kézai Simon a Gesta Hungarorumban Hunor és 
Magor mondájának leírásakor, hogy „miután az említett ingoványt be
járták, úgy találták, hogy alkalmas állattenyésztésre, majd visszatértek 
atyjukhoz, s megkapván beleegyezését, összes jószágaikkal a maetosi 
ingoványok közé költöztek, hogy ott telepedjenek le."1 Az említett 
„ingoványok"-nak az állattartás szempontjából különös jelentőségük 
van. Amiképpen a korszerű takarmányozás kérdései között napjainkban 
sem tulajdonítanak a vízellátás és az itatás fölbecsülhetetlen fontosságá
nak megfelelő jelentőséget, azonképpen a vándorló őseink útját követő 
történészek sem méltányolják eléggé ezt a kérdést. Pedig az akkori 
nomád pásztorkodó állattartás területén az itatási lehetőség sokkal fon-
tosabb szempont volt, mint talán maga a legelő. Legeltetni — többé 
kevésbé — mindenütt lehetett, átvészeltető koplaltatással még a kedve
zőtlen természetű gyepeken is, de az itatást semmi körülmények között 
sem nélkülözhették, még átmenetileg sem. Az állat ugyanis az éhezést 
sokkal könnyebben tűri, mint a szomjazást. Ma már tudjuk, hogy az 
állati szervezet elveszítheti akár egész zsírtartalmát, fehérje-tartalmának 
felét, de ha víztartalma 10-15 %-kal csökken, elpusztul. Mindez nem is 
kíván behatóbb boncolgatást, vagy bizonyítást. Ehelyett elég egy pillan
tást vetnünk az őseink vándorútját mutató vízrajzi térképre.2 Az arab 
források tanúsága szerint a magyarok földje fában és vizekben bővelke
dő, talaja vizenyős. Követték — szerintük — a legeltetésre alkalmas 
vegetációt.3 

Az alföldi folyók állandóan ismétlődő árvizei az árterületeket „mo
csaras, posványos, morotvás, lápos" állapotban tartották. Aki az Alföld 
régi arculatát kutatja, rádöbben, hogy ez az országrész hosszú százado
kon át az erdők-mezők, de főképpen a vizek világa volt.4 A Bodrogköz 
pedig a külső hatásoktól sokáig elzártan reliktum-szerűen őrizte a török 
hódoltság előtti Alföld telep ülés földrajzi képét.s E zártságban tovább 
fennmaradt a magyarság „ősfoglalkozásai" közül az állattartás - pász
torkodás sok ősi eleme. Dolgozatom céljául a Bodrogköz extenzív pász
tó rkodásának feltárását tűztem ki. Vizsgálat alá vettem a zárt vidék mai 
határainkon belüli területét, a nép máig is őrzött hagyományait, de 
levéltári források segítségével visszanyúltam a változások regisztrálásá-
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ra és a vitás kérdések megvilágítására a 14. századig is. A levéltári 
források esetén azonban figyelembe vettem a Bodrogkőz összes telepü
lésének anyagát. 

A Bodrogközt északon a Latorca, nyugaton a Bodrog, délen és kele
ten a Tisza határolja. 1920 óta a határ Felsőberencki-Dámóc vonalon 
vágja ketté a területet. A terület vízrajzáról, mocsarairól sokan megem
lékeztek. Ezekben a reális kép mellett itt-ott illuzórikus, regényes ele
mek is felbukkantak. 

A vízhálózat a pliocén kor végén kezdett kialakulni. Végleges formá
ját a diluvíumban nyerte. Azóta lényegében nem változott.6 A Tisza a 
pleisztocén végén még nem kerülte meg a Nyírséget, s mai medrébe a 
holocén elején a Bodrogköz teknőjének lesüllyedése és a hatalmas 
hordalékkúp térítette.7 Kicsi esésük miatt mind a Tisza, mind a Bodrog 
kanyargósakká váltak, áradásaik alkalmával morotvákat alkotva, med
rüket gyakran változtatták. A folyóknak a koratavaszi és a koranyári ún. 
„zöldárja" körül az utóbbi volt a jelentősebb. S a két áradáson kívül a 
belvíz is szerepet játszott a mocsarak kialakulásában és folyamatos 
táplálásában.8 A folyószabályozás előtti képet megörökítő térképek arról 
tanúskodnak, hogy a Bodrogköz nagy területeit borította mocsát, rét, 
melyeket számtalan apróbb-nagyobb ér szabdalt és tó tarkított.9 

Az 1620-as besztercebányai országgyűlés olyan határozatot hozott, 
hogy „a leleszi konventnek a királyi kincstárra átszállott jövedelméből 
a Tisza és Bodrog folyók kiáradásait szabályozzák", s 1646-ban a sza
bályozáshoz Belgiumból és Hollandiából mérnököket is hozattak.10 

1700 körül a kis- és nagycigándi jobbágyok mégis így panaszkodtak: „a 
Tisza áradása miatt majd teljességgel való el pusztíttatásunkat és hatá
rainkon kevés vetéskénknek el töröltetését jelentjük, mivel a Tekintetes 
hajdani Batskai Úr Ispánságának idejében határunkban tsináltatott Töl
tést a víz annyira elrontotta, hogj három házat is el njelne,... mclljékben 
bizonj dolog az egész Bodrog Köznek nagj kára forog."11 

A folyamszabályozás előtti időből a területet leírók mind a vidék 
vizes, ingoványos voltát emlegetik. Egy 1785-ből származó adat Sáros
patak bodrogközi határában összesen 85 halászó tavat jegyez fel.12 

Vályi A. 1796-ban arról írt, hogy a Bodrogköz „...vidék... a' Tisza, s 
Bodrog között..., s a vizek áradásakor nagy része elboríttatik és rajta sok 
szigeteket, s tavakat formál, mely leg inkább térségén emésztetik el."13 

Karádról megjegyezte, hogy „fekszik Luka helységgel dél felé által 
ellenben a' Tisza parton, de tsak nagy télbe vagy nagy szárasságba lehet 
ezen két helységből egy másba járni, mivel közöttük négy mérföldnyire 
tiszta nádas és gyékénes tók, s'járhatatlan sok ingadozó lápok vágynak, 
őszi vetése semmi sints, mivel szántó földgyei tavakká változtak, tava-
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szi kevés kaszállójok tsátés helyeken bőven vagyon, a kenyérnek való 
megszerzésére való földeket N. Szabolcs Vármegyében szoktak bérleni, 
a' marha tenyésztést szeretik."14 SzirmayA. 1803-ban arról számolt be, 
hogy a Tisza a Bodrogközben „...néhány mellékágat bocsájt. Ezek 
egyikét Karcsúnak nevezik, amely a helmeci hegyből eredő patakokkal 
megszaporodván Géres, Őrös, Pacin és Karcsa községek közt kanyarog 
és azon hosszú rétnek nevezett tavakat képezik, melyek Szerdahely, 
Karos és Luka községekbűi egészen a Tiszáig terjednek és ott Leány
várt, Cigándot és Karádot örökösül szinte átgázolhatatlan mocsarakkal 
zárzák el a világtól."15 Magda P 1819-ben azt emelte ki, hogy a Tiszának 
„Zemplény felé mutat utat a belőle kiszakadó Tltze folyó", s ezt mutat
ják a „Bodrog közi Hosszúrétnek vizei is.". ,,A' Hosszú réti és a Tiszán 
túli nagy motsároknak kiszárítására" nézve nem tudott nyilatkozni.16 

DóczyJ. 1830-ban a bodrogközi Hosszúrétet a nevezetesebb Hansághoz 
hasonlította.17 Reviczky F 1831-es naplójában egy árvizet írt le: „Az 
úgynevezett Pallagtsa nevű nagy Tó, elárasztván a víz a lápot, mind 
egész a Hollóssy Házáig szivárgott, azon a Házon pedig alól az úgyne
vezett Nagy Pesta Házáig csónakozhatő volt; innét a Fellegvárból széjjel 
nézve a Hegyalja felé, mind egy tengernek látszott csak Pátzin és Cigánd 
látszott a Habok közül ki mint valami parányi szigetek. Én magam a 
Fellegvári Udvarom alsó kapujába ültettem szálfákbul készült Tutalyra 
cselédeimet és úgy evedztem ki 23-ad magammal a Sasóra."18 Fényes E. 
1837-ben csak annyit jegyzett meg, hogy „a Bodrogköznek déli felén 
nagy kiterjedésű mocsárok találtatnak."19 Petőfi S., aki 1845 körül járt 
a vidéken és kifakadt a bodrogközi utak rossz állapota miatt, szépnek 
találta a terület erdős rónaságát, a gabonatáblákat, itt-ott egy-egy kis 
tavat, melyet sás, vízi liliom vesz körül.20 Vörösmarty M. „Zalán futásá"-
ban a hely békés voltát, nyugodtságát, szépségét írta meg.21 Hunfalvy 
J. 1864-ben a Hosszúrét vízszerkezetét Kispataktól Királyhelmecig ter
jedőnek vélte. „Midőn a Tiszának úgynevezett zöld árja, nyári áradata 
beállott, a Tiszának és Bodrognak számtalan erei és folyásai a Kis és 
Nagy Ticce, meg az úgynevezett morotvák vagy holt ágak mind megtel
tek, össze-vissza járták a térséget és számtalan sok tócsát hagytak hátra, 
melyekhez az áradat eltakarodta után is csak ladikon, vagy nádsűrűsé
geken nagy bajjal átvergődve lehetett jutni. Most a Tisza-szabályozási 
munkálatok következtében csak a legmélyebb fenekekben maradt meg 
a víz, s a múlt száraz években azok is kiszáradtak."22 A terület vizeinek 
lecsapolása után pedig 1896-ban azt írta Kiss K, hogy egykor a vizek 
„mily nagy területét foglalták el a Bodrogköznek, arról fogalmat nyújt, 
ha ideje jegyezzük miszerint területük körülbelül 90.000 katasztrális 
holdra tehető."23 Geöcze S. ugyanekkor már a vidék teljesen más arcu-
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latát is bemutatta: „A Bodrogközön volt mocsár, ér, tófenék elég; mind
ezek néha kiszáradtak, olykor kaszálták bennük a sást, a lápi füvet; télen 
vágták a gyékényt, a nádat, de esős években kiszélesedtek és nagy 
térségeket foglaltak el a szomszéd rétből, szántóföldből; a mezei utakat 
egyre beljebb kellett tolni olyankor. A szabályozott terület más képet 
mutat: ahol azelőtt beláthatatlan mocsár, nádas terült, biztos fészke 
milliom vízimadárnak, ahová ember csak Istent kísérteni nyomulhat be 
az úszó lápon: ott most szekérút visz; öles dudva között kövér tengerik, 
megdőlt búzák mellett, a kondás kötésig érő dudvában legelteti disznát, 
de tüzet rakni nem mer a mezőn, mert meggyulladna a föld. Kövér, 
porhanyó, fekete tőzeg az egész térség; még kihasználatlan pihen ősi 
termő erejének teljességében. De a csatornázás elvitte a vidéknek go
nosz vendégét is; kevesebb a hideglelés mint egykor, és a jószágban sem 
tesz annyi kárt a lépfene, a métely, meg a muszka (kolumbácsíhoz 
hasonló légyfajta)."24 A legnagyobb összefüggő mocsárvilág a Bodrog
köz délkeleti részét foglalta el. Ez a Hosszúrét: a terület legalacsonyabb 
része, „nagy kiterjedésű síkság, mocsár és nádas, a kevés magaslat 
egymástői elszigetelve."25 Összefüggő, nagyobb mocsaras rész volt még 
Semjén, Cséke, Dámóc és Zemplénagárd környékén, Alsóberecki, Vaj
dácska környékén, valamint északon Szomotor, Őrös, Nagygéres és 
Szentes között.26 

A Hosszúrét fölött kanyarog a legnagyobb bodrogközi ér, a Karcsa, 
mely bővizű, nádas nélküli folyó volt 1705-ig, majd beleveszett a 
Hosszúrét mocsaraiba.27 A Ticze a terület északi részén kanyargott, s 
mint a neve is jelzi: Tisza-ág volt. E két nagyobb folyón kívül azonban 
számtalan apróbb-nagyobb morotva, ér, tó, mélyedés alkotott bonyolult 
rendszert,28 melyek által területünk nagy része vizenyős, mocsaras rét 
lett, dúsan termő növényzettel, mely a legeltetés, állattartás számára 
adott alkalmas területet. 

A Bodrogköz eredeti növényzete — a lápokkal, mocsarakkal tarkított 
ligeterdők, a homokhátak sztyepfoltos erdői — túlnyomórészben el
pusztult. Maradványai csak a folyók mentén, s az ártér morotváiban, 
tavaiban élnek.29 A terület életében nagy szerepe volt az erdőknek. Még 
a 18. századi első katonai felmérés is mutatja a hajdani nagy erdőségek 
nyomait. A két folyót: a Tiszát és Bodrogot végig galériaerdők kísérték. 
S bár a térkép a terület belsején kevés erdőt tüntet fel, az erdőre utaló 
földrajzi nevek sokasága bizonyítja, hogy korábban a Bodrogköz belső 
részeit is nagy területű erdők borították.30 A középkori határjárásokban 
is találunk erdőre utaló leírásokat. A határjeleket gyakran tölgy, gyer
tyán, vagy más fákon helyezik el. Helmec határjárásában Rakatya nevű 
bozótos helyet említenek 1323-ban, s a határjeleket kétszer is tölgyfába 
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vésik.31 Maráza és Tárkány határjárásában 1324-ben Erhtven (Ereszt
vény) szerepel.32 1258-ban Rozvágy és Géres falvaknál a határ egy 
berek alatt húzódik, s átmenve a Tyha erén, nagy erdők közt halad.33 

1364-ben pedig Láca határjárásában olvashatunk több erdőről: a határ 
egy nagy erdő mellett kezdődik, két égerfa alatt, keresztül megy bizo
nyos Rakottyas nevű helyen is, majd egy Ereztuen nevű erdőben halad, 
s Harazíus nevű helyhez jut. A faluhoz a Tisza partján külön erdőrész 
tartozik, éger- és tölgyfákkal. Szembeszökő a helynevek alapján, hogy 
Luka környékén milyen nagy területet borított erdő, mégpedig jórészt 
láperdő: fűzláp és nyírláp.34 A terület fontosabb fáit a Tisza hullámterét 
jelző fűzligetek, a mederhomokon jelentkező bokorfüzes (Salicetum 
triandrae), a magasabb térszínen fűz-nyár ligetek (ezüstfűz, törékeny 
fűz, fekete és rezgő nyár, mézgás éger), kocsányos tölgy, gyertyános 
tölgyes (Quercorobi - Carpinetum hungaricum) állományok, s a bükk 
alkotják. A cserjeszintben veresgyűrű som, mogyoró, galagonyák, ká-
nyafa stb. találhatók meg. A gyepszintben ma viszonylag nagy kiterje-
désűek a félkultúr mocsárrétek és legelők. A lápmaradványok nagyon 
megfogyatkoztak. Jellemző fajaik a cirkumpolaris tőzegpáfrány, a vid
rafű, a békaliliom (Hottomia palustris) és az eurázsiai csomorika (Cicuta 
virosa). A ligeterdők gyepszintjében tavasszal a keltike (Corydalis cava) 
virít, jellemzőek a Fescuta gigantea, Rumex Sanguineus, Vicia sepium, 
Ranunculus cassubicus, Samicula europaea, Euphorbia amygdaloides 
stb.35 

A morotvákban, tavakban helyenként gazdag a hínárnövényzet. A 
tündérrózsa-hínár (Nymphaea alba, Nuphar luteum stb.), az alámerült 
nagyhínár (Myriophyllum verticillatum, Potamogeton natans, P. lucens 
stb.) és lebegőhínár (Salvinia natans, Utricularia vulgaris, Strationes, 
Hydrocharis) elemei leggyakrabban együttesen fordulnak elő. Mellettük 
Sárospatak környékén előfordul az ősi mételyfű (Marsilea quadrifolia) 
is.36 Az egykori hatalmas nádasokban37 a nád (Phragmites) mellett a 
harmatkása (Glyceria maxima), mételykóró (Oenanthe aquatica), gyé
kény (iyphalatifolia), káka (Schoenoplectus lacustris) állományalkotó. 
Jellemző viráguk a nyflfű (Sagittaria sagitti folia). A morotvák, tócsák 
zónációjában törpekákás társulások (Nanocyperion) magassás állomá
nyok (főleg Caricetum acutiformis ripariae) alkotnak kis mocsárréteket. 
A Bodrogköz keleti csücskében nagyobb területeket borítanak az alföldi 
(Agrostetum albae hungaricum) és ártéri mocsárrétek (Alopecuretum 
pratensis hungaricum).38 E nádasoknak természetesen csak hírmondói 
maradtak. A területen azonban őrzi emléküket a rendkívül sok nádasok
ra, gyékényesekre, sásosra, sulymosra, vízitökre utaló helynév.39 
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A Bodrogköz adottságai meghatározzák állatvilágát is. A folyókban, 
tavakban, a bővizű erekben nagyszámú hal, 45 faj,40 valamint vidra élt. 
A zsombékokban, nádasokban a vízimadarak ezrei: vadludak, darvak, 
gémek (pocgém = Ixobrichus minutus), kiskócsagok, vízityúkok (Galli-
nula chloropus), szárcsák (Fulica atra), bölömbikák, különböző récefa
jok (tőkésréce = Auas platyrhynchos, csörgő réce = Auas crecca), 
cankófélék (Tringa erythropus, Tringa stagnatilis) tanyáztak.41 A náda
sokban a farkas is meghúzódott. Az erdőkben, mezőkön vaddisznó, 
róka, nyúl, fogoly, fürj élt még. 

A természeti adottságok tehát a halászatot, a vadászatot, a gyűjtöge
tést, az állattartást, s a földművelést is lehetővé tették az itt megtelepült 
embernek. 

Valter 1.1967-ben a terület régészeti múltjáról írott disszertációjában, 
majd honfoglalás-kori és középkori településtörténetében42 az eddigi 
ásatások és terepbejárások segítségével mutatja be az ember megjelené
sét és életét a tájon a neolitikumtól. Az eddigi korok leletei a folyók 
mentéről, a szárazulatokról származnak. A bronzkorban változik meg a 
terület benépesedése. Ekkor birtokba veszi az ember az eddig lakatlan, 
belső mocsaras részeket is. 

A Bodrogköz megszállását Béla király jegyzője, Anonymus írta le: 
„Az úr megtestesülésének kilencszázharmadik esztendejében Árpád ve
zér elküldvén seregeit, az egész földet, amely a Tisza és a Bodrog közé 
esik Ugocsáig, minden lakójával együtt elfoglalta. „Mialatt több napon 
át ott időztek, a vezér és övéi látták a föld termékenységét, mindenféle 
vad bőségét, meg azt, hogy milyen gazdag halban a Tisza és a Bodrog 
folyam; s ezért a földet kimondhatatlanul megszerették."43 

A terület megszállása után a magyarok berendezkedtek itt. Szállás
aikból a kora Árpád-korban a falvak egész láncolata alakult ki. Az apró 
falvak sokasága, s a Bodrogköz adottságai arra utalnak, hogy a terület 
kifejezetten téli szállás-jellegű volt. Ha pedig ez így van, akkor fölvető
dik a kérdés, hogy lakói a nyári legeltetést végezve merre vándoroltak? 
A kutatás jelenleg csupán egyetlen szálláspárt tud területükről kimutat
ni, de valószínűleg elfogadhatjuk Győrffy Gy. állítását, mely szerint a 
felvidéki folyóvölgyek sík- és hegyvidéki szakaszán téli és nyári szál
láspárokkal kell számolnunk. A bodrogközi Karcsa folyómenti Karcsa 
(1443: Karachá) és az Ung megyei Karcsava (1305: Korchivá)44 falvak 
alkotnak szálláspárt, mikoris a bodrogközi falu a téli, az ungi falu a nyári 
szálláshelyet jelöli.45 Szállásváltó útként pedig a Karcsa-Latorca-Ung 
mentét jelöli meg Győrffy Gy.46 

Átéli szállások körül a magyarok mindjárt szántottak, vetettek, mint 
előzőleg a lebédiai-etelközi földeken. Egyelőre alárendelt volt ez az 
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l.kép. A Bodrogköz a 20. század elején 

ekés földművelés az állattartáshoz képest, jelentősége azonban folyton 
nőtt, s egyre inkább megkötötte a téli szállást. Az állandósuló téli 
szállások — falvak rendje — megvont határok nélkül nem lett volna 
fenntartható. Ebből a szempontból fontos, hogy a falvak a 11. századi 
írott forrásokban már rendszerint határok között — „cum terminis" — 
jelentek meg, de igen hamar részletes és egyre bővülő határleírásokkal.47 

A Bodrogköz területéről az első határleírást 1258-ból ismerjük, an
nak 1342. évi átiratában. Rozvágy, Géres, Semjén vidéke határát írja le, 
s megjegyzi, hogy a határ egy Plascha nevű tónál kezdődik nyugat felől, 
majd északra megy megművelt földeken...48 

A falvak határai mindenképpen azt jelzik, hogy a téli szállás már 
faluszerűen a földhöz tapadt, s a letelepedő faluban megindulhatott, más 
nomád népek módjára, a falubeli ház telkén és a művelés alá vett földön 
az egyéni birtok kialakulása.49 A téli szállásoknak állandó falvakká való 
átváltódása egyúttal azt is jelentette, hogy a szállások népének mind 
nagyobb része élt állandóan a faluban. I. István, László és Kálmán 
törvényeiben az együttélő helyi közösségek egyetlen kereteként az or
szágban a villa, a falu szerepel, melyek házépítményes és állandóan 
lakott településként tűnnek elő, s melyekből a fejős és igás állatokat 
naponta hajtották ki a közeli legelőre.50 A Bodrogközön belüli forgalmat 
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a — már a 13. századtól meglévő határjárások által is gyakran említett 
— falvak közötti utak bonyolították le.51 De fontos átmenő utak is 
keresztülszelték a területet: a leányvári Tiszarév-Nagygéres-Örös és a 
szőllőskei Bodrog-rév vonalon futó; a Kenézlői rév — majd át a Sziget
közön — , s a Liszka-Olaszi Bodrog-rév közötti út, valamint a Latorca 
Kachata (1211) nevű réve a Felvidéket, s a Latorcán túli területeket 
kötötte össze Szabolccsal, s Erdéllyel.52 

A régészeti, történeti, nyelvészeti adatokat összegezve azt láthatjuk, 
hogy a Bodrogközben a 13. század folyamán 75 helység létezett. E 
falvak főleg a Bodrog mentén, valamint Királyhelmec és Lelesz környé
kén települtek sűrűen. A 75 helységből a 13. század közepétől a század 
végéig, régészetileg igazolhatóan, 37 elpusztult. Ebből Kengyel, Zal-
kod, Dobra és Igázod nem szűnt meg, csak máshová települt, de 33 
településnek nyoma vész.53 A 13. századi oklevelek a bodrogközi falva
kat szinte kivétel nélkül terra-\d\ (falu-földbirtokként) jelölik, kivétel 
Helmec, amely praedium (azaz földesúri gazdasági telep-üzem).54 

* * * 

A településeknek a térben való elhelyezkedését Ebner S. vizsgálta 
behatóan. A szigettelepülések csoportjába az árvizektől körülöntött köz
ségeket (Visst, Cigándot, Karost, Ricset), állandó tavak és lápok által 
körülvett falvakat (Lukat, Vajdácskát, Semjént és Agárdot), valamint 
erek, tavak és az árvíz által körülzárt községeket (Kenézlő, Zalkod) 
sorolt. E falvakat az utcás település, éspedig leggyakrabban az észak-dé
li irányú utca jellemezte, hol az utca vonalát megszabta a sziget, homok
domb észak-déli irányú vonulata.55 

A folyó- és érmenti településeknek nagy a száma. Ide sorolja Ébner 
S. a folyók szögébe, zugába települteket: Rad, Pálfölde, Karád; a folyó-
kanyarok domborulataihoz épülteket: Bottyán, Szt. Mária, Zétény, Szo-
motor és Szerdahely. 

Útmenti községnek véli Ébner S. Bolyt, Nagyrozvágyot, Bélyt, s 
haloványba, a Tisza kiszáradt ágába települt falunak Leányvárt. Kö-
vesdnek és Királyhelmecnek olyan szerepet tulajdonított, mint tenger
ben a félszigetnek. „Ezek voltak az első közvetítők a lápi községek és a 
forgalmasabb világ között."56 

Megvizsgálta a terület helyneveit, közöttük találunk néhányat, amely 
az egykori szállásgazdálkodásra utal.57 A „Josephinische Aufnahme" 
Riese és Cigánd közelében Szállás-Maiakat néven a kiirtott erdőrészen 
tanyákat tüntet fel.58 Ugyanezt ismétli meg 1817-ben Korabinsky M. 
térképe,59 valamint egy 1864-es kéziratos térkép is.60 A Pesthy F.-féle 
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Helységnévtár a ricsei Szállás dűlőről azt mondja, hogy „az ős lakosok 
ott szálltak meg, amennyiben a mostani Ricse helység későbben népe-
síttetett be."61 Ebner S. pedig egy 1838-as (közelebbi forrásmegjelölés 
nélküli) vallomást említ, amely szerint a ricsei Szállástéren „holmi 
hányt-vetett kunyhókat gabalyítottak össze a lakosok és annak körüle 
náddal bekerítvén abba kendert, tököt és káposztát plántálgattak, télen 
pedig, minthogy árvizes időkben szénájukat s egyéb takarmányaikat a 
nagy dágványok s mocsaras helyek miatt a helységbe be nem szállíthat
ták, szarvasmarháikat és sertéseiket ottan szokták teleltetni. Az irtások 
helyén élő tölgyfák vagy csobakjaik láthatók". Másik tanú a községtől 
teljesen elzárt szállástéren „Szép házakra, is tálókra, ereszekre és asza-
tokra emlékszik, s 20 évekkel ezelőtti elpusztulásának okát abban véli, 
hogy a szárazság bekövetkeztével nem volt a házakra többé szükség, s 
a lakosok a helységbe visszaszármaztak.62 Ezek mellett tudunk még a 
Bodrogközből Királyhelmec 1869-es térképéről a Szállás homokról, a 
Tolnai szállásról,63 Zemplénagárdról a Szállóhomokról,64 s a Tokaj-Zal-
kod közötti térségből, Disznószállásról. Az adatok egy része (a ricsei 
Szállástér, helmeci Tolnai szállás) minden valószínűség szerint az And-
rásfalvy B. által leírt mohácsi szigeti állattartási szisztéma63 egykori 
meglétére utal, másik részük (Szálló-homok, Disznószállás) pedig a 
nyájban őrzött állatok delelő-háló helyére vonatkozik. 

A bodrogközi falvak külső képét 1896-ban Geöcze S. rajzolta meg, 
kissé általánosítva: „A bodrogközi falvak többnyire egyformák: egyet
len hosszú utcájuk; két oldalt deszka-, sövény-, vagy nád- kerítéssel 
beszegett keskeny udvarok; alacsony szalma-, vagy nád fedelű házak; 
ház végében az utcza felől virágos kis kert, túlsó végében ól, szekérszín; 
az udvaron elől eperfa, tova nagy trágyahalom, azontúl kert, dohányos, 
zöldséges; kert végén csűr, csűr körül nagy diófák, néhol egy-egy kis 
szilvás. Az utca közepén sok helyt széles tó, benne temérdek liba, kacsa. 
A falu végén vályogból rakott, vagy patics zsellér-házak; azokon túl 
kovácsműhely, benne cigánykovács; végre a vályogvető gödrök, körül 
rongyos putrik, tele toprongyos cigánysággal."66 

A lakosság a 19. század közepén 171.800 katasztrális hold területen 
élt, ez a szám 1920 után 73.860 katasztrális holdra csökkent,67 majd az 
1969-es kimutatás szerint a Bodrogköz közigazgatási területe 50.100 
hektár, Sárospataké 13.958 hektár.68 

A Bodrogköz népességének a számáról a 16. századtól vannak isme
reteink. A lakosság számának első meghatározását — Szabó I. számítá
sait69 figyelembe véve — Valter I. kísérelte meg az 1541-es és az 
1546-os dica jegyzék alapján. Számításai szerint 1541-ben megközelí
tően 3660 fő, 1546-ban pedig 4343 fő lehetett a terület lakossága. Az 
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átlag, falvanként 1541-ben 62, 1546-ban 88 fő körül mozoghatott. A 
telkek átlaga 1541-ben 10, 1546-ban 13 volt településenként. Közülük 
csak a két mezőváros: Lelesz és Helmec emelkedett ki. Leleszen 1541-
ben 39 telek van 150 lakossal, s 1546-ban 28 telek 140 lakossal. Helme-
cen 1541-ben 35 telek volt 174 lakossal, 1546-ban pedig 42 telek 210 
lakossal.70 

A Bodrogköz jobbágy lakossága (portái)71 

1541-ben 1546-ban 

Birák 31,5 5,5% Birák 46,5 7,2% 

Jobbágy
telkek, 
porták 

253 43,8 % 
Jobbágy
telkek, 
porták 

262 40,7% 

Liberti-
nusok 33 5,7% 

„Paupe-
rek" 298 46,2% 

„Paupe-
rek" 118 20,4% 

Puszta
telkek 38 

644,5 

5,9% 

Leégetett 
telkek 11 1,7% 

Puszta
telkek 38 

644,5 

Puszta
telkek 89 15,4% 

Puszta
telkek 38 

644,5 

Várórség 43 7,5% 

Puszta
telkek 38 

644,5 578,5 100% 

Puszta
telkek 38 

644,5 100% 

Gulyás J. - Kántor M. 1598-ra a terület 12 önkényesen kiragadott 
községéből 1944 lakost mutat ki, s párhuzamban az 1930-as adatot 
csatolja, melynél megközelítően tízszerese (20.968) növekedést mutat 
ki.72 A 16. századi adatok után a legközelebbi az 1828-as, amikor Nagy 
L. szerint a Bodrogközben 27.505, Sárospatakon 5088 emberéi.731837-
ből Fényes £.-től tudunk 32.211 lakosról.74 1896-ban a terület 43.796 
lakost számlált.75 1969-re ez a szám numerikusan nem sokat változott, 
hiszen a terület megközelítően a felére csökkent, s így a magyarországi 
rész 21 helységében 35.627, Sárospatakon pedig 14.173 ember él.76 

Közülük külterületen — tanyákon, legelőkön — összesen 2614, Sáros
patak nagy határában 2720 lélek él. Nagyobb lélekszámú külterülettel 
rendelkező bodrogközi falvak Cigánd, Tiszacsermely, Tiszakarád, Kar-
csa, Lácacséke, Györgytarló és Dámóc.77 

16 



A népességről Virter F. 1905-ben azt írta, hogy „...egy-egy félreeső, 
mocsárelzárta falu népe csaknem változatlanul megőrizte ősi jellegét. E 
falvak közül Czigánd, Géres, Karcsa féltékenyen elzárkózik a többi 
falutól, a saját véréből szaporodva fel századokon át s vajmi ritkán 
házasodva össze más községekkel. A falu népe alig néhány családból, 
vagyis hadból áll; valamennyi rokon és sógor; Kisgéresen pl. csupán 
Kovács András nevű felnőtt ember 26 van. Másik érdekes típus a Bod
rogközben az ú.n. nemes falu, mint Nagygéres, Őrös, Kistárkány, stb. 
Ezeknek a falvaknak egész népe Zsigmond király idejében ármálista 
lett. A nép kurtanemeseknek nevezi őket".78 

A Bodrogköz megélhetési forrásait, foglalkozásait tekintve az eddigi 
leírások — hasonlóan az Ecsedi lápról és a Sárrétről szóló leírásokhoz79 

— többnyire a vízi világ, a halászat egykori domináns voltát hangsú
lyozzák. Trenkó Gy. szerint „a falvak, főleg az egymástól, s a szomszéd 
falvaktól nagy távolságra fekvő Karád és Cigánd elszigetelten éltek, 
lakói vadászattal, halászattal, csikászattal foglalkoztak, Szabolcs me
gyében vadmadártojással, hallal, harmatkásával, súlyommal és vízi nö
vényekből készített tárgyakkal kereskedtek."80 Ebner S. határozottan 
tette hozzá, hogy „a községekben voltak pusztán halászatból élő csalá
dok, mesterhalászok, akik külön települtek, de valamennyi gazda űzte a 
halászatot az állattenyésztés és csak harmadrendű csekély földmíves 
mellett".81 A lakosoknak, akik „1867-ig halászatból, csík- és nadályke-
reskedésből éltek, később marhatenyésztés volt a főfoglalkozásuk."82 

Lényegében hasonló véleményeket összegez Dankó I. is.83 Ezeket a 
véleményeket látszik alátámasztani az az 1772-es levéltári adat, mely 
szerint „Sennyey Imre uram eö nga Emberei mindenike egy Puttón 
csíkot, egy pár Tekenős Bikát, vagy 17 xr; három Tyúkot, 15 Tojást, egy 
Zsákot, egy meszely Len mag olajt, 10 és 1/2 xr; szoktak adni, mely 
Szent Mihály adójának hivattatik".84 Ugyancsak a Cigándiak „hasznos 
halászattyok"-at említi 1796-ban Vályi A. is.85 A többi bodrogközi falu
ból azonban nem rendelkezünk ezeket megerősítő, hasonló adatokkal. 
Fontos szerepe volt a bodrogközi nép életében a gyűjtögetésnek is. A 
nép „legtöbbje visszaemlékezik még arra az állapotra, melyben csak 
össze kellett gyűjteniök a természetadta terményeket" — írja 1925-ben 
Ébner S.86 Különösen sokat tudunk a gyékény torzsájának, a súlyomnak 
és a vadmadártojásnak gyűjtéséről. A kenyérpótló súlyom jelentősége 
pl. olyan volt, hogy egy 1623-as tiszakarádi feljegyzésben a református 
papok számára külön rendelkeztek arról, hogy „Az Sulymos Tooban egy 
nappal a közönséges súlyom szedés élőt szabad az Pastornac egy embe
rét súlyom szedni botsatani. Az után mind addig szedheti, míg az szokás 
szerent az falubeliec szedic. Ha az falubeliec egy embert botsatanac, ő 
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is eggiet botsasson: ha többet, ő is többet".87 A súlyom egyébként a 19. 
században a sárospataki és sátoraljaújhelyi piacokon kedvelt csemegeá
ru volt.88 Ha kenyerük nem volt elegendő a bodrogközieknek, akkor a 
gyékény torzsáját, a kotorcát is gyűjtötték és fogyasztották. A mai 
bodroghalmiakat napjainkban is kotorcásokrak csúfolják.89 De szedték 
szekérderékszámra a vízi madarak tojásait is. Vászon zsákot akasztva 
nyakukba Katádon juvászni, Ricsén gyékényszatyorba szedve futu lyasz
ni mentek.90 Egykor a földesúri adók között a vadmadártojások szolgál
tatása is kötelező lehetett, amire egy tiszakarádi hagyomány utal. A 
karádiak ugyanis a leleszi káptalannak minden tavasszal kötelesek vol
tak bizonyos mennyiségű kócsagtojást beszállítani. Egy ízben a kócsag
tojásokat szállító karádi emberek útközben megháltak, s éjjel két pataki 
diák a kócsagtojásokat bagolytojásokkal cserélték ki. így azután lele-
szen tyúkok alatt nem kócsag, hanem bagolyfiókák keltek ki, s innen 
származik a ma is élő „karádi bagoly" csúfnév.91 

Igaz tehát, hogy a Bodrogköz életét a víz rendkívüli módon befolyá
solta, de azt kell állítanunk, hogy a vidék gazdálkodásának mégiscsak 
lényeges elemét alkotta a földművelés. A szántóföldi művelés bodrog
közi gyakorlásáról néhány okleveles adatunk van a 13-15. századból. 
Többek között Rozvágy, Géres, Semjén határjárásában 1258-ban meg
jegyzik, hogy a határ megművelt földeken halad,92 1364-ben Lácza 
határvonalát jegyzik szántóföldek között haladónak.93 

1437-ben Zsigmond császárnak panaszkodtak a kistárkányiak, hogy a 
tokaji várnagy az Őrös és Bodoló közötti Akalzeg nevű földdarabjukat 
jobbágyokkal felszántatta és bevetette.94 

A 14. században a földművelés rendszerében átalakulás történt. A 
fejlődés középpontjában a pihentetési idő lerövidítése és a pihentetett 
föld gondozása állt. A 16. századig, Belényesy M. szerint, csupán az 
ugaron legelő állattal való telkesítést, azaz trágyázást gyakorolták.93 

Középkori telek szavunk trágyázott föld jelentéssel bírt, s bodrogközi 
előfordulásait is ismerjük: 1211-ben a leleszi apátság birtoka: Ivanuch 
theluke, 1323-ban Helmec határjárásában Wyfalus teleké, 1323-ban Kö
vesd mellett Achateluk nevű terra van.96 

Földjüket a bodrogközi jobbágyok mára 15. század elején háromnyo
másos rendszerben művelték. 1418-tól okleveles adatunk van arról, 
hogy Kisrozvágyi Tamás fia Mihály elszegényedve elzálogosítja egy 
kisrozvágyi jobbágy telkét Daros Jánosnak. A 12 holdas szántóföldet 
három nyomásban műveli, 6 darab szántó homokos, 6 fekete földön, 3 
darab pedig a Sasso nevű vizén túl van. A földdarabokat nyíllal osztják 
a réteken, vagy a kaszálókon.97 
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A sárospataki Rákóczi-uradalom 1639-es urbáriuma a pataki meste
remberek között 15 halászt sorol fel.98 Többségük a kispataki Magyar 
szeren lakott, s urbáriális terheik között ott szerepel, hogy „Marthon 
napban halasz pénzt", „disznobul, baranybul es mehbeől ... tizedet", 
„minden féle kévés gabonabul tizedet adnak", „zantassal, aratassal, 
kaszálással es minden fele zolgalattal eőkis tartoznak". A halászok 
rendtartása szerint pedig „It Patakon ket rendbeli halaszok vannak: 1. 
Magyar Szeresy, alias Rethi halaszok, 2. Gyalmos, alias: Zegedíj hala
szok". S mindannyiójuknak „az aratásra kimenni es eletekre valót ke res-
niek szabadsagok vagyok, az mikor az aratást Isten elől hoza"." Agávai, 
balsai, szabolcsi és berceli jobbágyok mindannyian a majorsági szántó
földek művelésével tartoznak, s szolgálataik között, jóllehet a Tisza 
partján települt falvak, sehol sem szerepel a halászatra való utalás.100 De 
az irat megjegyzi azt is, hogy „Ezen helységnek földjei, ha ár víz nem 
rontaná Búzát, Gabonát, Zabot, s egyéb főzeléket is meg termik trágyá
zás nélkül is". Tiszakarádról pedig azt jegyzik fel szintén 1772-ben, 
hogy „Határja kicsin lévén, annak is ár víz miat csak kevés hasznát 
vehetik, nem is szoktak egyebet bélije vetni, hanem valami kukoriczát 
és Lent".101 A vidék falvairól 1796-ban Vályi A. döntően a gabona és 
búzatermelő jelleget hangoztatta.102 

A bodrogközi községek határának művelés alatt álló részeit többnyire 
az árvizek által soha el nem öntött homokdombok, partosabb helyek 
voltak. Jobbágyok, parasztok szántóföldjeit háromnyomásos rend
szerben művelték, nyflvetéssel osztva a szabálytalan földdarabokat.103 A 
szántóföldek bővítésének régi módja volt az erdőirtás, amelyeket Ortvá-
nyoknak (Kaponya), Csonkás réíeknek (Sárospatak, Kenézlő) és Lázok-
nak (Agárd, Ricse, Sárospatak) neveztek.104 A láz szó 1658-ban egy 
kenézlői adatban így fordul elő: Kenizlei Bay Sándor adóssága fejében 
zálogosítja el „Kenizlőn... lévő határon egy laz avagy szél földeij-
mett".105 A szántóföldek bővülésére nagy lehetőséget adott a 19. századi 
folyószabályozás és lecsapolás is. A mai dűlők kontúrjaiban olykor 
fellelhetjük még a régi tavak, vizenyős rétek formáját. Az utolsó terjesz
kedést, a belterjes mezőgazdaság felé vezető utat pedig a legelők, náda
sok, rétek, erdők fokozatos elfoglalása biztosította. Növekedésük 
mértékét az utolsó időszakban — 1935 és 1963 között — a következő 
számok jellemzik. A szántóföld aránya az egész területhez viszonyítva 
1935-ben 57,4 %, 1963-ban 63,8 %. Tíz százalék feletti arányú a növe
kedés néhány Tisza menti faluban, pl. Cigándon, Tiszacsermelyen, Tí-
szakarádon.106 

Az 1960-as évek közepén egy katasztrális hold mezőgazdasági terü
letre jutó bruttó termelési átlag a Bodrogközben rendkívül alacsony, 
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3.300,- Ft körül volt. Egyik okaként az állattenyésztés jelentős vissza
esését kell megneveznünk. Ez az érték jóval elmaradt a 4.500,- Ft körüli 
országos átlagtól, s messze elmaradt az ország belterjesen gazdálkodó 
területein elért 5-6.000,- Ft feletti kh-kénti halmozott termelési értéktől. 
Ez a 3.300,- Ft-os bodrogközi átlag jelzi elsősorban a terület növényter
mesztésének külterjes voltát, amely sejteni engedi a vidék mezőgazdál
kodásának korábbi színvonalát is. 

A termelési érték különbözőségei a Bodrogközön belül is kimutatha
tók. A magasabb kategóriába tartozó községeknél (Tiszacsermely, Kis-
rozvágy, Lácacséke, Cigánd, Zemplénagárd) a sertéstenyésztés, s 
mellette a szarvasmarhatenyésztés, zöldség- gyümölcstermesztés növel
te meg a termelési értéket. Több településen adták a termelési érték 20, 
vagy ennél több százalékát az állattenyésztés ágazatai, különösen a 
szarvasmarhatenyésztés. Az alacsonyabb kategóriába tartozó községek
nél (Sárospatak, Viss, Zalkod, Pacin, Karos) a vegyes jellegű termelés 
miatt egyik intenzív ágazat sem tudta biztosítani a magasabb termelési 
értéket. Ezek értelmében a Bodrogközben három fő termelési típus 
különböztethető meg. 

1. Sertéstenyésztő típus: a sertéstenyésztés aránya 25 % felett van, a 
szemestakarmány termesztéssel együttes aránya 45 % feletti. 

2. Szarvasmarhatenyésztő típus: a szarvas marhatenyésztés 20 % fe
lett részesedik a termelési értékből. 

3. Vegyes típus: a szarvasmarha-, a sertéstenyésztés, a kenyérgabona-
és szemestakarmány-termesztés külön-külön 15-20 % között részesedik 
a termelési értékből.107 Mindezekből megállapítható, hogy a Bodrogköz 
népének gazdálkodásában a legutóbbi időkig a termelési értékek képzé
sében az állattartás és tenyésztés domináns szerepet vitt. Munkámban az 
állattartás témaköréből a szarvasmarha extenzív tartását vesszük vizsgá
lat alá. 
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II. A BODROGKÖZ ÁLLATÁLLOMÁNYA 

A Bodrogköz külterjes típusú állattartására a települések döntő há
nyadában — mint azt a továbbiakban látni fogjuk — a szarvasmarha 
domináns szerepe volt a jellemző. Fényes E. 1837-ben és 1847-ben azt 
írja, hogy „Szarvasmarhát sokat és szépet tenyészt Zemplén, különösen 
a Bodrogköz nagy kiterjedésű legelőjén, s' b. Sennyeinek páczini gulyá
ja az egész országban legszebbnek tartatott".1 „A Kisbirtokosság állat
tenyésztése szintén nagy jelentőségű volt; tartott, tenyésztett mindenki 
annyi állatot a tagosítatlan legelőkön, mennyinek télen át helyet és 
takarmányt adni tudott. Tenyésztették a ... juhot, szarvasmarhát, lovat 
és sertést; a ... szarvasmarha tenyésztése jónak is mondható volt, el
annyira, hogy nagyértékű, szép, erős, czímeres jármos ökröket neveltek 
és hizlaltak is."2 A lakosság egyik fontos foglalkozása „barmaival a 
vásárokra való járásból állott. Messze földön a vásárokon megismerni 
lehetett a bodrogközi embert, szép magyar nyelve, szólásmódja és jól 
táplált állatjairól..."3 

A szarvasmarhaállományra vonatkozó adataink 1358-ban kezdőd
nek, amikor Kwesd (Kövesd) possesszióból Szerdahelyi Péter barmokat 
hajtott el.4 Az összeírások természetéből következik, hogy egy ideig 
jobbadán csak az igás barmokról tudunk. A kispataki Tót szeresiek 
között 1671 júniusában 18 ökrös jobbágy és 8 lovas jobbágy volt, az 
alábbi megoszlás szerint:5 

T E L E K 

1 3/4 1/2 1/4 1/8 

Ökrös jobbágy 

Lovas jobbágy 

Gyalogszeres 

2 

1 

3 

1 

8 

2 

6 

5 

4 

7 

1 

4 

Ökör — db 6+6 2+2+4 2+4+4+2 
+2+4+2+2 

2+2+2 
+2+2 

-

Ló — db 4 - 2+2 4+3+2+2 1 
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1632 decemberében ugyanott Tót szeren a jobbágyok közül 

1 gazda 6 ökörrel 
10 gazda 4 ökörrel 
12 gazda 2 ökörrel 

3 gazda 4 lóval 
1 gazda 3 lóval 
3 gazda 2 lóval 
2 gazda 1 lóval rendelkezett, 

A kispataki Magyar szeren lakó jobbágyok közül 

1 gazdának 4 ökre 
5 gazdának 2 ökre 
2 gazdának 3 lova 
1 gazdának 2 lova volt.6 

A Tisza szabolcsi oldalán lévő falvak közül 1688. április 12-én Gáván 
8 ökör (2 gazdáé) és 15 tehén (4 gazdáé) volt. Tiszabercelen 4 ökör (1 
gazdáé) és 8 tehén (5 gazdáé), Szabolcson 2 tehén, Balsán 4 ökör, 
Timáron 8 ökör és 3 tehén szerepelt az összeírásokban.7 

Karádnak (Tiszakarád) csupán 4 telepesét írták össze 1688-ban, 4 
ökörrel, s 6 tehénnel,8 de valószínűtlen ez az adat, hiszen 1696-ból már 
jóval nagyobb állatállományról van tudomásunk. 1696-ban Sarkóczy és 
Koncz karádi lakosoknak 11-11 igásbarmát (Pecora jugalia) mutatja ki 
a conscriptor. A lápi legelőkön így szép marhaállomány fejlődött. Egy-
egy nagygazdának 40 marhája is, kisebb gazdáknak 6-10 volt.9 

A dicális összeírások meglévő adatait összegezve a Bodrogköz 43 
falvában élő jobbágyok birtokában 1775 körül 3943 db, 1790-ben 5314 
db, 1802 körül pedig 4631 db szarvasmarhát mutattak ki az összeírok.10 

A falvak közül kiemelünk néhány típust, amelynek állatállománya jel
lemző az egész Bodrogközre. Az erőteljesen szarvasmarhatartó falvak 
közé tartozik Királynéimec, Kisgéres és Vajdácska (1-3. táblázat). A kis 
állatállományú falvak példája Szög (Bodrogszög) és Felsőberecki (4-5. 
táblázat). Különleges helyzete volt a Bodrogközben Nagy- és Kisci-
gándnak, ezekben a falvakban a többiektől eltérő módon jelentős volt a 
lótartás (6. táblázat). Végül az összeírások adataiból bemutatjuk Karosá
nak az állatállomány tulajdonviszonyait is tükröző számait (7. sz. táblá
zat).11 
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1. táblázat: Királyhelmec 

ökrök 

g v j á r m o s 

saját kölcsön 

1774 37 30 

1776 68 8 

1778 63 1 

1779 65 -

1780 42 8 

1783 24 22 

1790 124 2 

1800 94 -

1802 104 _ 

2. táblázat: Kisgéres 

ökrök 

£ v j á r m o s 

saját kölcsöi 

1774 73 26 

1776 80 21 

1778 109 11 

1780 117 4 

1783 54 30 

1790 180 4 

1792 138 -

1798 152 -

1800 246 -

1802 202 _ 

tehenek üszők 

_3 2 
borjas meddő , 

eves 

22 12 4 17 
29 3 1 11 
19 9 1 7 
25 5 5 13 
9 5 - 6 
11 10 13 9 
65 14 2 12 
18 11 - 12 
27 9 _ 6 

tehenek üszők 

_3 2_ 
borjas meddő , 

e v e s 

36 1 2 20 
35 17 14 18 
33 27 16 19 
26 17 4 31 
8 26 6 14 
66 1 6 15 
42 19 - 11 
35 31 6 25 
69 1 4 54 
43 18 _ 25 

borjú lovak csikók 

mé- 3 2 
igás nes- - " 

béli c v c s 

20 11 
1 19 
19 17 
25 13 
9 9 
11 15 
18 30 
18 12 
27 10 

borjú lovak csikók 

igás mé- 3 2 
nes- - ; 
béli c v e s 

36 -
36 2 
33 2 
26 2 
8 -
19 5 
44 6 
39 2 
69 2 
40 4 
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3. táblázat: Vajdácska 

ökrök tehenek üszők borjú lovak 

igás mé-
nes-
beli 

csikók 

Év j á r m o s 

saját kölcsön 
sőre borjas meddő 

3 2 

é v e s 

borjú lovak 

igás mé-
nes-
beli 

3 2 

é v e s 

1778 40 6 15 6 - 6 15 2 - - -

1780 23 - - 2 7 - 4 6 2 - - -

1783 28 16 - 6 18 1 6 6 4 - - -

1790 67 - - 65 6 - 14 19 26 - - -

1795 89 - - 56 10 19 12 75 13 - - -

1798 58 - - 44 20 - 9 43 12 - - -

4. táblázat: Szög (Bodrogszög) 

ökrök tehenek üszők borjú lovak csikók 

Év j á i 

saját 

m o s 

kölcsön 
sőre borjas meddő 

3 

é v 

2 

e s 

borjú 

igás mé- 3 2 
nes-
béli e v e s 

1776 9 1 - 5 1 4 3 4 - - - -

1780 12 - - 8 3 1 1 8 - - - -

1783 8 4 - 4 4 - - 4 - - - -

1790 - - - 12 3 - 3 11 13 - - -

1795 8 - - 10 1 1 1 11 2 - - -

1798 16 - - 10 3 - - 10 - - - -
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5. táblázat: Felsőberecld 

ökrök tehenek üszők borjú lovak 

mé-

csikók 

Év j á r m o s 3 2 

borjú lovak 

mé- 3 2 

saját kölcsön 
sőre borjas meddő 

é v e s 
igás nes-

beli é v e s 

1773 14 5 - 12 - 2 2 9 1 - - -
1776 17 2 - 10 5 3 2 10 - - - -
1780 20 - - 13 2 4 5 13 - - - -
1790 42 - - 26 4 - 12 28 - - - -
1798 32 - - 29 3 4 6 28 - - - -

6. táblázat: Nagycigánd 

ökrök tehenek üszők borjú lovak 

mé-

csikók 

Év j á r m o s 3 2 

borjú lovak 

mé- 3 2 

saját kölcsön 
sőre borjas meddő 

é v e s 
igás nes-

béli é v e s 

1773 28 - - 18 - 7 4 12 23 - - 3 

1776 29 - - 8 7 - 2 7 29 - - 1 

1780 30 - - 24 6 5 8 16 30 - 2 3 

1790 - - - 8 - - - 1 34 - - 3 

1800 - - - 24 2 - 6 24 40 - - -
1802 _ _ _ 26 _ _ 3 26 49 _ _ _ 



7. táblázat: Karcsa -1793 

N é v 

ökrök tehenek üszők borjú 
Sor
szám N é v j á r m o s 

saját kölcsön 
söre borjas meddő 

3 2 

é v e s 

1. St.Váradi Imre 2 _ _ _ _ _ 1 
2. St.Lénárt 2 - - - - - 1 
3. Joan Horvát 2 - - - - - -
4. Vi n Joan Dakos 2 - - - - - -
5. St.Szabó 4 - - 1 - - 2 
6. Joan Durás 2 - - - - - 1 
7. Andr.Horvát 4 — - - - 1 2 
8. Andr.Szabó 2 - - - - - 1 
9. St.Váradi 

10. 
11. 

Mich.Vajda 
Jun Joan Nagy 

2 
2 

- - - - - 2 
1 

12. Joan Vajda 4 - - 2 - - 1 2 
13. Geor.Szabó 2 - - - - - 1 
14. St.Ki ss - - - - - - 1 
15. Sen Joan Nagy 2 - - - - - 1 
16. Mich. Dekos 2 - - - - - 1 
17. VJoan Dekos 2 - - - - - 2 
18. VJoan Váradi 2 - - - - - 1 
19. 
20. 

Andr. Mády 
St. Dakos 

2 
4 

— — 
2 

- - - 1 
4 

21. 
22. 

St. Vajda 
Emer. Szabó 

2 
2 

- - 2 
1 

- - 2 
1 

23. 
24. 
25. 

St. Nagy 
Fran. Nagy 
Jun.St. Dakos 

2 
2 - - - - -

1 
1 
1 

26. St. Ondi 
27. Mich. Balas - - - 1 - - - 1 
28. Joan Szarka 
29. Gcor. Balas 
30. 
31. 
32. 

St. Czompoly 
Mich. Pap 
St. Molnár 2 1 1 

ö s s z e s e n 54 - - 31 2 - 2 36 

Igás és ménesbeli lovat, 3 és 2 éves csikót egyet sem talált az 
összeíró. 

A 18. század végéről és a 19. század elejéről való adatok után egy 
1832-ből származót sorakoztathatunk. 1832-ben ugyanis a révleányvári 
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jobbágyok és Majláth Antal gróf között jött létre szerződés legelő ügyé
ben, amely mellé a falu szarvasmarhaállományának összeírását is csa
tolták. Ekkor: 

Fodor Mihálynak 8 db Iski Jánosnak 12 db 
Iski Györgynek 6 db Baráti Ferencnek 13 db 
Iski Jánosnak 6 db Kiss Györgynek 2 db 
Kántor Istvánnak 2 db Kis Jánosnak 2 db 
Vaszik Mihálynak 5 db Baráti Andrásnak 3 db 
Iski Istvánnak 3 db Baráti Mihálynak 6 db 
Iski Mihálynak 4 db Baráti Györgynek 3 db 
Baráti Jánosnak 3 db Dámóczi Jánosnak 5 db 
Szabó Jánosnak 9 db Kis Dámóczi Istvánnak 5 db 
Szabó Istvánnak 3 db Összesen: 100 db 

szarvasmarhájuk volt.12 

Az 1895-ös állatösszeírás rendkívül hosszú és részletes adatainak 
szerepeltetésétől ehelyütt el kell tekintsünk. Az összesített számadatok
ból az tűnik ki, hogy 1895-ben a Bodrogköz ötven helységében 23 118 
szarvasmarhát tartottak. A szaporítás biztosítására négy falu kivételével 
mindenütt tartottak elegendő (többnyire 2-6) bikát. Egy bikára átlago
san 50 tehén jutott, s ezt az arányt megfelelőnek mondhatjuk.13 A négy 
éven felüli tehenek száma 8200, az ökröké 3931. Különösen nagy szám
ban tartott állataival Zemplénagárd (802), Karád (1296), Karcsa (1165), 
Kiscigánd (928), Láca (1307), Lelesz (742), Luka (879), és Pacin (1035) 
tűnik ki, míg csekély állatállományával Bodrogszög (174), Cséke (71), 
Felsőberecki (124), Kaponya (87), Pálfölde (128) és Szolnocska (156) 
vonja magára a figyelmet.14 

Az 1911-es összeíráskor a Bodrogköz népessége ötven falu határában 
összesen 26 667 szarvasmarhával rendelkezett. A bikák aránya az 1895. 
évihez hasonló maradt, bár itt kiugrik Tiszakarád adata, ahol az állo
mány egészéből — 2075-ből — 66 tenyészbika volt. A tenyész és fejős 
tehenek száma megnövekedett, elsősorban az ökrök és tinók számának 
rovására. A tehenek 12 172-es növekvő számával szemben az ökrök és 
tinók száma 3677-re csökkent. A falvak általában stagnáló, legfeljebb 
kissé emelkedő állatszáma mellett több helység szarvasmarhaállománya 
1895-höz képest megkétszereződött. Bélynek 277-tel szemben 1911-
ben 550 állata volt. Karcsán 1165-tel szemben 1754, Karoson 307-tel 
szemben 609, Örösön 189-cel szemben 477, Ricsén 750-nel szemben 
1046 jószágot írtak össze.15 

Az 1935-ös adataink már csupán tizennyolc bodrogközi helységről 
nyújtanak felvilágosítást. Az összesített szám ekkor 14160-at mutat. 
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A falvak szarvasmarhaszáma általában az 1911-es szinten stagnál. Az 
országos tendencia itt is érvényesül, hiszen erőteljesen megváltozik az 
állomány szerkezete. A tenyész és fejőstehenek 7183-as számához az 
igásökrök csupán 1201-es számát tudjuk hasonlítani.16 Kiegészíti az 
előző adatokat az az 1939-es állatösszeírás, amely a Bodrogköz mai 
szlovákiai szakaszáról ad hírt. Eszerint 1938-ban szarvasmarha össze
sen 13 681 db volt ott, ebből 114 tenyészbika, 6863 tehén, s 1785 ökör.17 

Végezetül a szarvasmarhatartás egyre fokozódó fontosságára mutató 
két adatsort közlünk. Ezek szerint a Bodrogköz paraszti háztáji gazda
ságaiban, s másodsorban a termelőszövetkezetek istállóiban az 1960-as 
évek közepén jelentősen megemelkedett az állomány száma. 1963-ban 
a tsz-ek 4360, az egyetlen állami gazdaság 795, a paraszti háztáji gazda
ságok pedig 9798, összesen 14 953 db jószágot tartottak. 1966-ban az 
összeírok a tsz-eknél 5179, az állami gazdaságnál 873, a háztáji gazda
ságoknál 16 215, összesen tehát 22 267 db állatot mutatott ki.18 

Az összeírásokból kiderül tehát, hogy a szarvasmarhaállomány szá
ma 1775-től 1966-ig a következőképpen változott: 

3 943 db 
5 314 db 
4 631 db 
23 118 db 
26 667 db 
27 841 db (összevonva) 
14 953 db 
22 267 db 

Ha az összeírások hibalehetőségeire (különösen az 1895-ig terjedők 
esetén) is számítunk, kétségtelenül megállapítható, hogy a szarvasmar
haállomány ugrásszerű gyarapodása a 19. században történt. 1802 és 
1895 között az állomány majd megötszöröződött. 

A szarvasmarhaállomány állatenyésztésen belüli jelentőségét jól jel
zik az összeírások adatai. A szarvasmarha aránya a lóval, a sertéssel és 
a juhval összevetve a következő képet mutatja:19 

Év Szarvasmarha Ló Sertés Juh 
1775 

körül 3943 66,3% 305 5,1% 1696 28,6% 

1802 4631 71,2% 364 5,6% 1153 17,7% 

1895 23118 34,0% 6112 9,1% 21526 31,7% 

1775 körül 
1790-ben 
1802 körül 
1895-ben 
1911-ben 
1935/38 
1963-ban 
1966-ban 

353 5,5% 

17112 25,2% 
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Szarvasmarha Ló Sertés Juh 
32,4% 16712 25,0% 

39,5% 12346 24,4% 

39,8% 10554 7,1% 

42,0% 14479 22,4% 

48,1% 20495 23,8% 

Kiderül tehát a statisztikai összegezésből, hogy a Bodrogköz állattar
tása, állatállományának szerkezete lényegében 1960-ig döntően a szar
vasmarhára épült. A ló aránya mindig is csekély volt a Bodrogközben, 
olyannyira, hogy a 18. századi összeírások a falvak felénél egyetlen 
lovat sem jeleznek, s sok helyütt is csupán 2-4 vagy 6 lovat tartottak 
számon. Kivétel e tekintetben Lelesz (1775 körül 34 lóval) Lelesz-Po-
lyán (46 lóval) és Kis-Cigánd (70 lóval), ahol jelentősebb volt a lótartás. 
Fontos jellegzetessége azonban a lótartásnak, hogy méneseket, illetve 
ménesbeli lovakat ekkor sehol sem tartottak és írtak össze a Bodrogköz 
területén. A sertés és juhtartás pedig — függetlenül a sok 18.-19. 
századi makkoltatással kapcsolatos levéltári utalástól20 — csak a 20. 
században jutott igazán fontosságra. A sertéstenyésztés csupán az 1966-
os adat szerint tette 2,36:1 arányban másodlagossá a szarvasmarhate
nyésztést. 

A Bodrogközben tartott szarvasmarha fajtabeli megoszlásáról bizto
san csak 1895-től van tudomásunk. A szürke magyar faj további domi
náns szerepét néhány 20. századforduló körüli forrásunk jelzi. „A 
bozótos, füves helyeken szépen fejlődött a tiszta magyar fajtából álló 
marhaállomány, mely alapja volt a későbbi szép marhatenyészetnek, 
mely mindjobban fejlődött a rétek szaporodásával."21 „Még 20 év előtt 
— írta Mailáth J. 1906-ban — a magyar faj túlnyomó volt. A három 
felső kerület: Sztropkó, Homonna és Szinna kivételével, csaknem min
denütt ezt a fajtát tenyésztették és csak egyes pontokon, különösen 
nagyobb uradalmakban tenyésztettek nyugati marhát. A legelők meg-
szűkítése következtében mindinkább fogytak e marhafaj létföltételei."22 

Kiss K. 1896-ban írta: „Melyik gazda nem hallott vagy olvasott valamit 
a gyönyörű és távol ősére, a bölényre emlékeztető nemes gulyák felől, 
melyek a Sennyeiek, a Mailáthok, a leleszi praemontrei papok és mások 

1911 21627 32,3% 

1935 
csak 14160 28,0% 
Mo-i 

1953 22914 37,4% 

1960 19165 29,7% 

1966 22267 26,2% 

6835 10,3% 21661 

4085 8,1% 20018 

3465 5,7% 24437 

3879 5,9% 27179 

1530 1,9% 38384 
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nagy latifundiumain tenyészttettek? Talán sehol az országban nem ma
radt meg vértisztább állapotban a világ egyik legszebb, erőre, tartósság
ra és ragály ellen való ellenálló képességre nézve egyedüli magyar 
szarvasmarha. ...midőn végre-valahára nagy későn a köz- és mezőgaz
dasági kérdésekben rákpostán, vagy csigatelegrafon haladó magyar kor
mány is észrevette, miszerint a pusztulásnak indult magyar 
szarvasmarha fajnak a végenyészettől való megmentésének eljött a ti
zenkettedik órája: ezekből a gulyákból szerezte be drága pénzen az 
országban tenyésztési célokra szétosztott apaállatokat."23 

Később aztán, a századforduló körül „a tejfogyasztás gyors emelke
dése arra bírta a kisbirtokosokat is, hogy bővebben tejelő marha után 
nézzenek. A vasutak kiépítésével életbe lépett borjúkivitelhez nagyobb 
súlyú áruk kellettek, melyeket jól megfizettek, de ilyeneket a magyar faj 
nem szolgáltatott. Az ökrök tenyésztése, melyeken csak 4, vagy 5 év 
után lehetett túladni, a tenyésztőt nem jutalmazta a kívánt haszonnal. 
Nagyobb hizlalók számára csaknem kizárólag nyugati marhákat keres
nek; így állt be magától, szinte észrevétlenül a fajváltozás, úgy hogy 
nemcsak a nagyobb uradalmakban, de a kisbirtokosoknál is, akik csak 
előbb csak magyar fajt tenyésztettek, most már színes marhát is talá
lunk".24 1906-ban „tiszta szimenthali marhatenyésztés van Perbenyiken, 
Bélyen és a Czigándhoz tartozó báró' Sennyey-féle pusztán. Ezek az 
állományok kisebbek, s Perbenyik kivételével, csak tejelés végett házi 
használatra szolgálnak".25 MailáthJ. 1906-ban úgy látja, hogy „az állat
nem milyensége a kisbirtokosoknál mindig az ugyanazon vidéki nagy
birtokos állatállománya szerint igazodik, s így van ez itt is a 
marhaállománnyal. A bodrogközi négy nagy gulya: a páczini, perbenyi-
ki, bélyi és ricsei, döntő befolyással volt a környék marhaállományára s 
ezért találjuk a Bodrogközben a legjobb magyar marhát. Az utóbbi 
években még a nagybirtokok is csökkentették a magyar marha tenyész
tését; így herczeg Windischgraetznek egykor híres 150 tehénből (!) álló 
gulyája teljesen feloszlott. A nagymihályi uradalom gulyája melynek 
300 tehén állománya volt, s így szám szerint a legnagyobb volt, szintén 
teljesen feloszlott, az idén keltek el a legutolsó darabok".26 

A statisztikai adatok ezt a fajváltást a következőképpen mutatják be: 
1895-ben 21 636 magyar fajta mellett 1421 színes,27 

1911-ben 14 262 magyar fajta mellett 7281 színes,28 

1935-ben 6 221 magyar fajta mellett 7923 színes,2' 
élt a Bodrogközben. A számbeli váltás tehát már 1935-ben megtörtént, 
s 1945 után a váltási folyamat még jobban meggyorsult. A Bodrogköz 
szlovákiai szakaszán 1955-ben a magyar marha tenyésztői a kis és 
középparasztok. A JRD-kben (tsz-ekben) nincs a tartása megengedve, 
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mivel nem rentábilis. A szimentáli itt nem bírja a nedves, sáros legelő
kön való folytonos gázolást és a parazitákat, melyeknek a steppei marha 
igen jól ellenáll. A steppei marhából ezek ellenére Királyhelmec (Krá-
lovské chlmec) körzetében 1955-ben csupán 20-25 db van.30 
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III. A LEGELTETÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS RENDSZERE 

Mielőtt a szarvasmarha pásztorolásának rendjét ismertetnénk, vizs
gáljuk meg az állatok legeltetésének és takarmányozásának bodrogközi 
szisztémáját. E témánál különösen dívtak azok a romantikus elképzelé
sek, rendszer-alkotások, amelyekről helyes képet legutóbb Szabadfalvi 
J. alkotott.1 Az általa megfogalmazott — passzív és aktív — takar
mányozási rendszer a Bodrogköz területét is jellemezte, természetesen 
bizonyos helyi sajátoságokkal. 

A 19.-20. századi legeltetési szisztéma előzményeinek felvázolása
kor abból kell kiindulnunk, hogy a magyarság a honfoglalást megelőző 
időkben nomadizáló-szállásváltó rendszer szerint élt.2 Fejlődési fokoza
taikat a letelepült, földműves életmód kialakulásáig szemléletesen és 
hitelesen rajzolja meg Szabó /.3 Hipotézisében erősen valószínű állomás 
a nyári legelőnek a téli szállás körzetébe történt visszaszorulása, mely
nek következtében kialakultak a téli szállás határozott területi határai. 
Az utolsó fejlődési fokon az állandóan lakott téli szállás települési 
szemszögből már „falu". A „nomadizálás" most, tehát a 9.-11. század
ban, már a téli szállás, a falu határai között szűk térben folyt, s e térben 
a téli és nyári legelőnek, valamint a szántóföldnek megszabott helyei 
voltak, határokkal.4 Ez az állapot a Bodrogköz területén a 18. századig 
konzerválódott. A fordulópont, a fokozatos változást e téren valószínű
leg a 18. század második felében végrehajtott urbáriális földrendezés 
jelentette. 

Az elegendő erdővel rendelkező falvak kijelölték a nyári legelő he
lyét a falu határán belül, ahol szarvasmarháikat az év 5-6 hónapjában 
legeltették. Ugyanakkor a legelőterület egy részét, a 6-7 hónapnyi idő
tartamú téli legeltetés számára kihagyták, tilalomba vették. Az ilyenfor
mán kettéosztott legelőterületnek egyik fele a nyári, másik fele a téli 
legelő lehetett.5 

A következőkben lássuk e tétel Bodrogközben fellelt bizonyítékait. A 
téli legelők megjelölésének egyik műszava az avas volt.6 Aszóra vonat
kozó adatok között 1658-as a legkorábbról ismert. A bodrogközi Lelesz 
jobbágyai ekkor megtagadták a tizedlést, a dézsmaadást a leleszi pré
postságnak, s a per során hozott ítélet egyik részlete mondja ki: „Hogy 
valamikor Praepost Uram eő kiegyelnie az Hajó Erén innen való erdőtt 
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avasnak hagyattya, és az mikor eő kigyelme az maga Marháját reá 
bocsáttya, az után egy héttel az Leleszi Jobbágyoknak iss szabad légyen 
Marhájokat reá bocsátani azon avasra."7 1714-ben Tárkányon tiltják 
meg a sertések avasra bocsátását.8 A bodrogközi Sennyey-család 1714-
es osztozkodása is tartalmaz hasonlót: „Az Erdőbéli és révbéli jövedel
mekkel a két Attyafi egyaránt osztozzék, Erdő Biró pedig Sennyey 
István lészen, eő kegyelme halála után penig mindenkor az öregbik 
Attyafi légyen. Az Erdő Biró híre és akarattya nélkül pedig ... avast ne 
foghasson egyik Attyafy is."91738-ban Lácán „Sz. Mihály naptul fog-
vast (egy terület) avasnak tartatott..."10 Báró Sennyey László erdőbíró 
1745-ben „a pácinyi nagy erdőn avast" fogott.11 „Az Agárdi Erdőkön 
lévő Avasok meg bocsátása — pedig 1766-ban — rend szerint híré 
adatik."12 A bodrogszerdahelyi Nyárjas Erdőt „1782 előtt még Vécsy 
földesúr tartotta avasban."13 A közeli Regécről 1585-ből tudjuk azt, 
hogy „az wárbely marhának awast fogtak...",14 s ugyanebben az évben 
jegyezték fel Boldogkőről, hogy — nyilván a várhoz — „Tylalmast és 
Awast soha nem fogtak".13 Az avas szót helyneveink is megőrizték. 
Karcsa 1839-es kéziratos térképén a Papavasa helynév szerepel, éspe
dig erdő jelöléséül.16 A szomszédos Rétközből is ismerünk hasonló 
helyneveket. Ajakon az Avas, Ibrányban az Avasszusziget, Pátrohán az 
Avasszeg helynevek maradtak fenn.17 

Ugyancsak a legelők kettéosztottságának emléke maradt meg a nyo
más szavak egyes előfordulásaiban. A szó a magyar nyelv értelmező 
szótára szerint „falu, vagy város közvetlen közelében fekvő legelőt" is 
jelölt.18 Nfaksay F — valószínűleg helytelen — véleménye szerint pedig 
a „nyomás eredetileg azt a határrészt jelentette, amelyet termésbetakarí
tás után az állatok számára felszabadítottak". Ilyen értelműnek véli az 
1405-ös tokaji adatot a „barmok legelőjére, azaz nyomásra felhasznál
ható rétről".19 Lelesz környéki 1430-as adat szerint a legelő földeket 
Nywmasnak nevezték,20 1552-ben pedig ugyanott valamennyi szarvas
marha elűzését és elvezetését parancsolták a zabadnyomasnak nevezett 
földről.21 Úgy tűnik tehát, hogy a Bodrogköz falvainak többségét a 
16.-17. századra jellemző kétnyomásos határhasználat22 talán éppen a 
nyári legelőnek a téli szállás körzetébe történt visszaszorulása, a faluha
tárnak a legeltetés rendszeréből adódó kettéosztottsága révén (következ
tében) alakult ki.23 

Kiskövesd 1795-ös panaszában azt sérelmezte, hogy az egyik major
sági intéző „egy Barát ér nevezetű, és most nyomásban eső hasonló Köz 
földünknek darab részét el csáváztatta volt, olly feltétellel, hogy abból 
a többi Kis Kövesdi Compossessor urakat, s' ezekk embereit ki rekeszt
vén, Méltóságos Szirmay Antal Úr részire privatizálhassa, Legelőnknek 
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nem csekély csonkulássával".24 Több hasonló említés mellett a legelő
nyomások használatát a következő 19. század elejéről származó adat 
világítja meg: a karosi jobbágyok 1823. május 16-án beadványt írtak a 
vármegyéhez, ahol „bátorkodunk... esedezni tőllünk elvétetett marhale
gelőnkért. ... a mi Luka féle fekvő Határunkba, a hol nékünk Szántó 
földeink és még eddig Kaszálló réteink is voltak... az erdőn, kivel 
minden második esztendőben szabadon legeltettünk. Melly szabad Le
geltetésünkből, jóllehet boldogult Báró Zsennyey János eő Nagysága 
által kirekesztettünk ugyan nagy sérelmünkéi, de a helyébe Sandalyka 
nevezetű Kis rétetskét (adta), a merre szoktak lejárni mindenkor a mi 
igavonó Marháink az ő posványos Legelőjükre, melly rétetske jóllehet 
annak előtte is minden második esztendőben nyomásba hagyatott, de az 
időtől fogva, miolta az erdő allyáről kiszoríttattunk, az igavonó Marhá
ink etetésére minden esztendőben nyomásban hagyatot."25 Úgy tűnik 
egyébként — itt a Balogh I. által közölt 18. század végi nádudvari térkép 
adatára is támaszkodom26 —, hogy a nyomás- legelő csak a faluból 
naponta kijáró állatok számára szolgált legelőül. Morvay P. 18. század 
végi ecsedi lápi, porcsalmi adata szerint a nyomás mező felélése után 
hajtották a jószágot a kaszállókra és a tarlókra.27 

Az adatok szerint tehát a 18. század elején még élő gyakorlat volt téli 
legelő, vagyis az avas kihagyása. Újabb és frissebb adataink már a 
gyakorlat megszűnését bizonyítják: a Mayláth és Sennyey családok 
agárdi (zemplénagárdi) jobbágyai panaszkodtak 1823-ban, hogy „min
dig volt kevés marháinknak legelőjök — de ... ezen szabad legeltetéstől 
már a tavalyi Esztendőben ... Báró Sennyey Károly Ó Nagyságától 
megfosztattunk, s kéntelenítettünk Bereg Vármegyében, még dolgos 
marháink részére is, legelőt pénzért kibérelni.... Folyamodtunk mi már 
több ízben is a' mostani... (Sennyey és Mayláth urakhoz, de) valami köz 
legelőink (helyett) ki hagyott legelőkre méltóztatott bennünket utasítani 
— ennek mostanság semmi nyoma sints, mert ezen említett Köz legelő 
még a Propportio (tagosítás) előtt volt, s' közre ment, ezen feltétellel, 
hogy minden Földes Uraság fog adni a' maga embereinek köz legelőt". 
Az agárdiak panaszára Sennyey Károly földesúr azt válaszolja a főszol
gabírónak, hogy nem engedi meg azt, „hogy ahol Compszeszoratus 
(közbirtokosság) van, ott minden Compszeszor Embereinek külön csor
dája s' legelője legyen, hanem egy pásztor alatt, közlegelő hely(en) 
legyenek adófizetők marhái." Az ügyet a főszolgabíró jelentése összegzi 
(azzal), hogy: „vizsgálódás alá vévén a többi Földes Urak által adatni 
szokott legelőt, azt tanáltuk, hogy többnyire minden Földes Úr a maga 
embereinek az erdőbéli legeltetést meg szokta engedni, s' mennyiben a' 
Proportio bé hozás alkalmatosságával a' régi köz legelő is Comassáltat-
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ván, Ráták közt fel méretett, ezeknek következésében ámbár az Agárdi 
panaszolkodök magok is meg esmérték, hogy az Eő Nagysága Proporti
onalis erdejében, még a néhai boldogult B. Sennyey János életében is 
mindig bizonyos munka mellett legelték, mindazonáltal közben veté
sünkre Tisztelt Báró Úr azon Agárdi erdejéből minden féle telkes embe
rének 3 Holdnyit kimérettetni ajánlott, és valósággal is ki méretett, de a 
panaszolkodök az egész erdőben a legelést, ha szinte munkáért is, meg 
engedtetni kérvén, az ajánlást ... elfogadták ugyan, mind azonáltal 
jövendőre nézve-továbbis kérések mellett maradtak."28 

A legelőterület kettéosztottságának lassú folyamú megszűnése a 18. 
század végére tehető. Ez egyenes következménye volt a majorsági gaz
dálkodás kiszélesedésének, az erőszakos földesúri földfoglalásoknak, 
amelyeknek különösen a falvak legelői és rétjei estek áldozatul. A 
Zemplén megyei adatok szerint a parasztkézen lévő földállománynak 
23-59 %-át csatolták erőszakosan a földesúri majorsági birtokokhoz.29 

A bodrogközi falvak többsége elegendő legelővel rendelkezett. Vályi 
A. Dámócról 1796-ban azt jegyzi meg, hogy „...legelője elég, az Ura
ságnak engedelméből",30 Rozvágyról pedig azt, hogy „...e határhoz 
tartozik Bodok pusztátska, melly aprólékos legelő tseréböl, ... s' száraz 
és vizes rétekből áll".31 Fényes E. a terület egészéről mondja 1847-ben, 
hogy „. . .a Bodrogközieknek mind legelőben, mind szénában, mind 
gyékényben és nádban bőségük van".32 A falvak részletes adatai között 
Kis és Nagy Cigándnál bukkan fel, hogy „... legelője, szénája, ... 
marhája bőséggel", Pácinnál pedig, hogy „... legelője a népességhez 
képest igen sok".33 A 18.-19. századi bodrogközi úrbéri perek zöme 
éppen a legelők körül zajlott. Bodrogközi legelőért perel Petrahó 1777-
ben, Vencsellő 1785-ben, Kiskövesd 1795-ben, Leányvár 1796-ban, 
Dobron 1806-ban, Kisdobra 1810-ben és 1811-ben, Alsódobra 1814-
ben, Nagytárkány 1816-ban, Leányvár 1822-ben, Karos 1823-ban, 
Agárd 1823-ban, Láca 1826-ban, Dobra, Nagy- és Kiskövesd 1827-ben. 

A legelőre vonatkozó részletes és más területekkel összehasonlító 
adatokat a Bodrogköz magyarországi szakaszáról Ebner S. közöl, ösz-
szevetve 19. század közepi és 1925-ös számadatokat:35 

Köz
ség 

Szántó Kert Szőlő Rét Le
gelő 

Erdő Ná
das 

Egyéb Össze
sen 

Év 

Ka 753 41 - 956 1000 388 8598 759 12495 1858 
ra d 7040 52 - 551 2213 632 101 1055 11644 1925 
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Köz
ség 

Szán
tó 

Kert Szóló Rét Legelő Erdő Nádas Egyéb Össze
sen 

Év 

Kar- 1004 - 1250 - 251 211 350 4580 7646 1853 
csa 5048 - 443 - 1360 326 15 409 7638 1925 
Ka 327 - - 152 702 66 - 827 2077 1852 
ros 1823 15 23 160 175 - - 114 2311 1925 

Kisraz- 225 - - 362 1316 - 68 - 1464 1865 
vágy 1006 33 7 253 106 - - - 1459 1925 

Láca 736 - - 1343 198 447 451 - 3266 1843 Láca 
2107 53 24 591 306 402 169 _ 3656 1925 

Leány 260 - - 290 133 1626 23 1232 3564 1867 
vár 925 36 5 39 335 1195 2 474 3014 1925 

397 - - 1097 1536 - 360 785 4176 1852 
3586 36 12 329 594 - 13 120 4690 1925 

Nagy- 1149 - - 741 270 45 157 2349 4810 1875 
rozv. 2762 59 - 792 962 - 72 242 4819 1925 

679 - - 951 1198 190 435 2820 6270 1852 
4014 79 - 592 885 201 5 272 6048 1925 
434 - - 567 816 1149 20 1467 4453 1868 
2603 72 8 315 744 246 - 369 4357 1925 

Sem- 708 - - 226 4 - 112 692 1442 1852 
jén 743 3 19 232 329 - - 58 1385 1925 
Vaj 718 - - 354 432 - 30 1233 2768 1867 

dácska 2072 31 16 264 778 35 - 215 3414 1925 

Viss 1228 48 - 1281 105 - - 11 2618 1867 
1749 15 24 205 153 41 - - 2187 1925 

Ugyanerről a területről 1895-ös, 1935-ös és 1965-ös adatok segítsé
gével van módunk bemutatni a határok átalakulását:36 
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Hdy Év Szántó Kert Szőlő Rét Legelő Erdő Nádas Egyéb Össze
sen 

Alsóbe- 1895 1082 34 - 143 48 33 - 189 1529 
recki 1935 842 10 - 74 51 6 - 79 1062 

1965 764 51 1 11 144 7 - 129 1089 
Bod- 1895 3049 31 - 444 838 - - 395 4757 
rogha- 1935 3527 41 13 312 653 - 13 68 4627 

1965 3223 161 15 254 678 46 2 292 4671 
1895 5506 118 - 1174 2491 26 27 560 9902 

Cigánd 1935 6441 158 18 690 1241 322 46 820 9736 
1965 6510 372 43 307 864 545 21 1116 9778 
1895 969 24 - 497 89 - - 104 1683 

Dámóc 1935 1131 16 - 185 240 24 - 46 1642 
1965 1573 114 2 121 272 377 - 206 2665 

Fclsó- 1895 284 14 - 71 167 - - 54 590 
berecki 1935 557 18 - 119 152 9 - 101 956 

1965 341 31 15 7 263 22 - 77 729 
1895 

György-
tarló 1935 

1965 3531 300 - 222 659 91 - 435 5238 
1895 2480 18 - 794 3339 199 - 600 7430 

Karcsa 1935 5031 49 1 445 1367 320 16 328 7557 
1965 4982 177 14 266 909 573 37 571 7529 
1895 1662 5 - 72 510 - - 57 2306 

Karos 1935 1785 20 21 155 224 — 2 70 2277 
1965 1947 31 30 121 305 17 13 195 2659 

Kenéz- 1895 1709 23 9 343 495 68 4 506 3157 
ló 1935 2042 46 4 170 540 134 - 188 3124 

1965 2532 424 13 68 469 87 4 390 3987 
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Hely Ev Szántó Kert Szőlő Rét Legelő Erdő Nádas Egyéb Össze
sen 

Kisroz- 1895 550 24 - 330 218 1 - 326 1449 
vagy 1935 976 32 8 275 119 - - 18 1428 

1965 955 101 7 176 97 30 - 94 1460 
1895 2108 58 - 908 686 366 - 206 4332 

Láca- 1935 2398 57 47 539 377 239 - 179 3890 
1965 1648 126 43 253 236 354 - 269 2929 

Nagy- 1895 1881 43 - 885 1079 - 71 920 4879 
raz-
vágy 1935 2655 74 - 884 974 - 72 131 4791 raz-
vágy 

1965 2764 175 - 898 410 110 15 517 4889 
1895 2435 27 - 849 1917 207 - 465 5900 

Pacin 1935 3644 54 - 607 1271 201 5 233 6015 
1965 4110 170 - 131 769 402 - 466 6048 

Révle- 1895 1068 14 - 187 450 1031 22 222 2994 
anyvar 1935 1169 37 5 42 303 1099 3 321 2979 

1965 1188 199 10 - 232 882 - 206 2717 
1895 1136 21 - 772 1171 1000 21 335 4456 

Ricse 1935 2597 80 9 247 798 245 - 365 4341 
1965 2410 230 2 76 721 289 - 530 4256 
1895 627 26 79 125 366 - - 180 1403 

Semjén 1935 744 6 18 214 290 69 - 58 1399 
1965 690 79 29 135 292 66 - 109 1400 

Tisza- 1895 - - - - - - - - -
cser
mely 1935 - - - - - - - - -cser
mely 

1965 2406 77 - 41 283 355 - 361 3523 
1895 4724 36 - 889 4841 381 40 706 11617 

Tisza- 1935 7172 121 - 629 2242 433 110 417 11124 
1965 5249 204 11 344 1399 347 8 718 8280 
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Hely Év Szántó Kert Szőlő Rét Legelő Erdő Nádas Egyéb Össze
sen 

Vaj 1895 1549 27 - 226 922 - - 99 2863 
dács
ka 1935 2470 37 17 243 757 34 — 300 3858 

1965 2521 111 15 97 647 112 - 375 3878 

1895 1456 14 12 440 153 - - 201 2276 
Viss 1935 1725 13 2 221 139 9 - 127 2236 

1965 1556 175 2 123 203 37 - 287 2383 

1895 777 13 9 254 501 54 - 146 1754 
Zal-
kod 

1935 966 10 8 297 275 100 2 174 1832 

1965 1009 56 2 295 156 46 1 216 1781 

Zemp- 1895 2473 129 2 512 871 235 34 231 4487 
1935 3196 398 15 329 640 231 - 228 5037 
1965 2329 837 29 164 588 414 - 787 5168 

1935-bői a legelők fekvésére, talajára 
adatokkal is rendelkezünk:37 

és fásítottságára vonatkozó 

hegyoldalon 
fekvő 

s í k o n hegyoldalon 
fekvő homok másféle 

KÖZSÉG fasítatlan fásított fasítatlan fásított fasítatlan 
l e g e l ő területe. kat. hold 

1 2 105 1133 
- - - 52 
- - - 233 
- 2 4 1361 
1 2 51 26 
- - - 325 
- - 204 767 
- - 18 1253 
- - - 269 
- - - 798 
- - - 290 
- - 13 627 
- - 1 50 
- - - 653 
- 1 - 151 
- - 8 216 
- 2 295 1945 
2 598 59 98 

Cigánd 
Cséke 

— 

Dámóc 7 
Ka res a -
Kisrozvágy 
Láca 
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Nagyrozvágy 
Pacin 

3 

Révleányvár 
Ricse 

7 

Semjén 
Zemplénagárd 
Alsóberecki 

-

Bodroghalom 
Felsőberecki 

— 

Karos -
TI szaka rád -
Vajdácska -
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Az Ebner S. által közölt statisztika hibája, hogy a 19. század közepi 
adatok csak a jobbágy-, paraszttelkek szántóföldmennyiségét tartalmaz
zák, a földesúri földeket nem. így aránytalan a statisztika, de ettől 
eltekintve megmutatja a faluhatárok szerkezeti átalakulását. A szántó
földek, a legelők és a rétek rovására terjeszkedtek. Kevés, elégtelen 
legelővel a 19.-20. században csak Alsó- és Felsőberecki, Cséke, Kis-
rozvágy, Révleányvár, Semjén és Viss küszködött. 

A legeltetés 

A Bodrogköz természeti adottságai nagyban hasonlítottak a Mohácsi
sziget vagy a Sárköz adottságaihoz.38 A nagy erdős-füves területeken 
folyó legeltetés sziszténáját azonban már korántsem tudjuk ilyen 
könnyen azonosítani. A Bodrogköz esetében sajnos nem rendelkezünk 
olyan mennyiségű és részletes levéltári forrásokkal, mint amilyenekkel 
Andrásfalvy B. dolgozhatott,39 s amelyekből az egyéni, vagy „erdei" 
állattartás módját megrajzolhatnánk. Az egyéni legeltetésnek még ma is 
meglévő halvány emlékét — egyelőre — csupán néhány bizonyíték, 
levéltári adat teszi hitelessé: pl. Sennyey Károly 1823-as levelének egy 
részlete, melyben megírja a főszolgabírónak, hogy nem engedi meg azt, 
hogy „ahol Compszeszoratus van, ott minden Compszeszor Embereinek 
külön csordája s' legelője legyen, hanem egy pásztor alatt, közlegelő 
hely(en) legyenek adófizetők marhái".40 A kisebb állatcsoportok egykor 
külön-külön történt legeltetésére utalnak a bodrogközi helységek 1774-
es urbáriumai is. Ezek egyik pontja mindenütt azt jelenti ki, hogy a 
Jobbágyoknak privát pásztoraik nincsenek, s figyelmeztetjük űket, 
hogy a jövőben se merészeljenek tartani".41 Csak sejteni engedi Ebner 
S. 1838-as adata,42 hogy a ricsei Szállástér „holmi hányt-vetett kunyhói" 
körül (2. kép) a rétközi nagyhalászihoz,43 a debrecenihez,44 a kunhegye -
sihez, a keleti palóc területekéhez,43 vagy pedig a sárközihez46 és a 
mohácsihoz47 hasonló egyéni, családi legeltető rendszer alakulhatott ki. 
A máig feltárt — sajnálatosan kevés — adat alapján tehát egyetértek 
Paládi-Kovács A.-val és Andrásfalvy £.-nal abban, hogy az egyénileg 
szervezett, családi (vagyoni) keretek között végzett pásztorlás, állattar
tási modell volt a „legősibb", adatolható a 18. század végéig, 19. század 
elejéig, s újjáéledve — mint a bodrogközi példák is igazolják — előfor
dult a 20. század első felében az egész magyar nyelvterületen.4* 

A 18. század e tekintetben tehát átmenet lehetett. Fennmaradhatott 
még az egyéni, családi típusú legeltetés, de a külterjesen tartott nyájak
hoz közösségi pásztorok fogadásáról már a 17. századtól tudunk. 
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2. kép. Szállások Riese határában a 18. század végén 

Sárospatak 1631-es urbáriumában összesen hét pásztor szerepel, kö
zöttük kettő (egy 1/2 és egy 1/4 telkes) a kispataki Tót-szeren lakott.49 

Az 1648-as urbárium szerint ugyanott a Tót-szeren egy 1/2 telkes „Czor-
da paztor" lakott.50 A Sennyey család 1714-es osztozkodásakor a „Tär-
kányhoz tartozandó jobbágyok és puszták" összeírásakor a dámóci (20) 
jobbágy között szerepel Csorba Demkó, akinek egész telke volt, s „maga 
Nagy Tárkányban Csordapásztor". Az összeírásban TSrkány, Agárd, 
Leányvár, Bély, Láca, Perbenyik, Dámóc, Dobra, Kis Cigánd, Nagy 
Cigánd adatai szerepelnek, de „Csordapásztort" csak Dámócról említ a 
feljegyzés, s emellett Kis Cigándról az „egész hellyes" (azaz telkes) 
István cigányvajdát, aki „Disznó hajtó".31 A sárospataki városi protokol-
lumban 1730-tól található pásztorokkal kötött szerződés; ekkor (1730. 
április 6-án) a „Város Csordássának állottak be: Kotsis Laszlo és Krutsai 
András".521743-ban (március 26-án) a város csordásául Totth Lászlót 
esketik fel,531761-ben (április 26-án) Csikós Jánost gulyásnak,541781. 
január 21-én pedig Arvai Mihályt „ökör Pásztornak" fogadták fel.55 Egy 
peres ügy 1769-ben vajdácskái csordást említi,56 egy másik pedig 1795-
ben a kiskövesdi csordást.571796-ból az akkor még szabolcsi Kenézlő, 
Viss és Zalkod pásztorairól van tudomásunk.58 
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Kenézló - - - 3 2 - - - 5 - - 3 2 - - - - -

Közöttük tehát egyetlen közösségi gulyás sem volt, mint ahogyan a 
szomszédos és hasonló adottságú Rétköz 22 falvából is csupán hat 
helység (Buj, Nagyhalász, Dombrád, Ontelek, Bércei és Ibrány) tartott 
összesen nyolc közösségi gulyát, illetve gulyást 1796-ban.59 

Akiskövesdiek 1795-ös panaszukban csordásukat és „Lo pasztoruk"-
at emlegetik, majd 1819-ben ugyané község („Molnár István Tavai és 
Lábi János idei") csordásai fordulnak igazságtételre a Vármegyéhez.60 

Leányvár 1796-os panaszában pedig azt sérelmezi, hogy „pásztort nem 
fogadhatunk, ha Legelő Mezzőnk nintsen".61 Más levéltári adataink 
1755-ből Miskolczy Péter vissi földesúr gulyásáról,621769-ből a „Pataki 
Jesuiták Residentiajának marha pásztora"-ról,63 valamint 1777-ből a 
pataki Uraság gulyásáról tudósítanak.64 

Végignézve a sárospataki uradalom 17. századi urbáriumait, azt lát
juk, hogy a Bodrogköz környékén fekvő uradalom falvaiban mindenütt 
csak Czorda pastorokat írtak össze.65 Az imént bemutatott három falu
ban (Vissen, Zalkodon és Kenézlőn) sem volt a 18. század végéig 
egyetlen gulyás sem, csupán négy csordás.66 A levéltári adatok között is 
(három kivétellel) csak csordapásztorok szerepelnek.67 A sárospataki 
városi protokollumban is a „Csordás D. Hitinek Formulája" szerepel 
1743-ban, ahol az esküszöveg szerint a „mostan fel vállalt Varos Csor
daját igazan legelteted minden kártul meg oltalmazod Gonosz Ember
nek sem nyilván sem Titkon sem mások által sem magad ki nem adod, 
a Vidéki Marhát Biró hire nélkül a Csordába bé nem fogadod". Ezen 
esküszövegnél a Csordáját szónál kereszttel jelölt toldás van, ahová 
később, de keltezés nélkül beszúrták a „Gulyáját és Ménesét" szava-
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kat.68 Ezzel akaratlanul is azt jelölték valószínűleg meg, hogy a város 
gulyájának és ménesének felállítására csak későbben került sor. 

A fenti adatok azt a következtetést sugallják, mintha a vizsgált terület 
jobbágy-paraszti közösségeinél a 18. század végéig csak a helységek 
naponta legelőre járó, istállózott állatait vigyázta volna fogadott pásztor. 
A heverő marhák őrzéséről pedig minden jobbágycsalád maga gondos
kodott. Alátámasztani látszik ezt az is, hogy míg a csorda szavunk 
eredetileg is, első okleveles előfordulásaitól (1282-1325-től, 1291-től) 
kezdve együtt legeltetett szarvasmarhák csoportját jelentette, addig a 
gulya elsődleges jelentése 'szarvasmarha' s csak másodlagos, később 
kialakult tartalma a' szarvasmarhák nagyobb, együtt legeltetett csoport
ja'. A gulya utóbbi, mai jelentését — az etimológiai szótár szerint — 
esetleg a gulyás származékból következtették ki a csorda > csordás 
szópár analógiájára.69 

Az uradalmak természetesen rendelkeztek mai értelemben vett gu
lyákkal, mint ahogyan erre etimológiai szótárunk 1561-es adata is utal.70 

A Bodrogközben azonban az együtt legeltetett szarvasmarhák megneve
zésére — a másodlagos jelentéstartalmú gulya terminológia mellett — 
használták és napjainkban is használják a gulyacsapat, falka gulya, 
csapat gulya elnevezéseket.71 

Az előző fejezetek statisztikai adataiból kitűnik, hogy a 19. század 
folyamán a Bodrogköz szarvasmarha-állománya erős tempóban növeke
dett, s e növekedéssel párhuzamosan csökkentek a legelőterületek. Ilyen 
körülmények között érthető, hogy az addig „minden háborgatás nélkül, 
szabadosan legeltetett" földeken, ott, ahol a „Közföldekben egyik Hely
ség a másik híre és akarattya nélkül tilalmat sem tehetett",72 új szarvas
marhatartási szisztémának kellett kialakulnia. Természetesen 
megmaradtak a falvakból napról napra kijáró csordák, amelyek mellé 
társultak a faluközösségek most már egységes gulyái. A helységek 
többsége tartott legelőn gulyát és kisgulyát (vagyis szűzgulyát), míg az 
uradalmak állománya jobban differenciálódott: kor és állapot szerint 
különválasztva legelt az anyagulyában, szüzgulyában, bikagulyában, 
tinó gulyában, tulokgulyában, s kb. 1890 óta fejőgulyában. 

Rét- és szénagazdaság 

A magyarság által tartott szarvasmarha-állomány jobbágy közössé
genként összeállt csoportjai igen korán kialakultak. A jobbágyok a 13. 
században már bizonyosan rendelkeztek, főként fejősteheneket maguk
ban foglaló, közösségi csordákkal,73 s családi egységenként legeltetett 
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heverő gulyacsapatokkal. A földesúri gazdaságoknak ugyanakkor na
gyobb nyájaik voltak,s kis számban fejős teheneik.74 Ez a szisztéma a 
18. század folyamán annyiban változott meg, hogy a legelőkről eltűntek 
az egyéni módon legeltetett kisebb jobbágy-paraszti falkák, csapatok, 
hogy a csökkent területű legelőkön átadják helyüket a közösségi gulyá
nak. A választóvonal e téren az urbáriális földrendezés volt. 

Éppen abból adódóan tehát, hogy a falubeli lakóházhoz közel, a 
jobbágyportán már nagyon korán ott volt a naponta legelőre járó, az 
éjszakát a jobbágyportán töltő szarvasmarha, a szénára természetes 
módon szükség volt. S hogy a széna a paraszti gazdálkodásban mennyire 
fontos lehetett, arra az 1364 óta megőrzött perek adnak bizonyságot. 

A rét szón a bodrogközi nép azt a földterületet érti, amelyről hosszú 
időn át rendszeresen nyert szénát állatai számára.73 A réttel és a szénával 
kapcsolatos első bodrogközi adatunk 1364- bői való, amikor január 
(újesztendő) 8. napján, tehát a tél közepén Patak és Gáva birtokosai 
között hosszú éveken át folyt pereskedés miatt végül a királyi udvarbíró, 
Bybek István dönt a rét ügyében. „Patak polgárai és telepesei... Pál 
fiának, Istvánnak Gáva nevezetű birtokán, a helyszínre jővén, ennek 
bizonyos rétjét önhatalomba lekaszálták és az ottan volt és lekaszált 
szénát elvitték."76 „Kocsma fia, Vécs, pataki polgár, az ugyanazon pata
ki polgároknak és telepeseknek egész közönsége nevében, ügyvédvalló 
levelükkel, ünnepiesen és határozottan mondotta, hogy az a pörös föld, 
vagy rét a halastóval, avagy halászó vizekkel együtt Patak sz. kir. 
városhoz tartozott és azt a földet összes hasznaival egyetemben, egész a 
Tisza (a latin szövegben Titiae — talán Tice) folyóig, ős időtől („ab 
antiquo") a pataki nép és telepesek élvezték és soha sem volt ellentmon
dás ő ellenök, de a szárazságnak idején, amikor a gázlók avagy halászó 
vizek a szárazságtól kiégtek és a rétek, avagy kaszállók letarolt állapot
ban leiedzettek, akkor maga Miklósfi Pál és az ő fiai, azokat a polgáro
kat akadályozni, háborgatni, avagy károsítani kezdették a 
haszonélvezetben, azoknak szénáját felégetvén."77 

A Zemplén vármegyei 1623-as Liber Redituum... és az 1806-1807-
es Alsó Zemplén-i összeírás a bodrogközi református papok javait — 
köztük rétjeit — is feltüntették. Ezek alapján kitűnik, hogy a falvak 
többségében az egyház is rendelkezett rétekkel, míg Páczin, Semjén, 
Ricse, Alsó-Berecki, Zalkod és Karád esetében nem volt ugyan rétje az 
egyháznak, de a falubelieknek adniok kellett egy-egy boglya szénát. 

Szentesen 1623-ban a papnak „Rété szakasztva vagyon. A szentesi 
földön kettő, az Veekein egy".78 A zalkodiak egy-egy „baglia szénát" 
adtak a prédikátornak, de ugyanakkor 1616-ban a papnak „vagion egy 
geredgie is, az marha déllő farkon, melliet Kis örvény toroknak hinac".79 
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E két adat arról tanúskodik, hogy a szénát a legelőből „szakasztott" 
területről gyűjtötték. 

Lukán (Bodroghalmon) „Vagyon Réteis az Parochianac, mellett az 
Pastor maga kaszaitattj a, mint szinten hogy az földeketis maga szantat-
tia. Ha az falut emberségével rea kérheti; megszantiac és megh kaszall-
jac."80 Agárdon 1623-Jban az eklézsiának „Vagyon egy kaszalló Reét, 
melynec kaszallasaval, fel gyütesevel es be hordasavai az falubeliec 
tartoznac".81 Ugyanilyen szöveggel jelzik a kenézlői pap rétjét, azzal, 
hogy a rét „Szabolts fele az Oláh homoc alat az falu reéte közöt" van,82 

de Harkánynál már a takarás szerepel: „Két réét vagyon, mellieket 
tartoznac az jobbagioc meg kaszálni, fel takarni es be hordani."83 Hel-
mecen sok rété van 1623-ban a papnak, köztük rét a Gyalmos is.84 

Nagyrozvágyon a lelkésznek „Egy Réti vagion Kis Rozvagy fele, meliet 
Pap erdejenec hinac. Mivel az Rozvagiak az Rétet nem szeretik, mast 
adtanac helieben, mellet Job szigetének hinac. (Utóbbi bejegyzést 1668. 
december 7-én tették, s a cserére nyilván azért volt szükség, mivel a rétet 
a falubeliek kaszálták, s a falutól talán túl messze volt.) Az masic 
niomasonis vagion egy Rét, meljet Pap tavának hinac".85 Szerdahelyen 
1623-ban „Két reet vagyon — a pap használatában —, eggic az Kanas 
felet, Pap rétének hijac: ezt a Karosiac tartoznac meg kaszáim. Masic az 
Kis Ereszvényben, szomszedgia nap keletről Barna István, más felől az 
Erdő".8* Vissnél „egy öreg maganac való Reet az Bodrog vize mellett" 
van bejegyezve.87 Ugyancsak a Bodrogközbe esett néhány hegyaljai falu 
rétje is. Közöttük a bodrogkeresztúri feljegyzés szerint „Az Bodrogon 
tul vagion egy rét, Pap rétén hijac. Ezen kivől, mikor az Varos rétet meg 
szabadittiac, szabad kaszaltatni mind Praedikatornac, caplannac anni 
magával, mint az jobbagynak".88 Az olaszi (bodrogolaszi) papnak „Az 
Bodrogon tul, az Piscaros tekerrőletben vagion egi Reét, meljet papre-
tenec hinac".89 A csernahói megjegyzés: „Vagion egy Reet, melynec 
kaszallassa, takarása, Patakra való hordása az falujé".90 

A réttel nem rendelkező papok gazdálkodásához a falu adott rétet, 
vagy szénát. Pácinban „Reetet az falubeliec szabadjo akarattiokbol ad-
nac" 1623-ban.91 Semjénben, Ricsén és Karádon a jobbágyok „Egész 
baglia szénát is adnac" a prédikátornak.92 Az alsóbereckiek közül a 17. 
század elején „Minden házas tartozik egy kenyérrel, egy tiuckal, egy 
kalongia avagy mezei boglia szénával és egy szekér vagy szaan fával."93 

Az összeírás 1806-1807-es folytatása néhol az előbbieknél is becse
sebb adatokat tartalmaz: Vissen 1806-ban a „Kaszalló Rétek" között 5 
darabot ír le a feljegyzés ily módon: ,,A' Conkásban vagyon egy Darab 
rét. Északról határozza Nztes Bökönyi Ferentz Ur Nyilassá, Délről 
Tekintetes Jósa László Úr réttye; Nap Keletiül a véggel reá járó nyila-
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sok; Nap Nyugatról határozza a' Bodrog folyó vize. Szélessége a köze-
pin keresztül 143 öl. Hossza 200 öl. Használja a prédikátor."94 A ricsei 
papnak 1806-ban már van egy kb. 1600 négyszögöl nagyságú rétje 
(1623-ban még nem volt), mégpedig a Sebess erge nevezető ér" mel
lett.95 Ugyanakkor Lácán a prédikátornak volt „Potsoja egy Szigetbe 5 
vékás környös körül Rét, mely meg terem három-négy Szekér Szénát".** 
Cigándon 1806-ban „A Lápok között edj Korong nevezetű Szigetetske, 
bírja a Praediktor, 300 öl", s rét még „A két Falu határja a' mint össze 
megyén a Lápok közt van edj tsikászó Nagy Tó nevezetű, használja az 
Ekklésia".97 Karádon 1806-ban „Vagyon a rét és lápok között egy Sülly 
nevezetű homok, meljet a legöregebbek emlékezetekre is mindenkor az 
Egyházi Szóigák bírtak s' használtak. Ez minthogy olly meg határozás
sal van a természet által körül vétetve láppal és rakottyással, melly 
eránta zavarodást soha se engedhet, és mivel a tartós árvíz miatt a 
környéke nem is mindenütt járható és a' szántható földje is a' víz 
uralkodásához képest hol nagyobb, hol kisebb, fel nem mérődön öl 
számra, nem is mérődhetik tökéletesen a' posvány és semjékek miatt, 
hanem ha kemény fagyásson."98 Nagyrozvágyon pedig 1807-ben „Va
gyon (az oskolamesternek) Kaszálló rét is, három kis sziget, egyiknek 
neve Gálsziget, másiknak Mestersziget, harmadiknak Tsonkás, ezek a 
szigetek teremnek egy egy bogja szénát. Láp is vagyon egy darabb, ez 
is mikor meg marad a jószágtól meg terem 5 bogját."99 

A sárospataki uradalom 1632. évi urbáriuma Oláh Andras-t (mint) 
„Majorhoz, zenahoz, zantokhoz, veteökhöz lato"-t tartja számon.100 Az 
urbárium megszabja a kispataki Tót-szeresiek és Magyar-szeresiek szol
gálatait is. A munkák között „Zantassal, kaszálással... tartoznak... Ka-
szálló retek: Elseő az felseő rett az Chonkas alat, melynek 
meghkaszallasa egy nap meghtartana fűnek termese idején 300 embert 
s teöbbetis. Második az also ret az Georgyhomoka keoreől. Ennekis az 
hul jova vagion, meghtartana kaszallasa personas 100. Harmadik réth a 
Zegh, mely az petrahai határon vagion. Ez derek rétth, az keözel való 
joszagh keözeonsegesen szokta kaszálni. Negiedik az Vad kert az arday 
határban, de ezt ugian eők kaszalliak. Az limitatio szernt penigh kaszal-
lasnak idején tartoznak tizen harmad fel eöl zenara való füvet kaszálni, 
feltakarni es be hordani."101 Az 1648. évi urbárium ugyanígy közli a 
kaszáló rétekkel kapcsolatos szolgálatokat.102 A sárospataki uradalom 
1634. március 1-i inventáriuma szerint a kispataki tehén-majorkertben 
58 öl széna volt, melyet a tolcsvaiak, patakiak, csernahaiak és újhelyiek 
raktak.103 A timári jobbágyok 1648-ban bodrogközi rétet kaszáltak: „Ka
száló vagyon ő nagyságok számára, Fekete Morotva közinek híjak, mely 
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megh tart kaszálni száz embernek, ezt magok kaszallyak, takarjak az 
mint rea érkezhetnek."104 

I. Rákóczi György 1643-ban a pataki várhoz tartozó Balsa puszta 
telekre hajdúkat telepített le, s meghatározta, hogy a hajdúk és a jobbá
gyok között a határ egyaránt „nyilai fel osztassek, azon telekk mind 
zanto földe s mind Kaszáló Rethe... Ha valamely esztendőben a száraz
ság miatt Balsai határon az fü szűkön termene, a vagy nem is kaszaihat
nak, olyankor Patachi Praefectusunk által requiraltatvan tőlünk felőle, 
adassék egy darab kaszáló nekik, az Told alatt, de nem ugy, hogy örök 
legyen Balsahoz, mert az Patachi földet Balsai határra nem tehetjük."105 

Ugyanez a Told erdő alja hosszú pereskedésnek volt a tárgya a 18. 
század végén. 1784-ben „A Tód Allyát Antalffy vencsellei számtartó 
felosztotta a vencsellei lakosok között, de annak előtte azon szugokat se 
Patakiak, se pedig a ventselleiek nem bírták se nem kaszálták, ki vévén 
Kőrössy Mihályt, ventsellei Lakost, aki némellykor hol két, hol három 
boglya szénát kaszált a Keskenybe". Egy másik tanú szerint „a Vencsel-
lői lakosok a midőn az Ar Vizek miat lehetett, kaszálták és boglyájok 
volt".106 Az Ördög laposon termett szénát Vencsellőre és Kenézlőre 
hordták be „az utaknak veszedelme miatt". A széna boglyákban és 
kazlakban volt.107 Egy újabb tanú 1785-ben azt vallotta, hogy a Told alját 
a vencsellői számtartó az urbárium évében osztotta fel. Előtte rövid 
esztendőkkel „a Vencselleiek kaszálták az egész Tód allyán lévő Réte
ket, hanem a Marhájok mind a Patakiaknak, mind a Kenyezleieknek, 
mind a Szabolcsi Uraknak ottan gyakran legeltek".108 Mint az egy koráb
bi adatunkból is kitűnik, a Told erdő alját a sárospatakiak birtokolták, de 
adtak kaszáló rétet a vencsellőieknek, sőt az ardóiáknak is. 1773-ban 
egy per kapcsán mondták el, hogy a patakiaknak a Bodrogközben nagy 
rétségeik voltak, de abból engedtek kaszálni az ardóiaknak is, mint jó 
szomszédoknak. Az ardóiak viszont „fa hordással segítették Pataki Ura-
miékat".109 

1700-ban a Sennyeyek mondták ki, hogy „Ugy az Perbenyiki Sennyei 
Pongrácz rettyeit is a' mikor vagy magok kaszálni akarják, vagy mások
nak ki adgyak hasonlóképpen két felé osztassanak minden esztendőben 
azoknak magok között való fel osztásáig".110 Az 1714-es osztozkodás 
alkalmával azután felsorolják a család összes rétbirtokait.1111768-ban a 
Sennyeyek között még mindig viták tárgyát képezték a rétek. Sennyey 
Imre perbenyiki jobbágyának ökrét elhajtották, szekerét pedig széthány
ták Sennyey László ugyancsak perbenyiki emberei, mert az előbbi, 
földesura parancsára egy vitás rétről szénát szállított. A szénát többen is 
hordták volna, de Sennyey László perbenyiki embere, Filep János pro
testált, „... és azon közben szekerekre fel rakott szénát is fel akarták 
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gyújtogatni". Sennyey László emberei „...tele torokkal kiáltották, hogy 
az Kolongyában rakatott szénát az ecaka meg gyujtyák és az szél fogja 
hordani az hamvát... De Udvarbíró Barci Ur erősen vigyáztatott, hogy 
fel ne gyujcsák azt".112 1770-ben még folyt a per, mert a Sennyeyek 
három részre osztott rétjeiről Sennyey Imre egyedül elhordatta az összes 
szénát. Az akkori tanúvallomások szerint az „1753-ik Esztendőben a 
karosi Ritka nevezetű rétrül az egész harmad szénát... Sennyey Imre Ur 
eő Nagysága elhordatta,... de azon rét karosi Nagy rétnek neveztetik és 
az Ritka rétnek csak kis darabja vala hozza ragasztva, azért mondják 
Ritka rétnek". A szénahordásról a tanúk azt vallották, hogy „igaz, hogy 
B. Sennyey László Ispanya is rakot jegyet az boglyákban, ... de azzal 
hogy Jegyeket dugdosot az bogjában a Tanú semmit nem gondolt, 
hanem az Jobbagyoknak kikís hét szekerei voltak, meg parancsolván az 
maga által megjegyzett bogjaknak el hordásat, mind el hordták,... szám 
szerint tizenegyen voltak. Csigás Kocsis lévén a Tanú maga is jelen volt 
a' dentralis széna hordásban, ... a szénát pedig Karos nevű helységben 
Mlgos Groff Embere Guje néni Emberének vitték Csűrbe, azután amint 
hallotta el is attak (ötvenöt forintokon). Sokan voltak (a hordásnál) 
tugya és hogy cir. felesen hordták el, neveket nem tugya, Urdolgások 
lévén, hanem hogy minden szekér mellett két ember volt."113 

1769-ben a vajdácskái jobbágyoknak a sárospataki jezsuitákkal tá
madt nézeteltérésük széna ügyben. Az „Esztendő Junius havának 25-dik 
napja táján Vajdácskái gazdák a' Tisztelendő Pataki Pater Jesoviták 
Csonkás nevű Réttyekk felső végiben lévő Erdőben hajtották az ökör 
csordájokat, és ottan a füvet erőszakosan hatalommal étették, legeltet
ték, s le gázoltatták... marhájok által." A pataki papok ugyanis a jobbá
gyoknak az erdőt harmadában kaszálni engedték, de ha valaki híradás 
nélkül lekaszálta, a szénáját a papok elvették.114 

1806-ban a dobraiak panaszkodtak, hogy mivel legelőjüket a földesúr 
elvette, marháikkal „a kevésből áló Kaszálónkat étettük..., de ugy is ól' 
keserves panasz, amit nyárba megétettünk, Télbe siralommal tekintet
tünk utána, mert mivel tartsunk ki tsak két darab marhát is. Egy szóval 
annyira voltunk, egy két Tehenféle marhát alig tuttunk ide haza szoron
gatni."115 Nagy és Kiskövesd jobbágyai is azt sérelmezték 1827-ben, 
hogy „pénzért béreltünk Nyári legelőt és Téli takarmányt, tsak a' Gaz
dasághoz meg kívántató Marhák tartására is".116 

Egy rét-határrész miatt 1824-ben Vajdácska és Luka perelt egymás
sal. A per során Rajna Mihály alsóberecki lakos vallotta, hogy 
„... Magyar János lukai lakos a Lukai Méltóságos Báró Vetsey Pál O 
Nagysága Ispányának parancsolattyábul Magyar András Vajdatski la
kosnak 4, Szilágyi Ferencz szinte Vajdi lakosnak pedig egy Boglya 

53 



szénájokat felgyújtotta, s' meg égette, mely kaszalóinak a nevezett 
lakosok régi szakadhatatlan békességes Birtokába voltak, és tsupán a 
múlt ősszel háborítottak meg, hogy pediglen a lukaiak nyukhatatlan 
bétsuszásokat a vajdátski határba annál is jobban bé bizonyíthassa e 
Tanú, ezen határbeli ductusnak meg mutatássá alkalmatosságával rea 
akadtak a Sövény ér geríndjén a Vajdátski Oldalba Szendrei Mihály 
Luka helységének Pásztorára és Turotzi István özvegy Boronkay Zsig-
mondné Aszonyság Gulyására, kik azon gerínden éppen kaszáltak, 's 
éppen ezen tanú előtt meg kérdeztettek mi véget kasználnának illy 
helyen, minekutána jól tudnák, hogy ez a Vajdátski határhoz tartozó, 
melyre azt felelte mind a két pásztor, hogy ámbár ők a határt nem 
tudnák, mivel az egyike ugy mint Szendrei Mihály 8. Esztendje Lukán 
pásztorkodván soha azon a részen Marháival nem járt, a másika pedig 
tsak ezen esztendőn legeitettvén marháit a Lukai határon szintén soha 
sem járt arra, de minek utánna jó füvet láttak azon gerínden, szerentsét 
akartak próbálni, mondván, ha meg nyerjük jó, ha pedig tulajdonosa 
által megszólittatunk, akkor az árát le fizettyük, melynél fogva a Tanú
nak szeme láttára, hogy a Vajdátski határba kaszálni bejöttek a Vajdátski 
Földes Uraságnak Fiskálissá Kárt tévő vakmerőségékért mind a ketőtül 
kaszáikat elszedte, és azokat a további illy káros tselekedetektül el 
tiltotta."117 

A lápokat a széna termesztésben is hasznosították. A korábban idézett 
1807-es nagyrozvágyi adat mellett Ebner S. is közöl egy 1859-es levél
tári feljegyzést, mely szerint a ricsei „határban volt a községnek egy 
Perecz nevezetű lápja, melyet a lakosok elkülönözve s nem is egyforma 
darabokban bírtak s azt kaszálás által használták..." Majd leégett, a 
földhöz ragadt, s „a megmaradt lápokat, mint kaszáló réteket mai napig 
is bírják és használják."118 

A rétekkel és a szénával kapcsolatos adatok hosszú sorát nem vélet
lenül ismertettem. Bővében vagyunk a témát megvilágító levéltári for
rásoknak, melyekből nyilvánvalóan kiderül az aktív takarmányozásnak 
a Bodrogköz állattartási rendszerében betöltött rendkívül fontos szere
pe. Igazolják ezt a korábban, a legelők mellett közölt kaszáló rétek 
számszerű adatai is. Ebner S. 19. század közepi, valamint az összeírás 
1895-ös számadatai szerint a falvak többségében a legelő és a rét nagy
sága megközelítően egyforma volt. Sőt néhány faluhatárban a rét volt a 
nagyobb területű.11' 

A faluközösségek kaszáló rétjei közös birtokban voltak. Belőle a 
jobbágyok — éppúgy, mint a legelő esetében — földterületük, telkük 
nagysága után részesültek. A 18. század végi dicális összeírások is a 
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telkek nagysága után járó kaszás rétek adatait rögzítették. Karcsán 
1773-ban pl. 5 kaszás rétje volt a féltelkeseknek, s 2 és fél kaszás a 
negyedtelkeseknek. Néhány faluban minimális eltérés mutatkozik: Ra
don pl. 1774-ben egy féltelkesnek 4 és fél kaszásnyi a rétje.120 Általában 
azonban a Bodrogközben egy egész telekhez 10 kaszás rét járt.121 Recens 
adataink szerint az egy kaszásnyi rét nagysága 1200 négyszögöl volt. 
Ennyit kaszált le ugyanis egy közepes kaszás egy nap alatt. Erre a 
nagyságra utal az is, hogy a 20. század elején köblösstl mérték a rétet, s 
egy köblös rét 1200 négyszögöl. 4 vékásból áll, vagyis 1 vékás rét 300 
négyszögöl. 

A mezőváros jogállású Sárospatakon a rétek a házakhoz, házhelyek
hez igazodtak. 1841-ben ,,a' ház helyek után való Kaszáló Rétek"-et, a 
„Városok Belső Telkei után való Retjeit" írták össze.122 

A19. század végén, a 20. század elején azután a rétek kisebbedésével 
a szénát egyre inkább a legelőből kiszakasztott területről nyerték. A 
mértékegység is változott, s a szabadon maradt legelőjog után 800-800 
négyszögölet kaszáltak. A szénanyerő területet jelző határnevek (pl. 
Vajdácskán: Kocsmarét, Falu rétje, Urakrétje, Katonarét stb.)123 őrzik az 
egykori rétek helyét, de ezek ma már mind szántóföldek. A nem is oly 
régen vizenyős bodrogközi határokon napjainkban alig van már olyan 
terület, amely kifejezetten kaszáló lenne. Kaszálnak viszont a legelőszé
leken, pallagon (pallagszéna),124 az 5-30 m széles, vizenyős mélyedé
sekben, az erekben, a Tisza és a Bodrog védőtöltésein stb. 

A közösségi tulajdonban lévő réteket a jogok alapján osztották annyi 
felé, ahányan igényjogosultak voltak. A rétet mérőlánccal darabolták 
fel, s a határokra számozott karókat vertek le. Azután nyilat húztak. 
Számozott papírcetliket dobtak kalapba, s a cetlit kihúzó gazda a szám
hoz tartozó rétbirtokot kapta. Karcsán sorban mérték ki a rétet, s mindig 
nyilat (újabban neveket tartalmazó cetliket) húzva állapították meg a 
gazda személyét. Ha valakinek több jognyi kaszáló rétje volt, azokat 
nem egy tagban kapta, hanem a kihúzott számok szerint. Az utolsó 
nyílhúzás Tiszakarádon 1959-ben volt. 

A szénatermő rétek egymástól való elkülönítéséről azt tudjuk, hogy 
1364-ben Sárospatakon a határt mesgyekövekkel jelölték.125 Ez a gya
korlat megmaradt a 20. századig, hiszen több adatközlő szerint 1960 
előtt a jog szerint kiosztott kaszálók határát nagy kövek jelölték. Van 
cigándi és ricsei adatunk a csóva alkalmazására is, bár a falvak többsé
gében ma élő parasztemberek szerint nem voltak a kaszáló réteknek 
mesterséges határaik. Azokat csak a fák, bokrok különítették el. Élő 
gyakorlat lehetett az is, hogy a kaszálókat — mint pl. Tiszakarádon — 
egymástól árokkal, sánccal választották volna el. Ezt támasztja alá egy 
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1816-os nagytárkányi adatunk, mely szerint a felszabadított területre a 
tárkányiak marháikat akarták hajtani, de „... Szinnyey Eö. Nsga, mint
egy Szent-János nap előtt ett héttel a' nyomás közepin ugyan azon 
ugarban lévő (24 köblös, rendellenesen árpával bevetett) tábláját körül 
hontsokoltatván, Ludainkat... Barmainkat... kerülőjével vagdaltat-
ja".126 A rétek karóval való elválasztása, melyre az előbbiekben utaltam, 
nyilván újabban kialakult szokás lehet. 

A Bodrogköz rétségei — ahogyan Kiss K. 1896-ban írta — „általában 
mindenütt, de különösen az alsó Bodrogközben, szabályozás előtt, nagy 
terjedelműek voltak; igaz, hogy a növényzet ezen területen a talajnak 
vízzel túlteltsége folytán, nem elsőrendű szénát, hanem csak amolyan 
sasos, de nagy mennyiségű takarmányt szolgáltatott".127 „A rétnek ha
gyott területeken kiszárítás után megszelídült, megnemesedett a nö
vényzet — írta tovább Kiss K. —, ahol előbb a mocsári gólyahír, a 
libatáp, a káka és egyéb sásak sokféleségei tanyáztak, most a természet 
titokzatos, csodás keze által a lóheréknek mindenféleségeik, a mezei 
komócsin, a csomósebir és másféle kitűnő zöld és száraz szükséget 
szolgáltató füvekkel népesítette be."128 A parasztemberek szemében a 
pernyefű, a sárkelet, a csetkáka, a vízi pernye, a fenyér, a szőrfű számít 
jó szénának, míg rossznak, csak szükségből valónak a veresnadrágot, a 
kőtő füvet, a sást és a gabonafüvet tartják. A hosszú árvíz utáni széna is 
csak kínból jó. Könnyen belereked a jószág belébe, s kárt okoz. 

A szántóföldi takarmánynövények termesztéséről sajnálatosan keve
set tudunk. Ennek oka talán az, hogy a szénának hosszú időn át bővében 
voltak a bodrogköziek. A18. század végi (1774-es) urbáriumból mind
össze annyit tudunk, hogy a kiküldöttek a lakosokat a lóhere termeszté
sére buzdították.129 

A szomszédos zempléni Hegyközből 1826-ból a bükköny és a lóhere 
termesztését említik.130 A Bodrogközben a csalmádét — ha keveset is — 
kb. 1910 óta termesztik. A lucerna és a lóhere pedig 194S óta játszik 
fontosabb szerepet. A lucernát 5-6 évenként, a lóherét, zabosbükkönyt 
évenként vetették. 

A szénakészítés módjára a bodrogközi nép két terminológiát ismert. 
A 17. századi adatok szerint használták a takarás és a gyűjtés szót is. 
Általánosabbnak a takarás terminus tűnik a sárospataki, nagytárkányi, 
csernahói, timári levéltári adatok,131 s a recens gyűjtések szerint, de a 
gyűjtés szó is előfordul a 17. századtól (Zemplénagárd, Kenézlő132) 
napjainkig (Kenézlő, Zalkod). 

Rendes körülmények között — ha jó esős idő volt — egy nyáron 
általában kétszer kaszáltak. Június elején az anyaszénát (Sárospatak, 
Apróhomok, Cigánd, Tiszakarád, Vajdácska stb.), a vénszénát (Karcsa, 
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Tiszakarád, Zemplénagárd)133 kaszálták le, majd augusztus végén, szep
tember elején a sarjút (általános elnevezés). Előfordult azonban szára
zabb esztendőben, hogy a sarjút már nem érdemes lekaszálni, s az 
állatokat már augusztusban a rétre bocsátották.134 

Az újabb szálas takarmányok közül a lucernát négyszer kaszálták, a 
lóherét egyszer, s itt a második kaszálást megszárították, kicsépelték, s 
ez lett a következő évi vetőmag. 

Zemplénagárdon azt tartották, hogy „esős április füves május"-t - j ó 
rétet hoz.135 A Bodrogközben a szénakaszálással megvárták a Medárd 
napot (június 8.), s az aznapi időjóslás értelmében kezdtek a munká
hoz.136 Kaszálás előtt természetesen a rét füvét is megvizsgálták. Ha 
sárga volt, s hullott már a fűnek magja, lehetett kaszálni.137 A kaszáló 
réteknek lehetőség szerint a gazdák egyszerre fogtak neki. A rokonok 
kalákába, segítettek egymásnak Tiszakarádon kaszálni. Korábban, a fe
udális robotkötelezettségek teljesítését is egyszerre rendelte el a földe
súr. A nagy területű földesúri rétek (pl. a sárospataki uradalom 300 és 
100 emberes rétjei)138 robot-kaszálása mellett előfordult (18. századi 
sárospataki, vajdácskái adat szerint) a rétek harmadába-részibe kaszálá
sa is.139 Sok helyütt, mint pl. Tiszakarádon a 19. század közepétől a 
szegényebbek, a nagygazdáknál vállaltak részes kaszálást. Az anyaszé
nát egyezség szerint harmadába-ötödébe kaszálták, a sarjút feléért. A 
részes kaszálás gyakorlata 1959-ben szűnt meg. 

A réti munkák végzésénél a jobbágyok robotkaszálása idején, vagy 
„... mikor még az uraságnak jártak részibe kaszálni, hát nem ugy vót, 
mint most, hogy csak egy napig kaszáltak, oszt éccakára mindig haza
jártak, hanem elmentek hétfőn és hazajöttek szombaton, oszt kinn alud
tak a kaszálón... haton kerültek egy csapatba".140 Újabban 
természetesen hazajártak a rétről éjszaka, s otthonról főtt ebédet vittek 
a kaszásoknak. 

A szénakészítés hagyományos menete szerint lucernából, lóheréből 
1,20 m, a fűből 1 ölnyi széles rendet vág a kaszás.141 A keskeny rétet 
hosszában, a széleset keresztben kaszálták. Bakó F. Györgytarlóról írta 
azt, hogy ott egy 90 holdas (Körtvélyes nevű) rétet körben kaszáltak. A 
cselédek és napszámosok először a kaszáló szélén mentek körül, s úgy 
haladtak egyre beljebb.142 

„A bodrogközi gazda lekaszálja a füvet és otthagyja a rendeken 1-2 
hétig — panaszkodott 1901-ben Kussinszky A. — azután megfordítja a 
rendeket, mely állapotban néhány nap elmúlik, míg betakarítja."143 Zal-
kodon nem is forgatták meg a rendet, ha meleg volt, s a lekaszált fű nem 
ázott meg. Jó termés esetén a fű szépen megbarnult, magas tápértékű 
maradt, s erre vonatkozott a vajdácskái mondás: „Barna széna, kövér 
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3. kép. Kaszáló rét rudasokkal. Kenézlő, 1968. 

4. kép. Kaszáló rét a Bodrog árterében. Elágazási tanya, 1970. 
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5. kép. Kaszáló rét ligetes erdő között. Kenézlő, 1968. 

ökör."144 A rend forgatását többnyire asszonyok végezték hegyvidéki 
árusoktól cserélt-vett favilákkal. 1950 óta csak vasvillákat használnak. 
A rendben száradás után az asszonyok végigmentek, s a közepén a 
szénát hurkába (Zalkodon petrencébc, Révleányváron a hurka mellett 
villahegybt) gyűjtötték. A hurkázás után a területet felgereblyézték. 
Minden hurkából egy rudast, kb. 3 m körzetű, 2 m magas csomót raktak 
(3-5. kép). Előfordult (pl. Karcsán), hogy a rudasokat nem rakták bog
lyába, s így hagyták hosszabb ideig a réten. Ilyen esetekben egy széná
ból sodort kötéllel észak-déli irányban lekötötték a rudast, a 
kötélvégeket derékmagasságban a szénacsomóba dugva. Valószínűleg 
ilyen nagyságú csomóval, vagyis „egy kalongiai4S avagy mezei boglia 
szénával" tartozott a 17. században az alsóberecki jobbágy a papjá
nak.146 Általános volt azonban, hogy a rudasokat 2 rudashordórúddal, 
villahegyhordórúdda\iA7 összehordtak boglya-számra. Tlszakarádon, 
Révleányváron, Vajdácskán148 és Vissen149 két rudasból előbb egy von
tató lett, majd azután boglyázták. A boglyát fa, vagy vasvillával rakták, 
mégpedig Zemplénagárdon 4,150 Tiszakarádon 6, általában pedig 8-10 
rudast egy boglyába. A boglya számára a legpartosabb helyet választot
ták a területen, de a boglyákat külön-külön rakták a réten. A boglyázó 
maga alatt rakta a boglyát, 2 sodrott kötelet keresztezett is a tetőn, s 
miután mindent rögzítettek, a boglyához támasztott rudashordórúdon 
csúszott le a boglya tetejéről. 
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A szénakészítés menete napok szerint úgy alakult a 20. századforduló 
óta, hogy a kaszálás után 3 napra forgatták a füvet, 2 napra hurkába 
gyűjtötték, s másnap rudasoltak. A munkák közül férfi végezte a kaszá
lást, majd a nő a forgatást, a hurkába gyűjtést, majd ismét férfimunka a 
vontatózás, a rudasolás és a boglyába rakás. 

A kaszáló rétek termésmennyisége nagyrészt az időjárástól függött. 
Pontos adatunk nincs az egységnyi területen termett széna mennyiségé
ről. Tudjuk viszont, hogy Vissen egy nyilas rétről 6 szekér szénát 
kaszáltak 1795-ben.151 Az átlagos szénatermő években egy holdon 2 
boglya anyaszéna és egy boglya sarjú termett. Súly szerint 1 boglya 
anyaszéna 20-22 q, 1 boglya sarjú 8-10 q. 

A kétféle széna (anyaszéna, sarjú) hazaszállítása a rétről általában 
egyszerre, szeptemberben történt. A jobbágyporta szérűjén — a telek 
végében — a szalmakazal szomszédságában készítették elő a helyet a 
széna számára. Rőzsegallyakat, keresztbe rakott gerendákat, naprafor
gószárat, újabban a már nem használt szánt tették a szénacsomó alá, 
hogy az alulról történő nedvesedéstől a szénát megóvják.132 Az ily 
módon előkészített helyre hordták azután szekérrel a réti szénát. A vízzel 
körülvett rétről gyakran tutajjal (két összekötött és bedeszkázott ladik
kal) hordták el a szénát. Mangával eveztek vagy kötelet kötöttek a tutaj 
elejére, s csigán keresztül húzatták a szárazabb hely felé.133 A kisebb 
vízben kötésig gázolva rudashordórúd segítségével hordták ki a sziget
ről a szénát. Előfordult az is, hogy az ár miatt csak télen, a jégen, 
gyalogszánkón húzták ki a szénát.154 

A rétről előbb az anyaszénát, majd a sarjút hordták a parasztportára 
(6. kép), s a csomó aljára az anyát téve, rá sarjút, s lefedve szalmával 
vagy sással, hogy védjék az esőtől, a beázástól. Ha csupán egy szekérre 
való szénát szállítottak, azt boglyába rakták. Két, vagy több szekér széna 
már kazalba került.131 Tirolt azonban a parasztember szénát a csűr fiók
ban, s az istálló padlásán is. 

Mivel néhány bodrogközi falu (főként Tiszakarád és Cigánd) bőséges 
mennyiségű szénával rendelkezett, jutott belőle eladásra is. A faluban az 
eladó szénát csóva jelezte a kapuban, s messzi szabolcsi falvakból is 
jártak (főképpen Tiszakarádra) szénát vásárolni. Adtak el szénát a bod
rogközi gazdák az újhelyi (sátoraljaújhelyi), kisvárdai, sőt 1920 előtt a 
kassai, beregszászi és munkácsi vásárokon is.134 
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6. kép. A széna helye a paraszti portán. Karcsa, 1970. 
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IV. EXTENZÍV SZARVASMARHATARTÁS 

A bodrogközi nép szarvasmarhatartását vizsgálva azt látom, hogy a 
tartás módja minden esetben a haszonvételi formák egyenes következ
ménye. Ebből a szempontból kíséreltem megvizsgálni és leírni a job
bágy-paraszti és az uradalmi gazdaságokban: 1. a vagyon és szaporító 
szerepű heverő szarvasmarha, 2. az igaerőt szolgáltató és 3. a tej- és szapo
rító hasznú szarvasmarhaállomány külterjes legeltetés- és tartásmódját. 

A pásztorok és a parasztemberek a szarvasmarhafajon belül különb
séget tettek az állatok neme, kora, színe, testi adottságaik és nevük 
szerint is. 

Az állományban kor és nem szerint külön szóval jelölték 1 éves korig 
— Vajdácskán fél éves korig1 — a bornyút {üszöbornyú, bikabornyú), 
1-től 3-4 éves korig az üszőt vagy növendékei, a kivágott, legelőn tartott 
bikaborjút (tulok) és 5 éves korig a jármolt tinót, azután a tehenet, bikái 
és az ökröt. Sárospatakon és Révleányváron vegyesen együtt tartott 
fiatal tulkokra, tinókra és üszőkre a tinó-binó kifejezést használták. 
Általános korjelző volt az első fú, második fú, ... tizedik fú stb., vagy az 
első füves, ... stb. megjelölés.2 

A magyar fajta szarvasmarha (7-8 kép) színeinek és testi adottságai
nak meghatározására a bodrogközi pásztor- és parasztemberek egykor 
bizonyosan gazdagabb szókinccsel rendelkeztek.3 A szarvasmarha szőr
színei közül a legáltalánosabb a fehér volt. Kispatakról 1635-ből maradt 
fenn néhány ökör és tehén színe. Ekkor szőke, fekete, barna, veres és 
tarka szarvasmarhákat írtak össze.4 A magyar fajta marha megkülönböz
tetésérc napjaink pásztora (1970 körül) már meglehetősen kevés szint 
ismer: iromba, barna, homályos barna, daruszőrü, fakó, kesely, rozsdás 
szőrű, homály, kormos nyakú, szőke, fehér, hamvas, galambszínű, or
das} A kinn telelő magyar marha télen loboncos, hosszú fekete szőrt 
eresztett, amit azután a nyár elején vetett magáról le. A színes marhafaj
ták szőreit a következőkkel jelölték: zsemlyeszőrű, piros-tarka, fekete
tarka, babos, piros, homály, barna, csillagos, cifra, fekete, fótos, hóka, 
kese, kesely, halvány piros, sötétpiros, riska. 

A szarvállás meghatározásai ugyancsak az egyedek megkülönbözte
tésére szolgáltak. A szarvnélküli marhát szuhosnak (Sárospatak), sutá
nak (Révleányvár) vagy kontyosnak (Zcmplénagárd) mondták. Sérült, 
lefelé fordult szarvú a kajla, apró, kicsi a csutak, s volt széjjelálló 
szarvú, kerek szarvú, villás-szarvú, ficfasiarvú, csángó szarvú, csákó-
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7. kép. Magyar fajta szarvasmarha a nagyrozvágyi legelőn. Ebner S. 
felv., 1920-as évek 

8. kép. Magyar szarvasmarha a sárospataki vásáron, 1968. 

szarvú, balog, táblás, címeres, hátrahegyes, hátrapörge. Molyos a szarv, 
ha fekete töve a moly rágástól lebarnul. 
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Sok gondot fordítottak a szarv alakjára, különösen aj ármolt szarvas
marhánál. A parasztemberek a szabálytalanul nőtt szarvakat átformál
ták. Ennek legáltalánosabb módja az volt, hogy a kemencében frissen 
sült lepény (1-2 kg-os kerek kenyér) végét meglyukasztották, s ráhúzták 
a rosszul nőtt szarvra. A szarv megpuhult, s egy meggörbített faág 
segítségével a kívánt formára hajtották. A szarv meglágyítására forró 
burgonyát és répát is használtak.6 

A szarvasmarha testrészeiről is alapos volt a pásztorok tudása. A 
testrészek elnevezéseiben azonban tükröződik a változó kor gyarapodó 
ismereteinek bizonyos uniformizálódása. A szarvasmarha testrészeit 
1965-1970 között így tartották számon a bodrogközi pásztorok: fej, fül, 
nyak, nyakszírt, a fülön pamat, szarv, homlok, vakszem, állkapocs, orr, 
száj, a két ajak, nyelv, fogak, torok, giga, emésztő bendő, első két 
lapocka, vállszeglet, szegy, oldalbordák, hát, hátgerinc, jároméi, leb-
beny, pillengő,1 has, a hason korc, hátulsó combok, far, fartő, péra 
(tehénnél), farok, faroktő, farokbojt, két részre van osztva a tehén tőgyi 
—bal kamra és jobb kamra — mind a két kamrához két csecs tartozik, 
azután cseki van a bikának. Első lábaknál: felső és alsó lábszár, térd, 
csud, két köröm, hátul a kisköröm. Hátsó lábnál: comb, csánk, alsó 
lábszár, csülök és köröm. 

Gazdag volt egykor a szarvasmarháknak adott nevek világa is. Az 
ökörnevek közül ismerjük a Csákó, Szőke, Lombár, Mokány, Bémkó,* 
Tündér, Széles, Ravasz, Hattyú, Rojtos, Fige, Gallyas, Gyilkos, Rabló, 
Cudar, Bogár neveket. Az uradalmi gulyabeli tehenekre számot sütöt
tek, de nevük is volt. Utódaik ugyanazt a számot viselték, mint az 
anyatehén, s a borjak a nevét is örökölték. „Például az első tehén Lajkó 
vót, utánna a tizedik is az vót."9 A magyar tehenek nevei közül fennma
radt a Babos, Balog, Barna, Boglár, Bogár, Cakó, Csákó, Cifra, Dáma, 
Fecske, Gólya, Pirók, Piros, Rigó, Ringyó, Riska, Rojtos stb. A tarka 
tehenek nevei a 20. században jobbadán a virágnevek és a női kereszt
nevek becézett alakjai közül kerültek ki.10 így lett általános a Bimbó, 
Bözsi, Juci, Kati, Mari, Rozi, Rózsa, Szekfá, Virág stb. név. Bikák nevei 
közül ismerjük az Árpád, Álmos, Bicskás, Bandi, Gyilkos, Kormos, Laci, 
Matyi, Samu, Táblás neveket.11 

Gulyacsapatok és legelőterületük 

A korábbiakban közölt összeírások világosan mutatják a szarvasmar
ha domináns szerepét a Bodrogközben tartott többi állatfajhoz viszo
nyítva. A heverő módon tartott állatok számát a szarvas-
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marhaállományon belül azonban — adatok híjján — már nem tudjuk 
ilyen egyértelműen dominánsnak nevezni. Az uradalmi állatál
lománynak minden bizonnyal ez a csoport alkotta a döntő részét. A 
jobbágy-paraszti gazdálkodásban szerepe, jelentősége jóval kisebb le
hetett. 

E feltételezést igazolja a heverő marhaállomány differenciáltságában 
meglévő különbség is. Addig, míg az uradalmak anyagulyákat, szűzgu
lyákat, tinógulyákat, tulokgulyákat, bikagulyákat tartottak a legelőkön, 
addig a falvak jobbágy-parasztsága csupán a 18. század végétől, a 19. 
század elejétől tartott közös pásztorok előtt gulyákat, szűzgulyákat és 
esetleg ökörgulyákat}2 

Az egy-egy gulyában legeltetett jószágok száma — különösen a 
hortobágyi és a kiskunsági gulyák ezret megközelítő és azt meghaladó 
számaival összevetve13 — meglehetősen kevés. A Bodrogközön az ura
dalmi anyagulya a hornyukkal együtt 150-200 állatból állt. A szűzgulya 
100-120 négy évesnél fiatalabb üszőt, a bikagulya rendszerint 30 körüli 
állatot számlált, a tulokgulya állatainak száma pedig 50 körül mozgott. 
A gulyák állománya tehát sohasem volt nagyon magas. Ezt Majláth J. 
1906-os adata is bizonyítja, hiszen a századforduló körűiről a sárospa
taki uradalom „egykor híres, százötven tehénből álló gulya"-ját említi, 
s hozzá teszi, hogy a környéken szám szerint a legnagyobb a nagymihá
lyi uradalom gulyája volt, háromszáz tehénnel.14 

A paraszti közösségek állatcsoportjai sem lépték túl a 300 körüli 
állatszámot. Döntő többségük 100-as és 200-as szám között mozgott. 
Amennyiben egy közösség 300 fölötti állatszámmal rendelkezett, úgy 
inkább megosztották az egyazon marhacsapatot, s területek szerint kü
lön-külön pásztorolták. 

A Bodrogközben — de általános jelenség15 — sokféle terület szolgált 
a szarvasmarha legelőjéül. Közülük a legérdekesebb kétségtelenül a 
járólápok,16 libegőlápok}1 vagy ingólápok16 legeltetése. Ezek a lápok 
úgy keletkeztek az Alföld mocsaras helyein, hogy a vízre hullott törme
lékanyagon vagy a mocsár aljából felszakadt tőzegen növényzet telepe
dett meg, s ennek elhalt részeivel a felső réteg folyton gyarapodott, 
vastagodott. Olyan vastagságot is elért néha, hogy az embert s az állatot 
is megbírta felszínén. Nagysága olykor több holdat is kitehetett, s a 
jelentős vízfelszínen — a legelő állatokkal együtt — a szél ide-oda 
fújta.19 E lápok, úgy látszik — mint ahogyan Ebner S. is bizonyítja — 
valóban nem a költői fantázia vagy a népi képzelet szüleményei. Tisza-
karád úrbéri szabályozás előtti térképe a Szentistván-palástja tavának 
délkeleti oldalán nagy járólápot jelez. A Cigánd határába tartozó járólá
pon külön lápi bírák ítélték meg, hogy mikor hány marhát bír el, s csak 
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ennek megfelelő számú állatot bocsátottak rá. Luka (Bodroghalom) 
egyik tavában olyan járóláp is volt, melyik száz marhát is elbírt.20 

E lápok későbbi sorsára idéz Ébner S. egy 1859-es ricsei adatot: „a 
határban volt a községnek egy Perecz nevezetű lápja, melyet a lakosok 
elkülönözve s nem is egyforma darabokban bírtak s azt kaszálás által 
használták, sőt nagy árvizek alkalmával könnyebb marháikat legeltették 
is. Az első nagy szárazság alkalmával ezen láp 1836 vagy 1837-ben a 
szárazság miatt földhöz ragadván, valamely gondatlan pásztor által 
meggyújtván, nagyobb része leégett s nádassá változott."21 Szegedi 
Mihály gulyás — több pásztortársa megerősítésével — 1970-ben mond
ta el a járóláp legeltetését: „Kigyött rá a jószág, mikor a láp leült. A 
Tisza meg kiszaladt, a tőzeg 2-2,5 m. vastag volt. A Tisza megemelte, a 
gulya legelt rajta. Ha alszél vót, elvitte a falutól, ha felszél jött, fújta 
vissza. A járólápon mindig forgatni kellett a gulyát."22 

A vizes területek legeltetése azonban a vidék adottságaiból is követ
kezett (9-11. kép). A mély lapályokban, dagonyásokban" dágványo-
sokban, zsombékosokban összegyűlt és megállt a víz, de a zsombékokon 
növő füvet lelegeltették. Sárospatak bodrogközi területeit jobbnyira 
dágványosoknak és „marha nyomásbul állók"-nak írták le 1785-ben.24 

Zsombékos legelőterület feltörését és elvételét sérelmezték Nagytár-

9. kép. A Bodrogköz vízzel elöntött legelői. Zalkod-Bodrogszcgi,1970. 
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10. kép. Magas vízszintnél a Bodrog elönti a legelők mélyebben fekvő 
részeit. Zalkod-Bodrogkeresztúr, 1970. 

11. kép. Ér a legelőn. Tíszakarád, 1969. 
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kány lakói 1814-ben, mire báró Sennyey János válaszolt: azt állította, 
hogy a „Rétet" a falutól nem elvette, hanem egy korábbi „igazságtalan" 
döntést korrigált. „Távul legyen tőlem, hogy én a Szegénység legelőjét 
el vegyem, sőtt inkább áztat a zsombékoknak ki törettetése és költséges 
fel szántása által haszonvehetővé tevén ... minden fizetés nélkül ... 
nékiek legelőnek ki bocsájtottam."251823-ban a karosi jobbágyok tették 
szóvá a vármegyénél, hogy legelőjük „a Falutól igen távol olly vizes és 
posványos helyen vagyon, hogy essős és árvizes időben nints annyi 
helye, a hová tsak egyszer is lefeküdjön a mi marhánk.. ."26 Karád lakói 
pedig azért ágáltak 1836-ban, mert a földesúr a Győr Homokta akarta 
őket költöztetni a Tisza-töltések bizonytalansága miatt, pedig „az körül
te levő Tájék még sokkal lapályosabb, motsárosabb, mint az mostam 
lakó Hellyünk, olly annyira, hogy a midőn Árvizes lévén az Esztendő, 
még az marháink is azon a Tájékon belé süllyednek az Ingoványba".27 

Inségtakarmányként felhasználták a mocsarak, vizek szélén és partján 
növő nádat is. Kora tavasszal alkalmas legelőterület hiányában általáno
san legeltették a nádat. A marha különösen szívesen ette a nádfiókot.29 

Ebner S. azt is leírja, hogy Lukán (Bodroghalom) „a téli árvizek olykor 
annyira akadályozták a marhát, annyira megszorultak, hogy még vasár
nap is szedte a falu apraja-nagyja a nádhegyet".29 A víz azonban nem tett 
mindig jó szolgálatot az állattartásnak. Gyakran éppen elzárta a jószá
gokat a legelőtől. A sok adat közül egy 1826-os ban a lácaiak arról 
panaszkodtak, hogy „a múlt vizenyős esztendőkben nem lévén, vagy 
igen ritkán lévén határunkba ... olly száraz hely, az hol igavonó marhá
inkat legeltethettük volna,"30 a kiskövesdiek pedig 1830-ban így írtak: 
„a pusztító árvíz által mindenünkből meg fosztattunk,... all mezőnk egy 
talpalattnyiig el lévén borítva az Árvíztől, már is döglő félen (vannak) 
sertéseink s marháink."31 Ha kiöntött a víz, a jószág a homokpartokra, 
homokhátakra menekült fel. 

Legelőterületül élték az erdőket is.32 Szarvasmarha számára volt tilal
mas erdő Sárospatakon 1648-ban a „Longh, Berek és Told erdeje".33 

1814-ből Nagytárkányból tudjuk, hogy „...ugyan azon Erdők, amely-
lyekben az előttis szabad Legeltetések voltt (ti. a jobbágyoknak), ezen
túl is legelőül mutattassanak ki", majd ugyaninnen: „"a legelőt annyira 
megszorították (ti. a bárók), hogy az hellybéli Lakosok az leg közelebb 
elmúlt 3 Esztendőben ugyan a Vad Kerti Erdőkben, e. f. Esztendőben 
pedig a Csernyői, Agárdi és Salamoni Erdőkben" kényszerültek legelőt 
bérelni.34 A révleányváriak 1822-ben fordultak segítségért a vármegyé
hez, mert Sennyey Károly földesúr „.. .a Leányvári erdőtt, a' melyben ez 
ideig mindenkor... legelőjük volt", elvette tőlük. Sennyey „...a Leány-
vári erdőben meg nem engedtetvén a Leányváriaknak a legeltetést, a' 
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szomszéd Láczi és Agárdi erdőbe engedte légyen meg az panaszolko-
dóknak a lege lést, a' mellyet ugyan magok is el esmértek, hanem mivel 
az Agárdi erdőre a' Báró Sennyey István és János, a Láczira pedig a' 
Gróf Majláth eő exellenciája erdejében (:minthogy még a lineák ki 
vágva nem lennének:) az bé hajtás meg nem engedtettne, annál fogva... 
Báró Sennyey Károly ... ajánlotta, hogy azt haladék nélkül fogja esz
közleni, hogy az emiitett erdőkben való bé menetel ki nyittasson..."33 A 
sárospataki Windischgrätz hercegek gulyái a Longi erdőben, az Orojban 
legeltek, a tiszakarádiak Apátszög, Bornyúszög, Felső erdő, Alsó erdő, 
a zemplénagárdiak Papok erdeje nevű legelőterülete egykor teljesen 
erdő volt, s napjainkban lett csupán — az irtások következtében — 
ligetes legelő.36 Zemplénagárdon a mai községi nagy legelő helyén állt 
egykor legeltetett ritkás tölgyes, bükkös és égerfás erdő.37 Balassa I. 
adatközlői — karcsai mondakötetében — több alkalommal utaltak az 
erdei legeltetésre. Kovács Jánosné és Lőrincz László tudott erdőben és 
tisztásokon őrzött gulyákról, erdőben l|geltetett tehénről.38 Az alacsony, 
fás, bokros, cserjés erdőkben fűvel, alomnövénnyel, gazzal, az ágak 
leveleivel, s makkal élt a marha.39 A fagallyakat, különösen a gyü
mölcsfa leveleit szükségeledelként is felhasználták.40 Újabban télen 
Zemplénagárdon—ha fát kitermelni az erdőre mentek—vitték maguk
kal a gazdák tehenüket is, s amíg dolgoztak, az állat is jól lakott a fák 
riigyeivel, elszáradt levelekkel.41 

A legeidterület legnagyobb részét — legalábbis a folyószabályozás 
megindulása, a 19. század közepe óta — természetesen a gyeplegelők 
alkották (12. kép). Ezek egy része a Tisza és a Bodrog árterületére esett. 
Arányát más jellegű legelőterületekhez és szántóföldhöz Karos 1839-es 
térképéről is le tudjuk olvasni (13. kép). Ekkortól a legelőként számon
tartott terület alatt elsősorban gyeplegelőt kell értenünk.42 

Rendkívül széles skálát mutatnak a gyeplegelők a Bodrogköz terüle
tén. A gróf Majláthoknak 1809-ben Dobra határában volt egy Plosznya 
és egy Borsószer nevű legelője.43 A báró Sennyey éknek Karcsa határá
ban Felinkerti legelőjük," vajdácskái uraságnak Nyerges tanyasi legelő
je, Gyertyállósi legelője*5 a Majláthoknak Cigándon Korongi tag, a 
keresztúri grófoknak a bodrogközi Zalkod közelében Szederkény, Palo-
csa és Csenke nevű legelője volt.46 Sárospataknak 1777-ben egy Antalka 
nevű „köz legelő helyét" jegyezték fel, a két világháború között a Hécei, 
Hustáci, Pataki, Kispataki legelőket tartották számon. Nagy- és Kiskö
vesd között 1795-ben „ Hegy ally a, Felső mező, Bodzás Barát ér, Mester 
Homok, Kama közi" nevű legelők voltak.47 Bodrogszerdahely határában 
a Zompod nevű legelő egy középkori falu nevét őrzi,48 Nagyrozvágyon 
egy Szomónak, Metszésnek és Suti legelőnek nevezett területen,4' Ricsén 
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12. kép. Gyeplegelő. Bodroghalom, 1970 

13. kép. Gyeplegelők, erdők és szántóföldek aránya Karoson, 1839-
ben. Maksay F. után 
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a Vécsi pólincson, Hamvaslápgödrin és Barackoson, Semjén határában 
a Szúróson, Kőkúton ás a Batoknyán, Pácinban a Nagygorcon, a Sajtos
kán és a Ronyván legeltették a szarvasmarhákat. A karcsaiak a Kökényes, 
Setétér, Kiscsordalegelő, Nagy csordalegelő, a bodroghalmiak a Toboj-
ka, Karosi, Karádi, Árpás és a Busatanyai legelőn, a vajdácskaiak a 
Községi legelőn, a zalkodiak Szederkényen, a Palocsán és a Csenkén 
járatták állataikat.30 

A szántóföldi művelés terjeszkedése, amint ezt a tanulságot a koráb
ban közölt 1895 és 1965 közötti statisztikákból is leszűrhetjük, elsősor
ban a legelőket és a réteket érintette. Azok területéből hasították le, s 
vonták földművelés alá, míg az állatállomány táplálóivá a folyószabá
lyozás révén a természettől elhódított lápos, mocsaras területek lettek. 
Az 183l-es évet követő néhány esztendőben oly nagy volt a szárazság 
— írta Fischer F —, hogy a Tisza mentén a nagy halastavak sorban 
kiszáradtak, s a halas medencékben barmok legeltek.31 Ma a Bodrogköz 
vidékén rendkívül sok olyan legelő van, amely nevében őrzi a terület 
egykori vizes jellegét. Napjainkban legelő a tiszakarádi Pem tó, Detka 
tó, a vajdácskái Bika tava, Halastó, Paptó, Fövényesi tó, Buda tó, 
Rakoítyás tó, Mikola tó, Káposztás tó. Ugyanígy legelő a vajdácskái 
Kocsmarét, Urak rétje, Katona rét stb." 

„Gazdag község vót Karád. Sehova se mentek legelőt bérelni, meg 
aratni" — mondta egyik tiszakarádi adatközlőm.33 Más falvak viszont a 
19. század végén és a 20. század elején legelőt bérelni vagy venni 
kényszerültek. A recens gyűjtés szerint Cigánd az 1920-as években a 
Majláth grófoktól, a zalkodiak 1921-ben a pataki uradalomtól vásároltak 
közös legelőt. Karcsa lakói 1918 után vagyonváltság révén szerezték 
meg a Nagycsordai legelőt, melyen 290 jog volt. 

A falvak legelőiből a lakosok a telekállomány nagysága szerint része
sedtek. Ez alól csupán a mezőváros, Sárospatak volt kivétel, mint aho
gyan erről korábban már szóltunk, ahol a városi porták képezték a 
legelőből való részesedés alapját. A falvakban a 18. században egy 
telekajja földhöz általában 20 legelőjog tartozott.34 Szűcs I. Vajdácská
ról, a 20. század fordulójáról ugyanilyen mennyiségű legelőjogot jegy
zett fel. Itt egy telekajja földnek (26 hold) 20 legelőjoga volt. Később a 
telkek osztódásával egy negyedrésztelekhez 5 jog tartozott.33 A jog 
szerinti állatkihajtás szokása az egész Bodrogközben lényegében az 
1950-es évek végéig élt, amit a termelőszövetkezetek más gyakorlata (a 
kihajtott állat után fizetett legelőbér) váltott fel végérvényesen.36 Egy 
jogra mindenütt egy számosállatot (szarvasmarhát, lovat), vagy két 
fiatalabb növendéket lehetett kihajtani. A jog területi nagyságát kb. 
1860-ig Karcsán 1200 négyszögölben,37 később—és általánosan—800 
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négyszögölben szabták meg. Ennyi legelőterület volt szükséges egy 
számosállat tavasztól őszig való eltartásához. 

Tbbb helyütt (pl. Karcsán) előfordult, hogy nem volt annyi a legelőt 
kívánó állat, mint amennyit a legelő eltarthatott volna. Ilyen esetekben 
a legelő széléből (annak füvesebb részén) kiszakították a megfelelő 
területet kaszáló céljára, s a jogukra állatot ki nem hajtó gazdák nyilat 
húztak a felparcellázott részre. Máskor a fel nem használt jogot évről 
évre újra bérbeadták joggal nem rendelkezőknek. Cígándon 1 jognak 
évente 1 q búza volt az ára. Ha sok fölös legelőterülettel rendelkezett 
valamely falu, idegen marhák számára bérbeadták a területet. A sáros
pataki gazdák a 18. században „... téres és bő határok lévén, idegen 
helységbeli Lakosoknak Marháit legelés kedvéért szokták magok hatá
rokra bé fogadni".581773-ban egy per során, vallja az egyik ardói lakos, 
hogy az egyik sárospataki erdő alján „vadnak bizonyos Ortovány Ré
tek..., mellyek (fölött) tsak a Város disponált. Midőn külső Szomszéd 
Lakosok az jelentett Erdőkben és azoknak allyán, nevezetben lévő Ré
tekben részesülni, s marhájokat legeltetni kivánnyák; tehát arra való 
engedelmet nem mástul, hanem tsak a Város elöljáróitól kérnek, amint 
szintén Ardai Lakosok is a Város engedelmével legeltették egyszer is, 
másszor is ottan magok marhákokat, árvizek idején ki szoríttatván Le
gelő mezejekbül a Marhájok: mellyen jó akarattal is voltak Pataki 
uraimék elöljáróinak...", s a legelőért cserébe fát hordtak a városnak.39 

1785-ből azt is tudjuk, hogy a Told alján lévő pataki rétet a vencselleiek 
marhái is járták.*01826-ban gróf Mailáth József pedig azért méltatlan
kodott, mert a lácaiak kitoltották a közlegelőből majorsági marháit, 
miközben a lakosok „korántsem a legelőnek szűk voltábul vetemedte-
nek ezen vakmerőségre..., de egyedül nyerekedő szándékjokbul, mert 
... Idegen, majd 184 darabul álló marhákat, hol Damóczrul, hol Szen
tesiül, Agárdrul a Nyári Legelőre fel mertek fogadni, és abbul pénzel
nek."*1 1863-ban a nagy alföldi szárazság idején Ebner S. szerint még 
Szentesről is hoztak fel pataki határba marhákat, felében való legeltetés
re.62 Tiszakarádtól a hercegkútiak vásároltak legelőt (neve: Tróconyi 
legelő), ahol napjainkig is pásztorolják szarvasmarháikat.63 A nagy pa
taki legelőre fogadtak marhát Tlszabercelről, Vencsellőről, Gáváról, 
Dögéről, Levelekről, Dombrádról stb.64 Szintén szabolcsi kapcsolatokra 
utal a Balassa I. által közölt karcsai mondák egyike is: „.. .a Szennának, 
a kanálisnak az alsóu óudalába is egy nagy legelőü vóut, ott vóut egy 
gulyás. Idegenből vóutak ott elöütte marhák felhozva, mer Szabolcsbul 
is hordták ezelőütt még a kárcsi legelőüre is a marhát, meg a pácini 
legelőüre, úgyhogy még Mándokrul, Tuzsérrul vóut Karcsán is magyar 
tinóuk, hát az is egy ilyen gulyával vóut ott".63 Ezek mellett tudunk 
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arról, hogy a rícsei gazdák kinnháló állataikat legeltették eszenyi, lele
szi, csapi, tarpai határon, a semjéni gazdák a kaponyi, eszenyi, leleszi, 
csicseri, polyáni és abari határon, a zemplénagárdiak a Latorca mentére, 
a bolyi, battyányi és kaponyi legelőre hajtották gulyájukat, s a leleszi 
legelőre meddő teheneiket. A bodroghalmiak és az alsóbereckiek a 
vajdácskái legelőt, a zalkodiak pedig Bodrogkeresztúr, Olaszliszka és 
Tímár Bodrogközbe eső legelőit bérelték szarvasmarháik számára.66 

Sárospataki legelőt béreltek 1919-ben a nagyrozvágyi gazdák. Az ide
gen legelőre hajtásról így emlékezett meg 1970-ben Szakáll Bertalan, 
nagyrozvágyi gulyás: „1919. május 1-én kihajtottunk. Rá egy hétre esett 
az eső éjjel nappal. Tengervíz lett az egész legelő. Szóltunk a gazdáknak 
odahaza, hogy jöjjenek és gondoskodjanak a jószágrul. Ük se tudtak 
mást tenni, haza kellett hajtani. Az idegen falusiak hazavitték, a rozvá
gyiak is elhelyezték otthon. Majd vettek a pataki rétbe legelőt a herceg
iül (Windischgratztől) a rozvágyiak és a 150 db. marhával oda mentünk 
el. Az egy fentes legeld vót, ott nem vót viz, s a nyarat letudtuk. Őszön 
megint haza jöttünk, akkor mán a viz is leapadt, nem vót veszély."67 

Zemplénagárd gazdái, akik korábban észak felé találtak legelőt, 1918 
után (a Bodrogközt akkortól országhatár vágja ketté) a tiszakarádi, majd 
a györgytarlói határban béreltek területet szarvasmarháik számára. 

Az egész gulyák idegen legelőre hajtása mellett gyakori volt az is, 
hogy a gazdák egyenként helyezték el más falvak marhacsapataiban 
jószágaikat. A sárospataki városi elöljárók már a 18. században megtilt
ják idegen marháknak a csordába és a gulyába befogadását a bíró tudta 
nélkül.68 A Tisza két oldalán fekvő falvak között általános volt az a 
kapcsolat, ahol jobbadán a rétközi marhákat adták a tiszakarádi, cigándi 
legelőkre, de az ellenkezője is előfordult (pl. zalkodi jószág őriztetése a 
timári legelőn). 

A kevés legelőterülettel rendelkező bodrogközi falvak lakói béreltek 
legelőt a vidék földesuraitól is. A bérleti ügyek intézői a falvak hűtősei 
voltak.69 A jobbágy-parasztember — elegendő legelőjoga nem lévén — 
a falusi elöljárókon keresztül fordult a földesúrhoz, s kapott ellenszol
gáltatás fejében legelőterületet állata számára. Cserébe egy jogért, 
amelyre 1 vastag marhát (tehén, ökör, ló; 3 borjú 2 vastag számba ment) 
hajtottak ki, Karcsán 14 gyalognapot kellett dolgozni, Tiszakarádon 
8-10,70 Pácinban 8 naptudásn. menni. Ilyen alkalmakkal általában köny-
nyebb munkát, pl. a vetésterületen acatolást, szurkolást, gyomirtást 
végeztek.71 A ledolgozott nap után a parasztember egy balétát kapott 
(ujjnyi széles papírost, amin a gróf vagy báró neve és pecsétje állt), 
amivel igazolta a legelő fejében ledolgozott napokat. Ezt a balétát 
azután egymás között adták-vették, kinek-kinek mire volt szüksége. A 

79 



két világháború között a jogot már pénzen váltották meg: a Majláth 
grófok karcsai legelőjén 1 jogért 14 pengőt fizettek.72 

A legelő, a legelőjog ügyeit egykor a falusi bíró és „hűtősei" intézték. 
Feladatukat a két világháború között külön társaság vette át. Karcsán, 
Cigándon, de a többi bodrogközi faluban is 1926-tól 1948-ig működött 
a Legeltetési Társulat, majd a Legeltetési Bizottság. Az előbbinek az 
élén a választott községgazda (Cigánd) vagy nádasgazda (Karcsa)73 állt, 
az utóbbi ügyeit már ismét a falusi elöljárók intézték. A legelőkön a 
falvak tősgyökeres (telkes) lakói, úrbéresei rendelkeztek legelőjogok
kal. A Legeltetési Társulat is belőlük alakult. A joggal nem rendelkezők 
a két világháború között minden számosállat után fúbérX fizettek a 
Legeltetési Társulatnak. A bodroghalmi, alsóberecki gazdák 1945-50 
között a vajdácskái és karcsai legelőn 100 Ft fűbért, a zalkodi paraszt
emberek 1970 körül a termelőszövetkezetnek 140, illetve 150 Ft havi 
fiibért fizettek. A gazdák az igazoló fűbércédulát bemutatták a pásztor
nak állatuk kihajtásánál.74 

A csorda s a gulya Hatöles úton vagy Kifutó úton (Bodroghalom)75 

jutott a legelőre. A régi legelőkhöz természetszerűen eleve kialakultak 
az állathajtó utak. Előfordult azonban, hogy egy-egy falu (mint pl. 
Zalkod) a megnövekedett számú állatállománya számára legelőt vásá
rolt, s a hozzávezető utat ki kellett alakítsa. Ilyen esetben a falu gazdái 
adtak össze — egyenlően részesedve — pénzt, amivel megvásárolták a 
legelőhöz vezető széles út földterületét a falubeli és szomszéd falusi 
földes gazdáktól. A csapatok legelőjét egymástól csak a természetes 
határok: ér, facsoport, fasor, út választotta el. Van példa arra is (a 
tiszakarádi Apátszögön), hogy a községi gulya, növendékgulya és mé
nes egy legelőn járt elkülönítés nélkül. De kicsóvázták a legelő egy 
részét, ha ott tilalmat fogtak,76 vagy pedig a legelőből kaszálót szakítot
tak.77 

A „klasszikusnak" mondható erdei és gyeplegelőkön kívül széles 
területeket — majd az egész határ — felhasználták a szarvasmarha 
táplálására. A nem primeren legelőterület ily módon történő hasznosítá
sában főként az uradalmak jártak elől. Az ugar, ződ ugar1* legeltetése 
általános volt a 19. század második felében végrehajtott tagosításig.79 Az 
ugar legeltetése különösen ott volt fontos, ahol a faluközösség kevés 
legelővel rendelkezett. Lelesz lakosai nyilván okkal sérelmezték a 18. 
század végén azt, hogy „a ...földes uraság az Ugar Mezőkbe a' maga 
Majorbeli Marháinak tilalmast tartottak".80 Az alsódobrai lakosok pedig 
egy úrbéri per kapcsán jelentették ki 1814-ben, hogy a földesúr által 
elvett legelőjük miatt marháik „a magok ugar Határokon éhen el vesz
nének".81 
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A rét az anyaszéna és a sarnyú lekaszálása és együttes behordása 
után, a szeptember közepén kihirdetett rétszabadítástól az állatcsapatok 
beszorulásáig volt marhalegelő (14. kép). Gyakran fordult elő az is (pl. 
Vissen), hogy az anyaszéna után gyenge sarjú nőtt, amit a faluközösség 
elhatározása nyomán lábon hagytak, s a rétet korábban szabadították fel 
az állatok számára. A tallót aratás és hordás után az augusztus végére 
eső tallószabadulástól a december eleji leszántásig legeltethették (15. 
kép). A tavaszi vetés learatása után rögtön leforgatták a tarlót, s a földön 
elhullott szem és a fűmagok nyomán három hét múlva már arasznyi fű 
és gaz nőtt. A sarlós aratás magas tarlója között különösen sok zöld 
gyom és gaz maradt kitűnő eledelül. Vajdácskán úgy tartották, hogy „jó 
legelője van a marhának a tallóban".82 Karcsán, Vajdácskán és Zemplén
agárdon a tarlólegelőre mindig a fejős marhákat, a csordát, Sárospata
kon az igavonókat is83 ráhajtották. A többi szarvasmarhacsapat a 
gyeplegelőkön maradt. Előfordult (pl. Vajdácskán), hogy közvetlenül az 
aratás után sertésnyáj járt a tarlón az elhullott kalászok és kipergett 
szemek összeszedésére, ennek azonban a gazdák nem örültek, mert a 
tehén nem szívesen járta a tarlót a sertés után. Adatainkból úgy tűnik, 
hogy a tarlónak az év egy meghatározott szakaszában legeltetéssel 
történő hasznosítása nem űjkeletű gyakorlat. Alátámasztja ezt a sárospa-

14. kép. Rét legeltetése. Kenézlő-Balsa, 1968. 
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15. kép. Tarló legeltetése. Révleányvár, 1970. 

taki közbirtokosságnak az az 1835. július 23-án kelt feljegyzése is, 
amelyben megállapították, hogy a város „iga vonó marha legelője na
gyon megfogyván, amennyibe a szántás ideje nem sokára bé következ
ne, a mostan felszabadulandó tallók(na)k egy részét a vonó marhák 
legelése végett tzél erányosan el tilalmazni szükséges..." Ugyanakkor 
meghatározták, hogy a határ több területén fekvő tarlókat „a Vonó 
marhák Nappali Legelések véget szoros tilalomba" veszik.84 Az ugaron, 
réten és a tarlón kívül ugyancsak időszakos legelőterületül szolgáltak a 
felszabadult dinnye-, krompéfődek, tengerifödek,65 de újabban a szőr
mezsgyék s az utak széle is. Késő ősszel, télen a dús gabonavetésre is 
ráengedték legelni a szarvasmarhákat. 

A legeltetés ciklusában kialakult egy sorrend, amely szerint a gyep-
legelők kiégése után augusztus végén a tarlóra hajtották az állatcsapato
kat, ahonnan az eke szorította őket ki. Szeptember második felében, 
Szentmihálynap táján az állatokat a felszabadított rétekre terelték, majd 
csutkafődeken (a levágott tengeriszár csutkái között), később a tenger i-
górón (lábon maradt kukoricaszáron) talált magának táplálékot a szar
vasmarhacsapat. Utóbbi területre a fagy beállta, a hó leesése után 
engedték az állatokat. 
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A legeltethető területek hasznosítását a pásztorok kialakult gyakorlat 
alapján osztották be. E gyakorlatot a térszíni viszonyok határozták meg. 
Tavasszal a széles háton,86 a magasabban fekvő, hosszan elnyúló gerin-
deken, gorondokon, gerinceken (Karcsa), geringyeken (Sárospatak)87 és 
a lapos területből hirtelen kiemelkedő gorcokon88 legeltettek, ahol a fű 
már kora tavasszal nő. Amelyebb, dagonyás89 területeken összegyűlő és 
tartósan megmaradó víz hideggé teszi a talajt, s ott „később veszi fel 
magát a fű".90 A laposokat, fenekeket szikkadásuk után legeltethették. 
Szakáll Bertalan nagyrozvágyi gulyás elmondása szerint „nyári időszak
ba' a lapályt használtuk, mert a fentes, ha nem vót eső, megszárad. 
Ilyenkor ott szoktak legeltetni".91 

A legelők értékes, tápláló füveket kínáltak az állatoknak, de rajtuk 
ugyanakkor ehetetlen, keserű füvek is nőttek. Pásztor adatközlőim 
egyöntetűen állították, hogy a jószág a sárkeletet (apró, sárga virágú 
futónövényt) szereti a legjobban. Jó legelőföld a vad luheréből, vad 
lencséből, porcfűből, komócsinból, pimpóból vagy csorbókából, a gu
lyatanyák környékén növő palackajuből, azután pernyefűből, szőrfűből, 
porcsinból álló terület. Kényszerűségből ette meg a jószág az egérfarg-
górót, a muhart és a fényért. Nem ették viszont a baltafuvet, a gyöngy
virágot, a csókabugyot, kutyakaport, kutyatejet, kutyaszőlőt, s messzire 
elkerülte a marha a vízszéleken tenyésző sulymot. Posvány talajon, 
lápos területen mindig rosszabb volt a fű, s így a legelőterület is. Vizes 
területeken szerette a jószág a fodorsást és a vízipernyét, de az előbbitől 
a hozzá nem szokott állat könnyen felfúvódott. A sást csak „éhségbül" 
ette meg a marha.92 A legnagyobb veszélyt a háromélű sás jelentette, 
amelyet ha megettek, az állatorvos sem tudott segíteni a beteg szarvas
marhán. Szintén veszélyes volt a kora tavaszi friss fű, valamint az ártéri 
legelőn az árvíz után visszamaradt, vastagon iszapos gyep legeltetése. 
Ha a sáros füvet megette a jószág, a gyomor egy része teleiszaposodott 
(az iszap a százrétűbe beleöregedett), s a marha beledöglött.93 

Jószág a legelőn 

Az öreg pásztorok szerint régen hamarabb nyílott a tavasz. Április 
közepén már 10-15 cm magas fű állt a legelőkön. Ekkor végezték azokat 
a munkákat, amelyekkel biztonságos legelőt készítettek a kihajtandó 
nyájak számára. Az uradalmi legelőket a majorsági cselédek, a falu 
legelőit pedig a közösség tagjai, a legelősgazdák tisztították meg. A 20. 
századfordulóig a Szentgyörgy napot megelőző hét egyik napján, később 
általában Szentgyörgynapon történt az előkészítő munka. Előzetes kido-
bolás után a jószágokat legelőre hajtó gazdák kitettek a kapujukba 1 

83 



rudat és 1-2 kéve nádat, amelyeket egy-egy gazda szekerével vitt a 
legelőre. Szerszámokkal kivonulva együttesen javították ki vagy építet
ték fel a pásztor és a nyáj számára szolgáló építményeket. Végigpász
tázták a legelőt. Kapákkal kiirtották a gazokat, feltöltötték a gödröket, s 
berogyasztották a vakondtúrásokat. Egyes helyeken 1930 óta lucerna és 
lóhere mag elvetésével javították a legelőt. Ugyanakkor kitisztították a 
kutakat és a vályúkat. A kutakat lehetőség szerint fenékig kimerték, 
hogy friss víz fogadja a kihajtott állatokat.94 

Megelőzték a kihajtás napját olyan tennivalók is, amelyek mintegy az 
állatokat „készítették fel" a tavasztól őszig tartó legeltetési időszakra. 
Ilyenkor végezték el a tinónak, illetve ökörnek szánt bikaborjúk herélé-
sét és a legelőre kihajtandó állat bilyogozását.95 

A bikaborjúk herélését egy éves korban a 20. századfordulóig mind 
az uradalmi majorokban, mind a paraszti portákon tapasztalt és a heré-
léshez értő pásztoremberek (általában gulyások) nagypénteken végez
ték. Sárospatakról és Cigándról tudjuk, hogy ott az első világháború 
előtt rendszeresen megjelentek a Hegyközből kiinduló vándor herélök. 
A herélést álló helyzetben,96 általában az istállóban végezték. Rövidre 
kötötték a jászolkarikához a bornyú kötelét, s 1-2 ember lefogta. Farkát 
félrehúzták, s a herélő éles bicskával (dudli bicskával) megvágta az 
egyik, majd a másik herét. A hártyát sorban lefejtette, a herét és a zsinórt 
cérnavékonyságig kihúzta, majd bicskával elmetszette. A művelet el
végzése után disznózsírral kenték be a sebet, de gyakran csak össze
nyomkodták, hogy a vértől megtisztuljon. Aztán a pásztor vagy a gazda 
néhány napig délelőtt-délután szabadon vagy kötélen l - l órát megjár
tatta. 

A legelőre kihajtott állatokat valamilyen módon minden gazda meg
jegyezte. Különösen indokolt volt ez a növendékeknél, amelyek tavasz
tól őszig sokat változtak. 

Az uradalmakban olykor csupán egyetlen jelet, a családi címert vagy 
a földesúr monogramját sütötték a szarvasmarhák bal /arára (pl. a pataki 
Windischgrätz hercegek bodrogközi vagy a Majláth grófok perbenyiki, 
Monyha-tanyasi birtokain), olykor pedig külön rendszere volt a marhára 
ütött bélyegeknek (16. kép). A Sennyey bárók majorságaiban (pl. a 
karcsai Felinkerti-tanyán) négy helyen jelölték meg az uradalmi marhá
kat. A jobb lapockára az állat születésének évszámát és hónapját (pl. 
1922-2.), a bal lapockára az anyja nevét és számát sütötték. A jobb 
farára a földesúr, a Sennyeyek címere, a bal farára pedig az állat neve és 
száma került. A bélyogokból egy egész sorozatot készített az uradalom 
konvenciós kovácsa, s ő is sütötte a vasakat a szarvasmarhák oldalára. 
A Windischgrätz-birtokon 1920 táján kezdték a bélyeget a nagy testű, 
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16. kép. Bodrogközi bélyegző vasak 

magyar fajta marhák szarvaira sütögetni,97 ezt a jelzést azonban néhány 
év múlva elhagyták, mert a sütött bélyeg rontotta a szarut, amiből pedig 
— a fésűs mesterek révén — szintén jövedelme volt a földbirtokosnak. 

A paraszti gazdaságok az utóbbi száz évben a jegyzésnek sok módját 
gyakorolták. Ugy tűnik, hogy a legidősebbnek a marha fülének behasí-
tása mondható.98 Erről azonban napjainkban már nem sikerült részlete
sebb adatokat megtudni. Néhány évtizede ez a gyakorlat azért nem élhet, 
mert a TBC-s tehenek fülét hasítja be az állatorvos.99 Szintén mély 
gyökerű az a szokás, hogy a marha szarvába, vagy valamelyik lába 
körmébe véséssel vagy reszeléssel jegyezte be saját jelét a parasztember. 
Ismerünk olyan módot is (Tiszakarádról), hogy valamilyen (pl. piros) 
szalagot fontak a marha farkbojtjába. A néprajzi módszerrel elérhető 
időben — mintegy száz éve — azonban a falusi kovács által készített, 
bélyogvassal történt jegyzés élt a paraszti gazdaságokban. A nyáj tavaszi 
kihajtása előtt a többnyire monogramot tartalmazó bélyogvasat a falusi 
portán szalmaláng felett jól megtüzesítették, s erőteljesen a lefogott 
marha egyik farára nyomták. A jó bélyeg határozott nyomot hagyott, 
mely őszre kiforrott, s így időtálló volt. A gyengén benyomott bélyege
ket — amelyek a bőrt alig érintették, s a szőrt is csupán időlegesen 
égették le — az eső hamar elmosta, s módot adott a pásztoroknak is az 
állatokkal való manipulációra. A pásztor ugyanis ha megvizelte és meg
vakarta a gyenge bélyeget, már helye sem látszott meg. 
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Mintegy ötven éve — főként a legelőre kihajtott csordák első napjain, 
a marhák könnyebb felismerése segítésére — szokás az állatokat színes 
festékkel megjegyezni. Általában a festékbe mártott bélyogvasat ütötték 
a tehén oldalára, vagy pedig toll segítségével, szabad kézzel rajzolták 
meg a tulajdonos monogramját. Ezek a jelzések azonban nem voltak 
tartósak. Az első eső lemosta őket. 

A nyájak és a pásztorok életében a fordulópontot egykor a Szent
györgynap (április 24-e) jelentette. Ekkorra „lelökte" a magyar marha a 
téli szőrét, s ez volt a nyájak szokott kihajtónapja.100 Kétségtelenül 
befolyásolta a kihajtás idejét a természet megindulása, s általában az 
időjárás, amelyek miatt Tálasi I. és Varga Gy. e napot másodlagos 
jelentőségűnek véli,101 mégis úgy hiszem, hogy a Szentgyörgynap — az 
éppen e naphoz kötődő, pásztorok és parasztasszonyok által művelt 
számtalan varázscselekedetével — a paraszti közösség jelentős gazda
sági ünnepe. 

A pásztorok úgy tartották, hogy a péntek szerencsétlen, a hétfő, kedd, 
szerda vagy csütörtök szerencsés nap volt a kihajtásra.102 Atsz-ek meg
alakulása után (1959 után) jobbadán szombat vagy vasárnap volt a 
kihajtó nap, amikor a tsz-gazdák ráértek háztáji jószágaik legelőre csa
pására. 

Az időtől azonban mindig függött a kihajtás napja. A folyóvizek 
melletti legelőket a tavaszi áradás rendszeresen elöntötte, s ott a kihaj
tásra csak május közepén-végén került *or. Mintegy 50 éve, 1920 körül 
változott meg a kihajtás szokott napja és tolódott egyre későbbi időpont
ra. Előbb a gulya ki hajtásának ideje változott meg, majd a csorda 
ki verését határozták meg későbbi időre. 1970 körül általában május l-e 
és 10-e között hajtották ki legelőre az állatcsapatokat. 

A kihajtás napján egymás után bocsátotta legelőre a falu lakossága 
előbb a csordái, aztán a növendékgulyát, a gulyát, s végül — ahol volt 
— az ökörgulyát. A kihajtást nem külön-külön végezte egy-egy család, 
hanem 5-8 szomszéd együtt hajtotta legelőre az állatokat. 

A csorda kihajtásának gyülekező helye általában mindenütt a falu 
legelő felé eső széle volt, míg a gulyabeli marhákat kinn a legelőn vette 
át a pásztor. A csordába szánt teheneket asszonyok és gyerekek, a 
gulyabelieket általában férfiak vezették ki a legelőre azon a fejköíelen, 
amellyel télen az istálló jászlához voltak kötve. 

Mindenütt általános volt, hogy az állatokat a kihajtás napján zöld 
ággal (többnyire ficfagallyal) terelték (17-18. kép), hogy a legelő min
dig zöldüljön, s hogy a gyenge tavaszi gyep ne tegye beteggé az állato
kat.103 De zöld gallyal terelt ezen a napon a pásztor is. Ugy tartották, 
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hogy száraz ággal—tehát pl. pásztorbottal is—nem szabad a marhához 
érni, mert akkor az állat is elszárad. 

17. kép. Kihajtás zöld ággal. Karcsa, 1972. 

18. kép. Kihajtás zöld ággal. Karcsa, 1972. 
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A legelőre kerülő állatok számát a pásztor egykor páros rovással 
vette át a falubeli gazdáktól. Minden gazda adatai külön rovásfán szere
peltek. A rovásfa — az adatközlők szerint — a 19. század végétől már 
nem volt használatban. Ez a két négyszögletes keményfa bot változó 
(maximum 60 cm) hosszúságú és 3-4 cm vastagságú. Tőgy, bükk vagy 
akác volt megfelelő a rovásfa számára, a puha fa hamar elkorhadt. Egy 
rovásfa általában 2-3 évig volt elegendő. A kettéhasított két botot egy
más mellé téve, az egyik végétől kezdte a pásztor bicskájával az írást, a 
vágást. Jelei a legegyszerűbbek voltak. Bodrogköz-szerte úgy tudják a 
pásztorok, hogy a rovásfán csupán egyenes, egyet jelentő vágásokat 
ejtettek,104 bár egy cigándi karikáson az ismert és bonyolultabb jelekkel 
maradt fenn N. P. gazda állatainak száma (19. kép). A négyszögletes rúd 
egyik oldalán a kihajtott állatokat jelölték. Külön oldalon vezették a 
dögök számát, ill. az időközben beállott változásokat. így azután a 
rovásfákat a pásztor csomóba összekötve, a legelőn kunyhójában, téli 
időben falubeli házánál tartotta, ahol néhány évig feltétlenül meg is 
őrizte.103 A páros rovás másik példányai a földesúri nyájak esetén az 
uradalmi intézők, a faluközösség nyájai esetén pedig a gazdák vagy a 
falusi bírók kezébe kerültek. Karosáról arra vonatkozó adatunk is van, 
hogy a 19. század végén csupán egy példányos rovásfákat készített a 
pásztor. 

19. kép. N.P. gazda állatainak számát megőrző rovásfa, új funkcióval 
(karikás nyele). Cigánd, 1963. 
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A 20. század elejétől fokozatosan átalakult a számontartás módja. A 
gazdák állatait — alapos megszemlélés után — a pásztor egy könyvbe 
(füzetbe) írta össze, ahol bejegyezte a jellemző szint, jegyeket, testi 
adottságot stb. Év végén ezután a könyv alapján számolt el a gazdákkal. 

A szentgyörgynapi, majd a későbbi terminusú kihajtásokat valóságos 
ünneppé emelte az, hogy a csordásokat és gulyásokat a gazdák egyen
ként szalonnával, kenyérrel, pálinkával ajándékozták meg. A pásztorok 
pedig ugyanakkor egy pohár itallal viszonozták az ajándékot, amitől 
aztán „vót nagy danolás".106 

Ünnepélyessége mellett azonban ez a nap — s az utána következő 
néhány —, rendkívül nehéz volt mind a csordásoknak, gulyásoknak, 
mind a parasztembereknek. 

A faluvégre, a csordába kihajtott teheneket — mikor végre 9 óra körül 
összegyűltek — az állatokat kísérő asszonyok és gyerekek a pásztorok
kal és segítőivel együtt hajtották ki a legelőre. Az istállóból kiszabadult, 
egymáshoz nem szokott állatok vadul szaladgáltak, egymásnak rontot
tak. A kísérők szinte láncot alkottak a csorda körül, s ha két tehén 
egymással szembefordult, már futottak feléjük, hogy szétkergessék őket 
(20-21. kép). Általánosan elterjedt volt, hogy közvetlenül a kihajtás 
előtt mind a csordabeli, mind a gulyabeli marhák szarvának tövét és 

20. kép. A fejkötél leoldása a gulyabeli jószág kihajtásánál. Karcsa, 
1972. 
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21. kép. A gulya összeszoktatása. Karcsa, 1972. 

homlokát erősen bekenték fokhagymával, hogy ne bántsák egymást. 
Mégis előfordult, hogy az állatok megsértették, felszakították egymás 
oldalát, letörték egymás szarvát (22. kép). A csorda hazahajtása éppúgy 
nehéz feladat volt az első napokban.107 Alkonyat előtt a falu szélén már 
várták a hazatérő teheneket, hogy a csordából kiválasztva megfelelő 

22. kép. Kihajtáskor megsérült szarvú állat. Karcsa, 1972. 
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irányba igazítsák. 7-10 nap alatt aztán megszokta a csorda a hajnali 
kihajtás és az esti hazatérés rendjét, s nem kívánt koncentrált segítséget. 

Hasonlóképpen sok segítséggel történt a falvak növendékgulyáinak 
(szűzgulyáinak), gulyáinak és ökörgulyáinak a kiverése. A legelőn lévő 
szállásra, kivitt állatokkal hamarosan egyedül maradt a gulyás bojtárjá
val vagy bojtárjaival, akiket erre az alkalomra (és még néhány napra) 
kiegészített családja, rokonsága vagy szomszédsága néhány ügyes és 
erős tagjával. Karcsán 1920-40 között a Legeltetési Bizottság adott 
segítséget a pásztor mellé. A legelösgazdák 2-4-esével naponként váltva 
segítettek, sorban haladva a falu utcáin. 5-8 nappal és éjszaka, amíg az 
állatok össze nem szoktak, 6-10 ember vigyázta a gulyát (23. kép). A 
szabad vackon heverő gulyát éjszaka állandóan körbe-körbe járták, 
nehogy elszökjön egy is a marhák közül. A rokonok-szomszédok segít
ségadását aztán bőséges vendéglátással viszonozták. 

Az uradalmi nyájakkal természetesen nem volt ilyen nehéz dolga a 
pásztornak. A télen is együtt tartott állatcsapatot néhány majorsági 
cseléd segített az új legelőterületre telepíteni, ahol azután 1-2 nap alatt 
megtalálták új nyugvóhelyüket a gulyabeli marhák. 

23. kép. Késve gulyára vitt állatok. Tiszakarád, 1970. 
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A legelő építményei 

A bodrogközi legelőkön a falvak és az uradalmi cselédek csordái 
számára semmiféle építményt nem emeltek. Mesterséges helyek csupán 
a gulyák számára szolgáltak. Mind a csordák, mind a gulyák pihenőhe
lyét úgy igyekeztek megválasztani, hogy a terep adottságait kihasználva 
védelmet találjanak a nyájnak.108 Különféle gulyáknak minden legelőn 
két pihenőhelye volt. Egyik a szállás, gulyaszállás,109 újabban tanya, 
gulyatanya volt, ahol az állatok szabad vackon, vagy pedig valamilyen 
építmény zártságában töltötték az éjszakát. A déli pihenőhely — neve 
déllő — néha az éjszakai szálláshoz-tanyához közel, máskor pedig a 
legelő távoli pontján lévő kút mellett volt.110 Ezt a gyakorlatot lényegé
ben a legeltetés rendje alakította ki, s ennek megváltozása, ill. módosu
lása idézte elő az utóbbi száz évben a szisztéma egyszerűsödését. A 
legelők területének fokozatos visszaszorulása révén ugyanis olyan kis 
legelőtagok jöttek létre, hogy szükségtelenné vált a kettős pihenőhely. 

1970-ben még Tiszakarádon, Zalkodon és Zemplénagárdon is lelt a 
gyűjtő szabad szálláson, szabad vackon háló egy-egy gulyát. A szállás 
helyét — éppúgy, mint a hajdani pásztorok — úgy igyekeztek megvá
lasztani, hogy a domináns északi szél elől a ligetes legelőn egy-egy 
kiserdő, fasor szélárnyékába kerüljenek. Laposabb terep szállásként 
való megválasztása ellen a legelők túl magas talajvízszintje szólt. így 
partosabb területre, gorcra telepedtek. Szegedi András bodrogközi pász
tor 1923-ban a lukaiak gulyása volt. Ekkor, mondt a a pásztor, a „hodá-
lyuk olyan csávás helyen vót, hogy a legyengült állatokat mind szekerén 
szállították haza. Azt mondtam a gazdáknak: evvel a jószággal ki kell 
szállni valahova szabad vacokra. (Elég keskeny vót a legelőnk ahhoz, 
hogy szabad vackon ájjon.) Ők nem bánják, mondták, de nagyon vigyáz
zak, hogy kár ne legyen. Kérdik: hova fogol kiszállni? Mondom nékik: 
keresztül vágja a legelőmet egy tó, kiszállok mellé a gorcra." S attól 
kezdve az egészséges szálláson fejlődtek a gulyabeli marhák.111 

Sárospatak bodrogközi területéről, Révleányvárról és Zemplénagárd
ról olyan adatunk is van, hogy egy-egy terebélyes fa köré gyűlt a nyáj 
szállásra, s „csak a tőgyfa vót a gulya hodálya".112 Erdőben, mint pl. 
1918-ban a Windischgrätz hercegek egyik gulyájának a pataki határ 
„Papok erdejé"-ben, olyan helyen jelölte ki a pásztor a nyári-téli szál
lást, ahol sűrű lombú fák nyújtottak megfelelő védelmet (24. kép). 

A déllő helyének kiválasztásában döntő szerepe volt a víznek. A 
folyómenti legelőkön a déllő mindig a vízparton volt (25. kép). Másutt 
pedig általában a legelőn a szállástól legtávolabb eső kútnál, a kúttól 
30-40 m-re (26-27 kép). 
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24. kép. Erdei szabad vacok. Sárospatak-Balázs homok, 1969. 

25. kép. Delelő gulya a Tisza partján. Kenézlő-Balsa, 1969. 
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26. kép. Delelő gulya. Tiszakarád-TYóconyi legelő, 1970. 

27. kép. Delelő csorda. Tiszakarád, 1970. 
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A természet nyújtotta védelem mellett többféle építmény is segítette 
a pásztorokat a nyájak együtt tartásában. Ismerték és alkalmazták a 
szárnyék-típusú, kosár típusú és az akol-típusú enyhelyeket.113 

A szárnyék, mint szó ismeretlen a bodrogközi pásztorok előtt. Ezt a 
típust Cigándon, Sárospatakon, Semjénben, Tiszacsermelyen, Tíszaka-
rádon, Zemplénagárdon eny hely ként, hófogóként, Révleányváron, 
Nagyrozvágyon szélfogóként ismerik. Az enyhelyeknek ezt a típusát 
már legalább harminc éve nem alkalmazták a pásztorok, de egy módo
sult formáját — mint erre az alábbiakban kitérek — 1970-ben Semjén
ben még sikerült lefényképeznem. Készítési módja rendkívül 
változatos, hiszen alkotta a falazat anyagát a nád, vessző és szúrós gally 
is. 

A falat mindig kelet-nyugati irányba építették, hiszen a felszél (északi 
szél) ellen volt hivatva védeni a jószágot. Többnyire egyenes volt, bár a 
révleányváriak szélfogója „karéjba ment".114 A kihajtás előtt összeszer
vezkedett gazdák vittek a legelőre megfelelő számú karót és kéve nádat, 
s ezekből készült az enyhely, hófogó, szélfogó. Karókat vertek le 1-2 
m-re, ahhoz állogatták a nádat, s karótól karóig megkorcolták a falaza
tot. Nád azonban nem mindenütt állt rendelkezésre, így többnyire fából 
készült az enyhely. Sárospatakon, Zemplénagárdon szúrós, tüskés, ágas-
bogas fát szedtek össze nagy mennyiségben, s azokat a 80 cm-enként 
levert karók közé rakták. így kialakult egy 2 m magas, 100-120 cm 
széles fal, amelynek a tetejét karóval jól ledöngölték, hogy meg ne 
bontsa a jószág. A karók tetején felül ért a szúrós gally, nehogy a marha 
a karóra essen.115 

Ugyancsak fából készült a révleányváriak „karélyos" szélfogója. Vas
tag karókból és vesszőből fontak 2 m-nyi magas sövényt, melynek a 
közepe volt a legmagasabb, ez feszült északnak, s két vége felé fokoza
tosan csökkent kb. 1,5 m-nyi magasságig. Szélessége az előbbi típushoz 
hasonlóan 100-120 cm volt, amely mögött meghúzódhatott egy 200 
állatból álló gulya is. 

Ezek az építmények, amelyeket a magyar pásztorkodással foglalkozó 
irodalom a „szárnyék" variánsainak tart,116 rögzítettek, egy helyben 
maradók. Készítésükre vagy megjavításukra a szentgyörgynapi állatki
hajlást megelőzően kerítettek sort. 

Az Alföld keleti részén, írja Győrffy I. és Földes L.,nl a kis méretű 
kerek nádkarámokat kosárnak nevezték. Ugyancsak kosár Bereg me
gyében és a Szamosháton a gulyák éjjeli nyugvóhelye.118 A beregi 
legelők kör alakú, tüskés vesszőből rakott karámját vagy kosarát Gunda 
B. is említi. E típus használata él a bodrogközi pásztorok emlékében 
is.119 Közülük két zemplénagárdi gulyás, Kácsándi Pál és Kocsis István 
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az 1940-es évek végén még alkalmazták a kosarat,120 melyet 1948-ban 
maguk építettek. A kerek kosár átmérője 60 m körüli volt. Fala 1,5-2 m 
magas, amelyből az^északi szakasz volt a legmagasabb. A sövényszerű 
falat úgy építették, hogy 80-100 cm-re karókat vertek le, s közeit 
kökény fabokrokkal és gledicsével fonták be.121 Az ágas-bogas sövényfa
lat kóíissal (nagy fakalapáccsal) szorosan lebunkózták, hogy a marha 
meg ne bontsa. Vasalással csatlakozó, négy rúdból álló kapuja, délre 
nézett. A kosárban a két zemplénagárdi pásztor gulyája nem tartózko
dott rendszeresen, csupán rossz idő, vihar, erős szél esetén hajtották a 
szabad vacokról a védettebb helyre. A többi (révleányvári, ricsei, dámó-
ci, lácai, semjéni) adat szerint rendszeres hálóhelyül szolgált a kosár. A 
pásztorépítményeknek ez a típusa kisméretűnek mondható („...elfért 
benne száz darab marha is", mondta Mazin Mihály révleányvári gulyás), 
bár — mint erről egy korábbi fejezetben szóltam — itt az állatcsapatok 
egyedeinek száma messze alatta maradt pl. a hortobágyi gulyák állatszá
mának.122 

Ugyancsak a szarvasmarhacsapat együtt-tartásában és védelmében 
segítette a pásztorokat a karám. Bodrogköz-szerte nagyjából azonos 
módon építették és alkalmazták ezt a pásztorépítményt. Adatainkból 
Szabadfalvi J. összegezésével együtt, azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy a karám történetileg minden bizonnyal megelőzte az akoli, ahol a 
terminus együtt jelenti a rudakból vagy másból épített, kerítéssel övezett 
területet és a félszeres szint vagy zárt, falas, tetős építményt.123 Aminden 
fedeles szin nélküli karámok utolsó példányait a recens anyag vizsgálata 
szerint az időjárás viszontagságai ellen enyhet adó erdőkben lelhette 
volna fel az 1930-as évek végéig a kutató. Ekkoriban a Vajdácska 
melletti Oroj nevű erdőben pl. négy egymás melletti karámban őrizték 
éjszakánként a Windischgrätz hercegek gulyáját, szűzgulyáját, bikagu
lyáját és tinógulyáját.124 De erdő között volt a kenézlői, zalkodi, révle
ányvári és zemplénagárdi falusi gulyák karámja is. A puszta legelőn 
álló, fedeles építmény nélküli karámról csak a Karcsa-felinkerti legelő
ről tudunk, ahol a Sennyey uradalom gulyájának nyaraltatásához kb. 
1930-ig a majorból minden tavasszal kiszállították a karámot. 

A karámot mindig a gulya nagyságához méretezték. Egy 120-150 
marhából álló gulyának 50 m-es oldalnagyságú karámra volt szüksége. 
Alkotóelemei közül az egymástól 3-4 m-re álló 1,5-2,3 m magas 
oszlopokat ágaiként (általánosan elterjedt), járomként (Karcsa),125 vagy 
culápként (Zalkod) ismerik. A három-négy, ritkán öt vízszintes rúdsort 
8-10 m hosszúságú rigliből (általános a Bodrogközön), karámgerendá-
ból, karámrúdból (Karcsa, Karos, Nagyrozvágy, Pacin) vagy szarufából 
(Zalkod) építették. A karám magassága mindenütt másfél méter. A kö-
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rülkerített terület többnyire téglalap alakú, s szabálytalan forma csak a 
sarkok lekerítésével jött létre. 

A karámok összeállításának két módja alakult ki a területen. Az 
uradalmi majorok általában több gondot fordítottak az építmények szak
szerű elkészítésére, mint a faluközösségek. Ha legelőn „szép készületű", 
régi akolra-karámra bukkan napjainkban a kutató, akkor a legtöbb eset
ben kiderül, hogy az épület egykor uradalmi majorhoz tartozott. Itt 
ugyanis ácsok készítették az uradalmi gulya karámját is. A négyszögle
tesre kifaragott, vaskos, erős ágasok és a riglik pontos csapolással 
illeszkedtek egymásba. A földbe ásott ágasok tetejét legömbölyítették, 
hogy a sérüléseket minél inkább kiküszöböljék. A faluközösségek tulaj
donában álló karámok sokkal kevésbé gondos munkával készültek. 
Ágasként, kihasználva a terep adottságait, gyakran alkalmaztak élő 
fákat. Az ágasok magassága, de még a riglik hosszúsága is, rendszerint 
nem egyforma. Ez abból következett, hogy az építési anyagokat a gaz
dák adták össze. Általában egyik alkotóelemet sem faragták meg. Oly
kor azonban előfordult, hogy a riglik végeit laposra csapták. Az ágasok 
és a riglik egymáshoz erősítését kovácsok által készített hosszú szegek
kel végezték el. Fontos volt, hogy a rigli a karám belső oldaláról 
feküdjön az ágasra. A kitörést ily módon hatásosabban akadályozta a 
kerítés. A karámkapu helye általánosan a karám déli oldalának közepén 
vagy egyik sarkán volt. A két-három — egyik végén megvasalt — 
rigliből álló kapu kovácsolt karikán csatlakozott az ágashoz és rajta 
fordult. Ellenkező végét füles U-alakú vaspánt szorította a kapu másik 
ágasához. 

A karámokról és általában a zárt pásztorépítményekről érdekesen 
nyilatkozott a Bodrogköz-szerte ismert Szegedi pásztornemzetség egyik 
tagja. Szegedi András126 elmondta, hogy „mink, a nemzetség mind sza
bad vackon tanyáztunk. Rettenetesen tiltakoztunk a zárt helytül. Nagy 
bajok történtek abban az időbe akközt, aki karámban állt meg. Ha 
esetleg megszaladt vagy megpiszkálta egymást, a szabad vackon nem 
történt semmi baj. Egy zárt helyen megszorul, ott mán csak baj történik. 
Nálam lábtörés, szarvtörés nem vót." Kiderül tehát, hogy a pásztor 
egyéniségétől is függött az, hogy vett-e igénybe zárt építményt állatcsa
pata őrzése során. 

A rúdkarámhoz a pásztorkodás gyakorlatában sok esetben fedett 
építmény is kapcsolódott. Az akol, félszer vagy hodály szavunk a fede
les szint és a hozzá csatlakozó rúdkarámot jelenti.127 

Az akol szó meglétére ezen a tájon 1437-től ismerünk levéltári adatot. 
Ekkor Pacin, Őrös és Bodoló nevű possessiók között elterülő Akalzeg 
nevű határrészt szántatta fel és vetette be a tokaji várnagy.128 Az adat 

97 



egyértelműen mutat tehát a terület legelő voltára és pásztorépítményére, 
mint ahogyan a későbbi bodrogközi helynevek között is találunk akolra 
utaló megjelöléseket.129 A pásztorépítményt általában akolként ismerik 
a Bodrogközön, de Sárospatakon akolynak is mondták.130 

Az akolra vonatkozó bodrogközi adatok beleilleszkednek Szabadfal
vi J.-nek a témára vonatkozó — országos adatokat összegező — megál
lapításai sorába.131 Itt is a korlátfákkal körülzárt, mindig négyszög 
alaprajzú kerített hely az akol, amelynek északi végében, két- vagy 
három oldalán fedeles szin áll.132 A fedeles szin terminusa a vidéken az 
akol vagy félszer. 

A bodrogközi aklok típusainak számbavétele előtt ide kívánkozik 
Kacsik Andrásnak, a bélyi Sennyey grófok egykori gulyásának elmon
dása az uradalmi gulyák aklairól. Az 1890-ben született Kacsik András 
6 éves korától 1945-ig volt a Sennyeyek pásztora. Apja és az ő gyakor
latából állította, hogy az akolban csak télen tartották a gulyát.133 „Vályog 
vagy kü fala van az akolnak, teteje meg zsindely vagy nád. Kinn a 
legelőn (nyáron) karám volt. A karámot mindig vitték a gulya után, a téli 
és nyári szállásra. Amikor a téli szállásról hajtották ki a jószágot a 
legelőre, abba az egész cselédség mozgósítva volt. Felkötötték a jószá
gokra a kongót, lassan hajtották ki, legeltettek, s estére kinn a legelőn 
elkészült a teljes tanya. A karám szállításakor egy szekérre 4-5 karám-
tagot tudtak felpakolni." Az első világháború után csökkent a földesúri 
marhatartás intenzitása, s tavaszonta a karcsai felinkerti majorból „nem 
vittek már 4-6 karámot a rétre, mint azelőtt".134 A karcsai pásztor 
elbeszéléséből tehát az derül ki, hogy akolban csupán télen tartották a 
szarvasmarhacsapatokat, a nyári legelőn csak karám állott a pásztor 
segítségére. 

A gyűjtő által feltárt egyéb recens adatok azonban az aklot már a 
nyári legelő szerves részeként mutatják be. Gönyey S. az 1920- as évben 
fotózta Nagyrozvágy határában azt az L-alakú aklot, amelynek egy 
rövid szakaszát kivéve — ahol deszkázott az oldal — semmiféle védő 
falazata nem volt (28. kép). Ugyancsak nem védte összefüggő falu akol 
az Elágazás vasútállomás melletti tanyák marhaállományát sem. Az akol 
északi oldalát 1967 előtt semmi sem takarta. 1967-ben félig rakta fel 
trágyából a pásztor a falat, majd 1969-től — amikor a kis aklot egy 
L-alakú szárral toldották meg — bálázott szalmával rakták be az akol 
északi és keleti oldalát (28-29. kép). Ugyancsak a falazat nélküli aklok 
variánsait gazdagítja a semjéni Batoknya nevű legelő akla (30. kép). A 
gulya akolját a pásztorok olyan helyre telepítették, ahol a meglévő élő 
fákat be tudták „építeni" az akol szerkezetébe (31. kép). Ezt a gulyaeny-
helyet a semjéniek félakolként ismerik. Az egyszerű, nyeregtetős szer-
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28. kép. Akol. Nagyrozvágy. Gönyey S. felv., 1920-as évek 

29. kép. Akol. Elágazás-vasútállomás, 1969. 
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30. kép. Akol. Semjén-Batoknya legelő, 1970. 

31. kép. Akol tetőszerkezete, élő fa ágakkal. Semjén, 1970. 
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kezet közepén végighúzódó oromgerendát 2-3 m-enként ágosok tartják, 
amelyhez szarufák csatlakoznak. Utóbbiak a mindkét szélén 4-5 m-en
ként ágosokon nyugvó sárgerendákon fekszenek. Ebbe a szerkezetbe 
ágasként 8 élő fa „épül be". Afélakol északi fala nyitott, bár alul 50 cm 
magasan száraz fű, falevél védi a marhákat. Mögötte 2 m-re pedig földbe 
ásott tövű, sűrűn és függőlegesen álló, gallyakból épült szabályos fal 
van, melynek enyhely a neve (32. kép). Ez a falazat az akol felől álló 
ágasokra és élő fákra támaszkodik, vízszintesen pedig alul-felül egy-egy 
pár összeerősített rúd fogja össze. A félakol északi oldalán fellelhető 
enyhely minden bizonnyal a másutt szárnyékként ismert pásztor
építményeknek egy módosult formája. 

32. kép. Az akolt védő enyhely. Semjén, 1970. 

Szintén az oldalfal nélküli típus emlékét őrzi a kenézlői-balsai Tisza-
parton álló termelőszövetkezeti akoli1 A hatalmas méretű épületből kettő 
áll egymás mellett, de mindkettő közepén két sor jászol fut végig, 
amelynek karikáihoz esténként lekötik az állatokat (33-36. kép). 
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33. kép. Gulya karámban. Kenézlő-Balsa, 1970. 

34. kép. Akol. Kenézlő-Balsa, 1970. 
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35. kép. Arcaijászol. Kenézlő-Balsa, 1970. 

36. kép. Karámkapu zá
ra. Kenézlő-
Balsa, 1970. 
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Az akol típusú pásztorépítmények forma és anyag tekintetében több 
— három oldalon fedett—variánsa élt a Bodrogköz területén. A legegy
szerűbb, s persze legelterjedtebb forma alaprajza olyan téglalap, amely
nek az északi és déli oldala 20-50 m hosszú, szélessége pedig 8—10 m. 
(37-38. kép). Ez az alaptípus két módon változott. Egyik esetben (pl. 
Nagyrozvágy, Elágazás) L-alakúra bővült az akol, a másik esetben pedig 
két szárral gyarapodva U-forma alakult ki (pl. Tiszakarád-Nagyhomok 
tanya, Tiszakarád-Apátszög legelő (39. kép). 

38. kép. Akol. Cigánd, 1963. 
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39. kép. Akol. Tiszakarád-Tróconyi legelő, 1970. 

Anyagát tekintve némi különbség volt az uradalmi állatcsapatok 
enyhelyeiül szolgáló és a faluközösségek gulyáinak védelmet adó aklok 
között. Amíg a paraszti gulyák építményeit többnyire az egyszerű fal
szerkezetek jellemezték, addig a majorsági gulyák — legalábbis a 19. 
század eleje óta —jól megépített, tömött falazatú aklok enyhébe húzód
hattak a hideg elől. A faluközösségek marhaakoljait a pásztorok és 
parasztemberek építették. Az akol északra, keletre és nyugatra néző 
három oldalát font sövény vagy sárral betapasztott sövény (patics), 
sűrűn egymás mellé állított karó, s olykor deszkával vízszintesen vagy 
függőlegesen beborított falazat alkotta. Nyereg- vagy sátortetős fedél
szerkezetét durván, szakszerűtlenül ácsoltak össze. Egyetlen adat kivé
telével nem ismerünk olyan aklokat, ahol a padlásteret lefedték volna. 
Ez a kivétel egy vajdácskái hodály,135 amelynek megközelítőleg felét 
lepadlásolták Qiodálypad), s a pásztor ott alakította ki pihenő- és nyug
vóhelyét (40. kép). Az uradalmak „hivatalos akoljait" — ahogyan Kör
mendi János zemplénagárdi gulyás fogalmazta — kőművesek és ácsok 
készítették.136 Falazatuk többnyire vályogból, emellett kőből vagy tég
lából épült. Általában nyeregtetős fedélszerkezetüket pedig gondos ács
munkával készítették. Mind a falvak, mind az uradalmak akoljainak 
héjjazatát zsindelyből, nádból vagy zsupszalmából rakták a 19. század 
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végéig. Ezután jelent meg és terjedt el — elsősorban az uradalmi — 
aklok cseréppel, majd palával való fedése. 

A bodrogközi szarvasmarhaakiokban általánosságban nem volt já
szol. Ezzel ellenkező adatunk csupán kettő van. Révleányvárön egy 
majorsági akol északi falához építettek hosszú jászolt, a kenézlöi akol 
pedig újabb építésű, s benne középen arcaijászolt helyeztek el (35. kép). 

40. kép. Hodály. Vajdácska, 1963. 

Az akol típusú építményekhez a Bodrogközön mindig hozzátartozott 
a korábbiakban leírt rudkarám. A gyűjtőmunka során egyetlen olyan 
adat sem bukkant fel, amely utalt volna más jellegű (pl. trágyából rakott 
garággya, deszka, vályog vagy kő) kerítő falazat egykori meglétére.137 

Az akolhoz tartozó karám formája — hasonlóan az önállóan álló karám
hoz — általában téglalap alakú, a karámkapu helye többnyire a déli oldal 
közepe vagy egyik sarka. Előfordult ritkán, hogy a karám keleti oldalán 
— közvetlenül az akol mellett — nyitottak kaput (pl. Vajdácska, 40. 
kép). 

Az akolt néhány esetben úgy építették (vagy később megosztották), 
hogy egy részben, többnyire a kisebbikben, a szarvasmarhával közös 
legelőn járó lovakat tartották. Ilyenkor az állatokat csupán a rudkarám 
választotta el egymástól. 

A szarvasmarhacsapat összetartását és védelmét szolgálta az az akol 
elnevezésű pásztorépítmény, amelyet 1929 táján Gönyey S. Nagyroz-
vágy határában fényképezett (41^43. kép).138 Az akolról pontos leírás 
nem áll rendelkezésünkre. A fotó alapján azonban megállapítható, hogy 
a gulya számára enyhet adó épület kb. 10-12 m széles és 15 m hosszú. 
A földről induló szarufapárokat a tetőn oromgerenda köti össze, oldalán 
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41. kép. Akol. Nagyrozvágy, 1929 táján. Gónyey S. felv. 

42. kép. Akol. Nagyrozvágy, 1929 táján. Gönyey S. felv. 

nagy közökkel 2-3 keresztrúd-sor fut végig. Szerkezeti funkciója mel
lett e keresztrudakra támaszkodhattak a héjjazatot alkotó hatalmas kéve 
nádak, amelyek a magyar marhák erőteljes szarvainak magasságában, 
körbe szinte teljesen kikoptak. Az akol hátsó — minden bizonnyal 
északra néző — oldala félkör alakú, a karám felé pedig teljesen nyitott 

107 



az akol. Az építmény meglehetősen viharvert. Nem lehet tehát azt 
feltételezni, hogy az 1920-as évek táján új képződmény lett volna. Ez a 
pásztorépítmény — jóllehet csupán „egy adat", ezen, a zártsága miatt 
sokáig „rezervátum"-jellegű területen — sugallja azt, mintha az akol 
épületének alaptípusát nem a fennálló falu akiokban kellene keresnünk. 

43. kép. Akol. Nagyrozvágy, 1929 táján. Gönyey S. felv. 

A fentiekben leírt enyhely tehát nem hodály. A pásztorépítményeknek 
ezt a típusát az akloktól eltérőnek ismeri a kutatás, s úgy tartja számon, 
hogy a típus hodály terminussal jelölve elsősorban a juhtartás építmé
nye.139 A hodály azonban enyhelye volt a szarvasmarhacsapatoknak is,140 

s Bencsik J. az építmény formájának tisztázása nélkül Polgárról azt is 
megjegyzi, hogy a hodályt az 1900-as évek elejétől készítették rend
szeresen a gulyák számára.141 Bodrogközi pásztor adatközlőim egyönte
tűen állították azt, hogy a szarvasmarhatartás vonatkozásában az akol és 
a hodály ugyanaz. A hodály csupán újabban használt szó az ősi pásztor-
építményre. Ez esetben tehát egyszerű névátvitelről lehet szó, melynek 
során a juhpásztorkodás szókincsébe tartozó és a románból átvett hodály 
szavunk átterjedt a bodrogközi szarvasmarhatartás akolszerű építmé
nyeinek megjelölésére.142 

Az akol és a karám — más építményekkel együtt szállás — területén, 
valamint az állatok déli pihenőhelyéül szolgáló déllőn mindenütt állt 
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1-5 dörzsölő ágos vagy dörzsölőfa (44-45. kép). Ott, ahol a szállás 
területén vagy közvetlen környékén élő fa állt, azok szolgáltak dörzsö-
lőként, de funkcionált ilyen céllal kútágas is. Többnyire azonban a 
legelő Szentgyörgynap előtti átvizsgálásakor ásták le a dörzsölő ágaso
kat a karám közepére vagy a déllő területére arányosan elosztva. Egy-
egy oszlop 30-40 cm átmérőjű és 1,5-2 m magas volt. Oldalát 
rücskösnek hagyták, vagy — mint Karcsán — baltával körbe bevagdos
ták. 

Az állatok mind a szálláson, mind a déllőn állandó helyet foglaltak 
el. „A marha mindig saját vackot csinált — mondta Szegedi Mihály, 
tiszakarádi gulyás — mindig egyformán ugyanarra a helyre ment vissza. 
Megszaglászta a helyet, s aztán lefeküdt."143 

44. kép. Dörzsölő fa. Tiszakarád, 1970. 
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45. kép. Dörzsölő fa. Kenézlő-Balsa, 1970. 

Szaporítás és a borjú gondozása 

Mind a kinnháló anyagulya, mind a naponta hazajáró csorda közé 
június elejétől bocsátották a bikákat. A bikák két hónapon át naponta 
együtt legeltek a tehenekkel. Párosodásuk teljesen szabadon történt. Ezt 
a rendet igyekeztek kb. 1890 óta állami intézkedésekkel megszüntetni, 
s helyette bevezetni a kézből való fedeztetést. A magyar fajta visszaszo
rítására, a 19. század végén nekilendülő fajtaváltás elősegítésére állami 
tenyészbikaakciókat szerveztek, ami meggyorsította a színes szarvas
marhafajták elterjedését.144 A falvaknak a bikák vásárlására és alkalma
zására engedélyt kellett kérniük a járásonként működő mezőgazdasági 
felügyelőségtől. Ebben az időben pl. Karcsa a Hortobágyról, Zsurzsról 
és Szabolcs megyéből vásárolt bikákat. A karcsaiak egyik mondája 
éppen egy ilyen messziről — vasúti vagonban — érkezett bikáról 
szól.145 

A majorsági anyagulyák bikái az uradalom tulajdonát képezték. A 
többi gulya közelében tartották a bikacsapatot, amelynek önálló pászto
ra volt. A bikagulyás naponta legeltette a gondjaira bízott állatokat a 
részükre fenntartott legelőn, s a csapatot csupán júniusra és júliusra 
osztották szét a majorság anyagulyái között. A falvak saját bikákat 
tartottak, amelyek a közbirtokosság tulajdonában voltak. A falusi csor
dás lakóházát úgy építette a közösség, hogy a portán külön bikaól állt a 
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bikák számára. Az apaállatokat a csordás és családtagjai gondozták, 
akiknek vezetékneve többnyire el is kopott a falu száján és csak Bikás-
ként emlegették őket. Szolgálatukért 1-2 hold szántóföld volt a fizetség. 
Az apaállatokat kb. 1880 óta általában istállózva, szálas takarmányon 
tartották. Naponta láncon — a hamisabbakat rúdon — vezetve megjá
ratták. A bikákat — éppúgy, mint az uradalmakét — júniusban és 
júliusban bocsátották a falusi anyagulya és a csorda közé, s az idő 
leteltével kifogták a nyájakból. 

A pásztorok a két nyári hónapban különös figyelemmel kísérték az 
anyagulyákat és a csordákat. Ha észrevették, hogy valamelyik tehén 
folyatott, hírt kellett adni a tulajdonosnak. Többnyire maga a pásztor 
vitte a kívánt, s így örvendetes hírt, amit a gazda néhány pohár borral 
vagy pálinkával és némi pénzzel honorált. A folyatást követően a pásztor 
különös gonddal vigyázott a vemhes tehénre, hogy el ne vetéljen. Ame
lyik tehén nem fogott hornyút a nyári hónapok alatt, az abban az évben 
meddő maradt. A Bodrogközben az első világháború után kezdett elter
jedni, hogy nem engedtek bikát a legelő csorda közé, hanem a bikaistál
lóhoz vitték a teheneket folyatni. 

A folyatást úgy ütemezték, hogy a szarvasmarhák február végén, 
márciusban elljenek. A kinnháió anyagulya tehenei a többi jószág között 
az akolban, vagy kívüle, a szalmával borított gyepen ellettek meg. 
Amikor a tehén „kezdi egyengetni a derekát, nézdegél hátra, kapál a 
lábával, akkor már látszik, hogy rövidesen elleni fog. Elles előtt forgo
lódott, csinált egy kis vackot, s bőgött, amikor a fájások jöttek. Fekve 
ellett. Nyújtózott, erőlködött, kijött a feje vize. Azután a két első lába 
jött ki, a térde és az orra egyszerre. Utána már nincs nagy fájdalom. A 
két csípeje jött még ki nehezen. A pokla jött végül. Amikor a borjú 
kiesett, a többi odament, megszagolta. A pásztor nem segített az ellésben 
a tehénnek. Némelyik tehén még neki is fordult a pásztornak, ha közel 
ment hozzá. Ha az egyik körme jött csak, az ember mégis segített. 
Gyorsan visszadugta, benyúlt, megkereste a másik körmét, s mellé 
igazította."146 

A csordabeli tehenet elles előtt néhány nappal már nem engedték a 
legelőre. Az ólban tartották, tiszta és vastag almot terítettek alá. Mégis 
előfordult, hogy a csordabeli tehén kinn a legelőn ellett meg. Ilyenkor 
híradással volt a pásztor a gazdának, aki ezután szekérrel szállította haza 
a borjút. Ha a tehén ellőfélen volt, a gazda lyukat fúrt a szarvába, s oda 
tömjént tett, hogy megóvja ezzel a marhát a rontás ellen. A lyukat kis 
fadarabbal zárta le. 

A gulyában a borjú 6 hónapos koráig szopott. Hat hónap után válasz
tották őket. A bikaborjú a bikagulya közé, az üszőborjú az üszőgulya, 
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szűzgulya közé került. Egyes helyeken külön bornyúcsordái is tartottak 
a legelőn. A kinnháló anyagulyák csak borjút neveltek, ott tehát a 
megellett tehén bőséges tejét a borjú hasznosította. Szokás volt azonban, 
hogy a pásztorok — a gazdák vagy az uradalom minden tiltása ellenére 
— mégis fejtek egyes teheneket. A tejjel saját étrendjüket igyekeztek 
változatosabbá tenni. Ha a gulyás akadályozni akarta a borjú szopását, 
bekente a tehén tőgyét marhaszarial}41 A borjú így nem szopta az 
anyját. Ha a legelőre gazda vagy uradalmi gazdatiszt vetődött, rögtön 
kész volt a pásztor válasza: „Belefeküdt a marhaszarba."148 Mikor az
után a pásztor tejet akart fejni, lemosta bő vízzel az állat tőgyét, kifejte 
a kellő mennyiséget, s ezt követően engedte a borjút az anyja alá. Ha a 
borjú éhes volt, s nem fért a tőgyhöz, előfordult, hogy szopta az anyja 
szügyit is. Ezt a pásztorok károsnak tartották, s bekenték az állat szügyét 
is trágyával. 

A csordába hajtott bornyas tehéntől tejet is várt a gazdája. Az anyjá
val együtt csordára járó vagy a választás idejét elérő borjú szopását tehát 
igyekeztek megakadályozni. Szopásgátlóként néha felhasználták a szú
rós kutyabürt (sündisznó bőrét), amelynek két végére kantárszerű szíjat 
kötöttek. A szúrót, bornyúszúrót1*9 a Bodrogközben általában bőrből 
készítették. Széles szíjba kétsorosán szögeket vertek, kantárt formáltak 
belőle (46. kép), s ezt csatolták fel a borjú orrára. Az eszköz szopásnál 
döfködte a tehén tőgyét, oldalát. Újabban raknak a tiszakarádi csordabe-

46. kép. Bornyúszúró. Tiszakarád, 1970. 
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li borjúk orrába fémből (többnyire alumíniumból) készült palókál, mely 
megakadályozza a szopást (47. kép). A hajdani, az egész Alföldön 
deszkalapból készült palóka használatára már nem emlékeznek,150 de az 
eszköz — új anyagból — még napjainkban is használatos. Aszopásgátló 
eszközöket néha az önmagukat, gulyabeli vagy csordabeli társukat meg-
szopő tehenekre is felerősítették (48. kép).151 

47.kép. Palóka 
alumí
nium
ból. 
Tisza-
karád, 
1970. 

48. kép. Szopásgátló növendék állaton. Nagyrozvágy, 1969. 
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A legeltetés rendje 

A Bodrogközben lényegesen egységes volt a csordák és a gulyák 
legeltetési rendje. A csordák nyáron rendszeresen fél 5, 5 óra körül, 
tavasszal és ősszel fokozatosan egy-egy órával később indultak a falu
hoz közel eső legelőjükre. A legelőn a csorda a capon haladva legelt. A 
nyári rend szerint 8-ra már kút közelébe értek, ahol ivott a marha, majd 
delelt fél 10-ig. Akkor újra megindultak legelni 12-ig. 12-kor itatás és 
az állatok ismét deleltek 3-ig. A harmadik legeltetési szakasz 3-tól este 
7-ig tartott.132 Ekkor utoljára itattak s azután elindult a csorda vissza a 
faluba. Tavasszal és ősszel 6-tól 11-ig, majd a delelés után fél 3-tól 6-ig 
két szakaszban legeltettek a pásztorok.153 Sőt az ősz utóján olyan napo
kat is élt a csorda, amikor a hideg miatt delelés nélkül, reggel 8-tól 
délután 4-ig egyfolytában járta a legelőt. 

A gulyák legeltetési rendje csupán a legelőn lévő hálóhely tekinteté
ben különbözött. A gulyás hajnali 4-kor kelve kimosta az állatok vályú
ját, körüljárta azokat, hogy nincs e beteg közöttük. A vacokról vagy a 
karambol indult el a csapat — itatás után — a nyáron három, a tavasz-
szal-összel két szakaszos legeltetésre.134 

A két vagy három szakaszos legeltetésnek a nappal rövidebb- hosz-
szabb volta mellett a fű minősége is oka volt. Ha dús és nagy a legelő 
füve, az állatok bal híjjá hamarabb tele lett, s ez jelezte jóllakásuk 
mértékét.133 A kisebb, satnyább füvön hosszabb idő alatt lakott jól a 
jószág. 

A legeltetés rendjének régi, hagyományos módját sok tényező befo
lyásolta. Közülük leglényegesebb a legelő fekvése, kiterjedése, termé
szeti adottsága volt. A pásztorok — alkalmazkodva az adottságokhoz — 
úgy igyekeztek beosztani a legelő felélésének rendjét, hogy a partosabb, 
sík terület kezdeti megjáratása után a nyár közepére még maradjon 
tartalmas, jó legelő mező. Ezt a „tartalék" területet ott jelölték ki, ahol 
a talaj mélyebb fekvése miatt a fű később nőtt, s bő vízellátása követ
keztében nem vénült meg. Az egész legelőterületet így lényegében két 
nagy járásra és egy tartalék járásra osztották fel. E járások kijelölésénél 
nagymértékben figyelembe vették a pásztorok a vidék uralkodó széljá
rását. Fontos dolog ugyanis, hogy a legelő marha a gyenge széllel — 
páhogó széllel — szembefordul, az erősebb szélnek viszont fart ve/.136 

A bodrogközi gulyások egyik szólásmondása ezt azzal egészíti ki, hogy 
„A jószág Szentjánosnaptól mindig arra fordul, amerről a szél fúj."137 

A pásztor az állatcsapatot a nyári legelőn töltött első napon lassan 
körülvezette az egész legelőn. „Ez a legelő a tied, ezen fogol legelni" — 
mondta Körmendi János, zemplénagárdi gulyás. Mindig a szállás és a 
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kút felé csapta a jószágokat. Vigyázott arra, hogy meg ne szaladjon, mert 
akkor nem legelhet, s nem szokja a rendet. Az első nap után többnyire 
két kört írt le a legelő csapat. Előbb mindig a szállás környékét etetik le, 
hogy a távolabbi legelőrészre történő kijárással ne tiporják le a füvet. A 
levágott, legázolt füvet a jószág nem eszi meg. Kör-körösen egyre 
kijjebb és kijjebb legeltettek. Ha leették a legelő szélét is, akkor újra 
visszatérnek a szállás, a tanya közelébe. E fázisok között azonban nem 
volt szabad sok időnek eltelnie, mert a jószág vágyik vissza a gyenge 
fűre. Az egy nap megtett körök végére érve — itatás után — delelt vagy 
háh és kérődzött az állatcsapat. Gyakori volt azonban, hogy a legelőnek 
a szállástól távoli pontján kút állt, s a délelőtti kör megtétele két szakasz
ra vált. Ilyenkor a 8 óra és fél 10 közötti delelés a szállástól messze eső 
kút közelében, a 12 és 3 közötti delelés a szállás mellett történt. A 
szállástól vagy delelőtől az éppen legeltendő területre (és onnan vissza) 
capolva haladt a jószág.158 A pásztor úgy igyekezett terelni a marhákat, 
hogy azok a legelőn jól megterüljenek. Gazdaságosan, nem túl nagy 
területet fogva, de nem is kicsit. Vállra vetett bottal haladt a pásztor a 
csapat előtt vagy pedig kiállt előlük s oldalról figyelt. Nem volt szabad 
feleslegesen beleavatkozni a jószágok legelésébe. Siettetni pedig kifeje
zetten káros volt, hiszen így legelés közben a javarészét otthagyták, s 
legázolták az állatok. „Amelyik pásztornak sebesen jár a jószága, az az 
ű hanyagsága" —tartja a bodrogközi szólás-mondás.159 Időnként mégis 
akadt a falkában egy-egy állat, amelyik állandóan gyorsabban legelt. 
Akadályozására Cigándon a pásztor 50 cm hosszú 15-20 cm széles 
deszkát faragott, s az egyik végébe szegezett vas karikánál fogva kötél
lel vagy lánccal rögzítette az állat szarvához. Járás közben a jószág 
folyton rálépett a deszkára, amely ily módon gátolta a gyorsabb mozgás
ban. 

Rossz időben a jószág nem nagyon evett. Ha csak az eső esett, 
viszonylag nyugodtan legelt. De ha az eső mellett szél is fújt, széllel 
szemben szinte rohantak az állatok, s csak megfordulva ettek egy keve
set. Ilyenkor a legelő egyik végében, a kár előtt a gulyás, a másik 
végében a bojtár állt, s mindig megfordította a csapatot. Oldalra nem 
kellett ügyelni, mert a jószág nem fordult oldalával a szélnek. 

Az idő változását megérezte a jószág. Ilyenkor a marha cikkázott, 
idegesen mozgott, fészkelődött. Az akolban mind egy oldalára feküdt. 
Fejét feltartotta, szagolt, fülét leengedte s mozgatta. Ezek biztos jelei az 
időváltozásnak.160 „A kinnháló embernek mindig úgy kellett aludnia, 
mint a nyúlnak. — mondta Szakáll Bertalan nagyrozvágyi gulyás161 — 
Amikor gyött az esős éccaka, édesapám (a gulya pásztora) azt mondta: 
fiam (a bojtár), most te légy fenn éjfélig, éjfél után én vigyázom a 
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csapatot." Hiszen rossz idő esetén „kutyának, gulyásbojtárnak kinn a 
helye".162 A jószág a szélfúvás felé farra fordult, s lassan, lépésben ment 
előre. Ezért a pásztornak a falka elébe kellett állnia, botjára guggolni, 
vagy szűrbe burkolózva lefeküdni. Ugyanakkor időnkint rákiáltott 
nyugtatólag az állatokra: Nette! Hóha te! Ha nappal — legelés közben 
— távol a szállástól hirtelen vihar kerekedett, a zivatar beállta előtt 
igyekezett a pásztor a nyájat a felleggel szembe terelni, hogy amikor 
„megindult az eső" s a marhacsapat megfordulva menekülni igyekezett, 
a legelő szélétől (a kártól) minél távolabb legyenek.163 

Vihar előtt igyekezett a pásztor védett helyre terelni a gulyacsapatot. 
Oltalmat az erdő fái, a természetes enyhelyek és mesterséges építmé
nyek nyújtottak.164 A karcsai mondák között Balassa I. közöl egy törté
netet, ahol a pásztor a Bodrogköz- szerte fellelhető homokdomb enyhét 
használta fel nyája védelmére: „.. .vóut itt egy gulyásember ... a marhák 
még azelőütt amarra jártak a Szekeresen, Köbölkuton, mikor mán gyütt 
a nagy zivatar, mán akkor oszt ide szorították ... a Szőülőhomok alá. 
Osztán mikor csattogott, csengett, villámlott, akkor a vén gulyás ... 
hanyatt vágóudott, oszt megfogta a két térgyét, oszt ugy ment a marhán 
körös-körül. Azt mondta, hogy: Ide üss, ide üssél, ide üssél."165 

Ha az eső negyed óráig verte a jószágot, megázott, s meg is nyugo
dott. Az eső elállta után viszont újra mozgolódni kezdtek, s akkor a 
pásztor megszalasztotta, megkutyáztattsi a gulyát, hogy megszáradjanak. 
Minden ügyességre szükség volt tehát a rossz idő esetén a pásztornak és 
segítőtársainak a nyáj összetartásához. Mégis előfordult olykor, hogy a 
gulyacsapat szétszaladt, s csak igen nagy nehézségek árán tudták össze
terelni. 

Az aljasabb, lapályosabb, vizesebb területek legeltetésére a nyár 
közepén került sor. Karcsa határában a gulyát „nekivertem a víznek. 
Terített a marha egy nagy területet" — mondta Kacsik András.166 A 
gulyabeli állatok a káka és más vízinövények között ösvényeket csinál
tak, s úgy legeltek. A pásztor derékig érő vízben ment a falka után. A 
bocskort és a lábravalót vagy gatyát levetette, vállára tette s közben a 
sás összevágta a pásztor egész alsó testét. 

Előfordult az is (Sárospatak, Tiszakarád, Kenézlő határában), hogy 
az állatcsapatnak az új legelő elfoglalásához folyón kellett átúsznia. 
Ilyenkor a pásztor csónakba ült holmijával, beevezett a Bodrog vagy a 
Tisza közepére, s füttyentésére a gulya nekiment a víznek, úszva követte 
a pásztor a túloldalra.167 

A legeltetésnek e két körre tagolódó rendszere mellett az első világ
háború után vált ismertté — de nem általánossá — az ún. pászmában 
való legeltetés. Eszerint öt egyenlő szakaszra osztották a legelőt, amiből 
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négyet kéthetes váltással mindig teljesen lelegeltettek. Az ötödik sza
kaszt a nyár közepére hagyták, amikor a legelő többi részén alig volt már 
fű. A csapat ebben a periódusban is a kopott legelőt járta napközben, de 
estére tartalék legelőből megkapattak a jószággal 2-3 holdnyi területet, 
hogy éjszakára az éhségtől nyugta legyen. A pászmában történő legelte
tésnek a Tiszakarád határába tartozó Tróconyi legelőn 1970 táján Sze
gedi Ferenc egy olyan formáját alkalmazta, hogy a négy szakaszra 
osztott legelő egyenkénti teljes lelegeltetése után visszatért a pásztorok 
régi legeltetési szisztémájához, s beszorulásig a teljes legelőt járta a 
marha. 

A pászmás legeltetési rendet fejlesztette tovább a napjainkban — 
elsősorban a termelőszövetkezetekben és az állami gazdaságokban — 
általánosan elterjedt „villanypásztoros" legeltetés. A legelő egy szaka
szát 1 m-es vaspálcákra feszített dróthuzal segítségével körülkeríti a 
pásztor, a huzalra akkumulátorból 12 Voltos áramot bocsát. Az így lezárt 
térbe beterelik a legelő csapatot, s a huzalhoz érő állatot erőteljes 
áramütés riasztja el a kerítéstől. A fű felélése után továbbfordítják a 
villanypásztort, talicskával új helyére tolva az áramot szolgáltató akku
mulátort is. 

A szakaszos legeltetés nem minden esetben kielégítő megoldás. Az 
öregebb pásztorok egybehangzó véleményét Körmendi János így fogal
mazta meg: „Helyes ez a szakaszos legeltetés, csak nem egészen, ha a 
fűnek olyan tulajdonsága van, hogy nagyon fejlődik. Mire az első sza
kaszt a pásztor leéteti, a többi fű megvénül. S mikor a gulyát odébbfor
dítják, vágyik vissza a gyenge fűre. Én 27 évig vótam gulyás. Nekem, 
ha a gróf azt mondta vóna, hogy legeltessek szakaszosan, akkor sem 
legeltettem vóna. Mert annak a jószágnak kellett a gyenge fű. Ha máma 
ezen a csapáson mentünk, holnap már ők igyekeztek beljebb. Akkor 
egyszerre nyőtt ki a fű, egész nyáron vót neki mit legelni."168 

A nyári legelőn rendkívül sokat szenvedett a gulya a légytől, a legyek 
egyik fajtájának pondrójától és a szúnyogoktól. A legyek — különösen 
nagy melegben — hatalmas rajokban lepték el az állatokat, amelyeket 
legelés közben főként a nagy testű pécsik zavart. Kellemetlen csípéseik 
ellen csupán farokcsapásokkal tudtak védekezni. Hasonlóképpen nem 
tudták megelőzni azt sem, hogy a legyek egyik fajtája lerakja petéit az 
állatok, különösen a fiatal tinók és üszők hátára. A nyár elején kikeld 
pondrók azután nagy fájdalmat okozva vájták magukat a bőr alá. A 3-4 
hét alatt, ameddig a bogárzás tartott, nyugtalanok voltak a gulyabeli 
marhák.169 Meg-megszaladtak, ilyenkor különösen vigyáznia kellett a 
pásztornak, hogy kárba ne menjen vagy szét ne szaladjon a gulya. 
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A legyek nappali kellemetlenkedését este és éjszaka a szúnyogok 
inváziója váltotta fel. Kacsik András a következőképpen írta le a gulya 
júliusi, augusztusi éjszakáit: „Éccaka a szúnyog ette a jószágot. Alit a 
jószág egymásnak vetett oldallal, hogy legalább ott ne csipje a szúnyog. 
Ilyenkor örvénlett a jószág, mint a kásás hurka a fazékban. Hajnalban 
lassan megnyugodott, s napkelte után még órákig ott pihent, nem akaró
zott legelni."170 A szúnyogok ellen csupán füsttel tudta védeni az állato
kat a pásztor. Száraz ganét, töremorát, tőzeget kapart össze a bojtár, s 
rádobálta a szabad vacok vagy a karám köré gallyakból 5-10 csomóba 
rakott tűzre. A tüzeket azon az oldalon rakták meg, ahonnan a szél fújt. 
Időnként táplálták marhatrágyával, amitől egész éjszaka füstölgött, si-
nyákoh, s a szúnyogok elmenekültek. Az állatok igyekeztek minél köze
lebb jutni a tűzhöz, hogy több füst vegye őket körül. Ecsedi I. és Ébner 
S. is leírja a Bodrogközből, hogy a „meddő tehén" vagy a „lápi marha" 
úgy segíti elő a lankadó tőzegfüst megújulását, hogy szarvával piszkálja 
meg a tüzet (49. kép).171 

49. kép. Szúnyog ellen tőzegből rakott tűz. Tiszakarád, 1970. 

Már csupán az idős pásztorok emlékezetében él az, hogy a Bodrogköz 
nádasaiban, erdeiben egykor farkas is élt. Inkább a téli hónapokban 
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környékezte meg az aklok táját, ahonnan 1-2 hónapos borjút is elraga
dott. A nagyobb állatokat, a borjaikat védelmező teheneket csak „meg
rontani" tudta. Ha a legelő környékén farkasok kódorogtak, hamar híre 
kelt, s a pásztorok felcsatolták kutyáik nyakára a — különben kunyhók 
oldalán vagy karámágason tartott — tőrt, örvet vagy farkasszfjat. Ez 
egy tenyérnyi széles, vasból készült, ritkábban szegekkel sűrűn kivert 
szíj volt, mellyel a gulyások komondoraik életét védték. 

A pásztor a gondjára bízott jógszágért anyagi felelősséggel tartozott. 
A nyájak megőrzésére tehát mindig igyekezett a legjobb segítőtársakat 
megtalálni. Az országos gyakorlatnak megfelelően komondor kutyákat 
tartottak a bodrogközi pásztorok is.172 A nyáj terelésében a komondorok 
nem vettek részt. Tartásuk emlékeit az 1900 körül elterjedt puli teljesen 
kiszorította. A nyájőrző komondor visszaszorulása egybeesik a farkasok 
szinte teljes kiirtásával. Egy-egy nyáj őrzésében a gulyást-csordást álta
lában 2-3 kutya segítette. Neveik között a Bogár, Cigán, Fickó, Hattyú, 
Hundi, Kökén, Legény és Markos voltak gyakoriak. Az együtt szolgáló 
kutyákat úgy választották ki, hogy egyformán fürgék legyenek. A lusta 
kutya a többit is elrontotta. Betanításukat maga a pásztorember végezte. 
Három napig parancsszavakat adva vezetgette a kutyát, majd megpró
bálta, hogyan tanul. Nekiúszította egy borjúnak: „Fogd meg az orrát, 
te!" Ha a kutya teljesítette a kívánságot, megveregette a hátát. A követ
kező napon utánaengedte szintén egy borjúnak, s célhoz érése előtt 
„Állj!"-t parancsolt, hogy tanuljon engedelmeskedni. Visszatérésre a 
pásztor egy rövid füttyel szólította a kutyát. Külön tanította arra, hogyan 
kell a szélen elkalandozó, leszakadó állatokat a csapathoz fordítani. A 
kezdetben használt Fordítsd jobbra!, Fordítsd balra! parancsszavakat 
felváltotta egy elnyújtott, gyors ritmusban változó dallamú fütty. Köz
ben a pásztor felső testének jobb vagy bal oldalra hajlításával adta meg 
a kutya futási irányát, ahonnan az eltávolodott jószágot az ellenkező 
irányba kellett fordítani. A fürge és tanulékony pulik mellett ritkán 
farkaskutyákat is alkalmaztak a pásztorok. Hasonló módon segített a 
terelésben, mint a puli. Arra viszont vigyáztak, hogy a farkaskutya 
veszedelmesen erős fogásával nagyot ne harapjon. Hűvösebb időben — 
amikor fürgébb — szájkosarat tettek rá, meleg nyári napokon lustábban, 
lazábban fog. A jó kutya büszkesége a pásztornak. Adásvétel tárgyát 
sohasem képezte. Ragaszkodott hozzá, s csak alapos indokkal vagy 
nagy barátsága jeléül cserélte el pásztorkomájával. A pásztorok legy-
gyakrabban éppen a kutyákkal tréfálták egymást. Az egyik fél szidalma
ira, becsmérlő szavaira a másik kutya jó tulajdonságainak 
bizonygatásával válaszolt. 
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A pásztorok minden elővigyázatossága mellett előfordult néha, hogy 
az állatok kárba mentek. Kár alatt azt a művelés alatt álló területet 
értették elsősorban, amely határos volt a legelővel. Ha a jószág megpo
csékolta a vetést, felélte a szántóföldi növényeket, az okozott kárt a 
tulajdonos részére a pásztor fizette. Ennek fejében viszont a meggázolt 
földterület termése a pásztort illette. Ha a faluközösség vagy az urada
lom kerülője elfogta a kárba ment állatokat, behajtotta a falusi bíró vagy 
a major udvarába, s a pásztor ilyenkor váltságot volt kénytelen fizetni. 

A legelőterületen több veszély is fenyegette a gulyabeli marhákat. A 
tíszakarádiak 1836-ban pl. azon panaszkodtak, hogy a Győrhomoka 
tájékán „marháink ... belé süllyednek az Ingoványba".173 Öreg pásztor 
adatközlőim szerint sem volt ritka az, hogy a lápba beledült egy-egy 
állat. Ezt a gyűjtő 1969-es semjéni tapasztalata is megerősíti (50. kép). 

50. kép. Dagonyába süllyedt tehén. Semjén, 1969. 

Minél jobban igyekezett az állat a lápból kimászni, az ingovány annál 
mélyebbre húzta. „A tiszahátasi főd könnyen elnyelte a marhát" — 
mondta Szegedi Mihály.174 A lápba dűlt jószágot régen szénakötéllel 
vagy kenderkötéllel húzták ki a sárból. A pásztor csavarta a kötelet a 
szénából, a bojtár meg eresztette. A 8-10 m-es kötél végét — a sárban 
az állathoz csúszó pásztor — a szarvak köré kötötte. A hurkolt végű 
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kenderkötelet a szarvakra dobták. A marha első és hátsó lábait kiigazí
totta a gulyás a sárból, a szárazabb területen állva vonszolták ki. Az 
emberek néha nem bírták kihúzni a lápba merült marhát, úgy beleragadt 
a sárba. Ilyenkor rudat toltak az első hóna alá, azzal nyomták vizes 
területre, ahol az iszapot lemosták róla. Végső szükség esetén lovakat 
vagy ökröket fogtak be, s azokkal húzatták ki a veszélyes helyzetbe 
került szarvasmarhát. A Bodrogköz vizeinek lecsapolása után a kiszá
radt törnie (tőzeg) is gyakran kigyulladt meleg nyárban. Az égést csupán 
enyhe, szállongó füstből vehette észre a pásztor. Erről a területről azután 
sürgősen elhajtották a csapatot, mert ha a jószág hasig beleszakadt az 
égő tömlébe, vagy rögtön kiugrott belőle vagy ottpusztult. 

A környezetből fakadó veszélyek mellett számtalan mód volt arra, 
hogy a pásztor állatokat veszítsen el a nyájból. A vihar nyomán szétfutó 
jószágokat nem mindig sikerült teljes számban összeterelni. A gulyacsa
patból olykor-olykor megszökött egy-egy nyugtalan állat, ha a pásztor 
nem volt elővigyázatos. A falkát — különösen a 20. század előtt — 
farkasok és tolvajok is látogatták.175 Emellett az egymással viaskodó 
állatok megsértették egymást, különféle betegségek tizedelték a nyájat 
stb. Mindezekért a pásztor anyagi felelősséggel tartozott, természetes 
tehát, hogy a bajok megelőzésére törekedett. 

Minden gulyacsapatban voltak fürgébb, nyugtalanabb, pákász mar
hák. A pásztor ezekre kongói rakott (típusaival a munkaeszközöket 
bemutató részben foglalkozom). A tavaszi kihajtás után néhány nappal 
már eldöntötte a pásztor, hogy mely állatokra rakjon kongót. Azokat 
azután sorban kifogta a nyájból, dörzsölőfához, karámágashoz vagy 
kútágashoz kötötte, s úgy csatolta fel a kongó szíját (51-53. kép). A 
tavaszi legelőn azonban 2-3 hét alatt annyit híztak az állatok, hogy a 
kongószíjat rövidesen tágítani kellett. A szíj szorosságát időnként elle
nőrizte a pásztor. Kongó persze nem csupán a nyugtalan szarvasmarhák
ra került, hanem a legszebb szavú vagy a legnagyobb kongóját a pásztor 
a csapat „első" állatára, a vezérit, tette.176 

Ugyancsak a szökő tinókat — többnyire csak a fiatal állatok között 
voltak nyugtalanok — igyekeztek visszatartani oly módon, hogy éjsza
kára a szálláson az egyik első lábuk szétfeszített körmei közé bigéi 
nyomtak.177 A bige 4-5 cm hosszú, végein hegyesre faragott fapecek, 
amely járás közben fájdalmat okozott a szökni akarónak. Reggel azután 
kivette a pásztor a bigét, s a fiatal jószág szabadon legelhetett. Egy idő 
múlva már elég volt este csupán felemelni a nyugtalan állat egyik első 
lábát, s a kialakult feltételes reflex nyomán a jószág meg sem mozdult. 

Az elveszett vagy az „elhajtott" állatot a gulyás olykor bűnös úton 
volt kénytelen pótolni. A távolabbi gulyákból szakította ki a megfelelő 
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51. kép. Kongó előkészítése felcsatoláshoz. Tiszakarád, 1970. 

52. kép. Szarvasmarha kifogása kongó felcsatolásához. Tiszakarád, 
1970. 
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53. kép. Kongó felcsatolás. 
Tiszakarád, 1970. 

számú és az elveszettekhez hasonló szarvasmarhákat. Messziről körül
járta az állatcsapatot, olyan helyet keresett, ahonnan a széljárás a gulyá
ra vitte a pipájából felszálló füstöt. A pipába a dohány mellé 
kecskeszakállt, szutykos kalapzsírt vagy őszi nyúl vérben ázott, megszá
rított s apróra vágott lábát tömte.178 A bűzre azután felcsapta a fejét a 
gulyabeli marha és szerteszét futott. A kóborló kisebb állatcsoportokból 
könnyű volt néhányat lopva elhajtani. 

A lopott teheneket, ökröket, tinókat igyekeztek felismerhetetlenné 
tenni, ill. a hiányzó állatokhoz hasonlatossá formálni. Jegyeiket — ha 
lehetett — megsemmisítették, s késsel bemetszették, kivágták a megfe
lelő helyeket. Az égetett jegyeket kidörzsölték vagy rásütötték. Drótból 
hamis jegyeket hajtogattak s a szükséges helyre égették. Ugyancsak az 
állatok küllemét igyekeztek megváltoztatni azzal is, hogy a szarvukat 
átformálták. Burgonyát főzött meg hajában a pásztor, s két vászontáská
ba rakta. Az oszlophoz kikötött állat mindkét szarvára egyszerre húzták 
rá a táskákat, s mikor a szaru felpuhult, két üres szarvat szorítottak rá, s 
azoknál fogva csavarták, igazították a kívánt formára.179 

Különböző betegségek jelentkeztek időnként a nyájaknál. A belső 
eredetű, a pásztor által nem gyógyítható baj következtében elhullott 
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marhák kára a tulajdonost terhelte. Kellő időben természetesen hírt 
kellett adni a betegségről az állat gazdájának. A balesetek következtében 
előállt kár terhét azonban a pásztor viselte. Ha a szarvasmarhának pl. 
vakondtúrásba szakadva eltörött a lába, a pásztor köteles volt a teljes 
árat pénzben megfizetni. Joga volt azonban ahhoz, hogy levághassa az 
állatot, s a húsát kimérhesse. Gyakoribb volt emellett, hogy a csapaton 
belüli jószágok összeverekedtek, bika támadott meg gulyabeii tehenet, 
a terelő kutya vagy a pásztor elhajított botja sértett meg egy-egy állatot. 
A bekövetkezett balesetet a pásztor volt köteles jóvátenni. Prrrr, boci-
kánt te! szavakkal hívta magához vagy pányvással fogta ki a nyájból a 
sérültet a pásztor s orvosolta gyógyító szereivel. A bikák rendkívül 
hegyes szarvaira — megelőzésképpen — nyírtai biztosított réz gombo
kat tettek (54. kép), szarvtövéről pedig szemei elé láncon széles fa táblát 
lógattak, hogy látását, ezzel együtt a támadókedvét korlátozzák. 

54. kép. Gombozott szarvú hamis gulyabeli tehén. Nagyrozvágy, 1970. 

Előfordult persze az is, hogy a legelőkön maguk a pásztorok vágtak 
le saját élelmezésükre, vagy vendégeskedő gulyáskomáik számára egy-
egy állatot. „Széles szíj vót a régi pásztorok derekán — mondta Tcrgo-
lecz Ferenc, tiszakarádi gulyás —, abba vót a tőrkés. Azt fogta, 
beletaszította az ütőérbe és a gigával együtt elvágta. Attól összeesett, 
megdöglött. Lenyúzták, hátulsó lábát végigrepesztették belülről, hasát, 
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első lábát is. Lefordították rúla a bürt, mint az inget. A húsát meget
ték."180 Egy tiszakarádi gulyásnóta éppen a vendég számára levágott 
tinóról szól:181 

„Míg én magamat 
átteszem a Tiszán 
a szabolcsi gulyásnál 
leszek jó vacsorán. 

A szabolcsi gulyás 
engemet megláta, 
egy harmadfüves tinót 
a kedvemért levága. 

Egyél-igyél pajtás, 
nem ez az áldomás, 
jössz jövőre vissza, 
tudom, hogy hajtol mást." 

De ugyanezt a témát énekli meg egy, a gazdákkal csúfolódó pásztor
dal is:182 

„Eriggy csak te, fogd a tinót, 
a legnagyobbik harangost. 
Hej, de vágjuk le a gazdájának, 
annak a csalfa lányának. 

A hurkája lesz pántlikának, 
annak a csalfa lányának. 
A bendője főkötőnek, 
annak a csalfa menyecskének." 

A megdöglött állat eltakarítása a falusi gazdák vagy az uradalmi 
majorok intézőinek gondja volt. Külön díjazásért a pásztor is segített, 
vagy társaival maga végezte el a dög eltakarítását. A dögtér vagy dögte
mető kicsi, mintegy 150 négyszögölnyi terület volt. Általában a legelő 
egyik sarkán, másutt egy homokos domb oldalán jelölték ki a helyét. Az 
elhullott állat gazdája, máskor az uradalom, ökrös szekeret küldött a 
legelőre. Ott azután a dögöt szarvára hurkolt kötél és néhány rúd segít
ségével igyekeztek a szekérre emelm. Amennyiben ez nem sikerült, két 
kerekét egyik oldalon kiszerelve lőcsre döntötték a szekeret, a dögöt 
pedig ráfordították. Eztán előbb egyenesre állították a szekeret, majd 
tengelyeit felemelve visszaszerelték mindkét kerekét.183 Ily módon szál
lították az elhullott állatot a dögtemetőbe, ahol a földbe mélyített gödör
ben clhantolták. 

A legeltetés rendjére vonatkozó megállapítások egyaránt érvényesek 
az uradalmi gulyákra, a faluközösségek gulyáira és csordáira. Ugyan
ilyen módon legeltethették a recens adatokban megfoghatatlan, egykori 
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kis létszámú paraszti — családi keretek között őrzött — gulyacsapato
kat, falka gulyákat is. Talán ezeknek az emléke élt és részben él tovább 
az egyéni legeltetés újabban gyakorolt formáiban és alkalmaiban. 

A tavaszi kihajtás előtt és az őszi beszorulás után — ha kevés volt a 
készített szálas takarmány — a szarvasmarhákat családonként külön-kü
lön pásztorolták a kaszálókon és a szántóföld egyes területein. Az álla
tokra a gazda vagy legénysorban lévő fia vigyázott. A zalkodi Csorba 
Antal pl. az 1930-as évek végén a család 30-32 db heverő marháját, 
ökreit és teheneit legeltette ebben az időszakban. Ősztől tavaszig min
den bodrogközi faluban megengedett volt a közösségi tulajdonban lévő 
területek élése, egyéni családonkénti hasznosítása. Mikortól azonban 
pásztor vigyázta a közösség nyáját, tilos volt a gulya- és csordabeli 
jószágok egyéni legeltetése.184 

Bizonyos értelemben határeset az, amikor a súlyos beteg pásztortól 
átvették a nyáj őrzését a parasztemberek. Régi hagyomány szerint 
ugyanis a beteg pásztort — mind a gulya, mind a csorda esetében — utca 
szerint haladva párosával és naponkénti váltással helyettesítették a nyá-
jon állattal rendelkező parasztcsaládok. Minden család annyi napot volt 
köteles nyájőrzö személyről gondoskodni, ahány állata járt a csapatban. 
A soros gulyás vagy csordás feladatát a parasztcsaládon belül általában 
az idősebb férfiak, vagy a legénysorban lévő fiatalok vállalták.185 Az 
uradalmi majorok szarvasmarhacsapatai mellől lebetegedő pásztor fel
adatát egy-két majorsági béres végezte el. 

Az egyéni legeltetés formája a Bodrogközben az igavonó ökrök 
legeltetésében maradt fenn legtovább.186 Az ökörcsordákban, újabban 
ökörgulyákban ugyanis a szántóföldi művelés munkáinak ritmusa sze
rint pásztorolták tavasztól őszig az állatokat. Az igával végzett munka 
idejére hazahajtották az ökröket a paraszti portára. Onnan indultak 
naponta, olykor hetente a szántóföldi munkák végzésére. A munkák 
befejeztével azután visszakerültek az ökrök a csordába, gulyára. A 
munkavégzés idején kaptak készített takarmányt, s ezek pótlásáról gon
doskodtak legeltetéssel a munkaközi szünetekben és éjszaka. A pihenő 
órákban a parasztember kötélen vezetve kézből legeltette az ökreit a 
mezsgyében, az utak és a földek mentén. Estétől azután átvették az 
ökörpárok legeltetésének feladatát a 12-18 éves legények, sőt leányok 
is, akik vagy a család saját földjén: kaszálórétjén, tarlóján, tengeriföld
jén; vagy az egész falu közös, felszabadított ugarmezején, tarlóján stb. 
legeltették az állatokat. Az ökröket nem nyűgözték be, mint a lovakat, 
hiszen az ökör nem kóborol el messzire. Olykor azonban csengőt kötöt
tek egy-egy állatra, olykor pedig lekötötték az ökör fejét csepükótéllel 
lába horgasinához, hogy ne bitangoljon el. A szűkebb, saját területen 
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legeltető legényeknek egész éjszaka talpon kellett lenniök. A szabad 
határon azonban 10-20 legény is összecsapta az ökörpárokat. Legtöbb
ször kanális vagy érparton tüzet raktak, birkóztak, játékokkal szórakoz
tak, miközben beosztva egyikük mindig őrködött... Később az őr 
kivételével gubába vagy pokrócba burkolózva aludtak. Az állatok haj
nali 3-4 óráig legelhettek, s mikor a Hajnalcsillag megjelent az égen, 
akkor indították haza a szántóföldi munka újbóli kezdésére.187 

Az igás ökrök legeltetésének sajátos rendje alakult ki Kenézlőn. Az 
ökrök száma nem volt annyi, amennyiből összeállt volna egy gulya. 
Mivel azonban — hogy bírják a munkát — jó ződ legelő mezőre volt 
szükség, nem hajtották sem a falusi gulyába, sem pedig a csordába. A 
külön nekik meghagyott, mélyebb fekvésű Bordástó nevű területen 
pásztorolták nap mint nap az ökörfalkát. A legeltetés feladata az ökör-
párok tulajdonosai között utcánként sorba ment.188 

A termelőszövetkezeti tagok háztáji teheneinek és növendék szarvas
marháinak kötélen vezetve történő legeltetése napjainkban is szokásos. 
A termelőszövetkezetek létesítésének új szakasza és szélesedése idején 
(1959-1961 között) újra tagosították a falvak határait, s miközben kiala
kult a nagytáblás szántóföldi művelési rendszer, megszűnt a szőrmezs
gyék, a kisebb dűlőutak legeltetési lehetősége. Újabban már csupán a 
közutak és a vasutak oldalán növő füvet legeltethetik a csordába nem 
hajtott szarvasmarhával (55-56. kép). Ezeket az állatokat kötelénél vagy 

55. kép. Út mentének legeltetése. Apróhomok, 1970. 
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56. kép. Pányvás legeltetés. Apróhomok, 1970. 

láncánál fogva vezeti a parasztember a megfelelő füves területre, vagy 
pedig a terület adottságait figyelembe vevő hosszúságú pányvára köti ki. 
A pányvát vas járomszög vagy más vaspálca leszúrásával rögzíti, s ha a 
kört lelegelte az állat, a vaspálcát más helyre telepíti.189 

Itatás és sózás 

Az itatás — mint ezt a bevezetőben már hangsúlyoztam — rendkívül 
fontos feladata volt a pásztornak. Ha a tápláló füvet egy ideig tudták is 
az állatok nélkülözni, iható vízhez rendszeres időközökben hozzá kellett 
jutniok. Az itatás alkalmainak kialakult rendje volt. Eszerint ivott a 
gulyacsapat — a legelés rendjét követve — reggel (elindulás előtt), a 
delelések alkalmával, valamint este (a vacokra térést megelőzően). A 
csordák itatásának annyiban más a rendje, hogy a reggeli és az esti itatás 
a paraszti portán zajlott le. Kinn a legelőn a csorda csupán az egy vagy 
két delelés alkalmával kapott vizet. 

A pásztor — különösen régen — nyílt vizekből, folyókból, tavakból 
és erekből itatta szívesen a gondjaira bízott állatokat (57. kép). Kitűnik 
ez abból is, hogy ha a legeld közelében nyílt víz volt, a pásztor a gulya 
szállását feltétlenül a víz partján ütötte fel (25. kép). A Tisza, Bodrog, 
Karcsa mentét övező legelőkön e folyókból vagy holt ágaiból itattak. 
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57. kép. Itatás a Tisza vizéből. Kenézlő-Balsa, 1970. 

Ezek a régi itatóhelyek néha a helynevekben is megmaradtak. Vajdácska 
határában a Bodrog egy szakaszát pl. Ököritatónak nevezték.190 A folyók 
árterein az árhullám levonulása után a lapályokban a visszamaradó 
vizeket is itatták. De olthatták szomjukat a gulyák Kenézlő határában a 
Bordástóból, Vajdácska területén a Paptóból és a Fövenyesi tóból, Vis-
sen a Fekete tóból, Zalkod határában a Határérből, Sárospatak területén 
a Törökérből stb. 

Az itatás jelentőségét húzza alá, hogy a 19. századból több adatunk 
szerint is bizonyos legelőterületek elhagyására úgy igyekezett a földesúr 
a faluközösségek állatcsapatait rábírni, hogy elzárta azokat a nyílt vizek
től. A kiskövesdi jobbágyok 1819 és 1824 között több évig pereskedtek 
a nagykövesdi földesúrral (Fischer báróval), amiért a földesúr elzárta a 
gulyákat a Karcsától. Végül 1824-ben egy szűk lejárót adott a földesúr 
a folyóhoz: „Marháiknak itatás véget a' Kartsa vizére lejendő lejáratá
sokat, s hajtásokat sem ellenzük, olly formán, hogy edj oldalról a' 
zavaszotskáktól elkezdvén az Atsa alatt lévő réten keresztül az Atsa 
homokig, az ott lévő Atsa Erdőnek szélső fájáig, s onnan a' Kartsára a' 
múlt Esztendőben valósággal hányatott hantsíkok szerint, s más oldalról 
délre a Dinnyéske homok ökör tilalmas mellett szabadosan lejárhassa-

129 



nak."191 Kiderül tehát az előbbiekből, hogy a marhacsapat meglehetősen 
hosszú utat tett meg a vízért. A megegyezés azonban nem lehetett hosszú 
életű, mert a kiskövesdiek 1835-ben már újra a vármegyének panasz
kodtak „a Legelő megszorítássá s a Kama és Kartsa vizekből marhájok 
itathatása eltiltása végett".192 

A nyílt vizektől távolabb eső legelőkön a kutakból itatták a jószágo
kat. A bodrogközi pásztorok úgy tartják, hogy a kutakból tisztább vizet 
ihattak az állatok. Egy sárospataki adatból úgy tűnik, hogy a kút birtok
lásának egykor jelentősége volt az egész legelő birtoklására vonatkozó
an. A sárospatakiak 1835-ben határuk egy részét, a Semegi rétet 
árendába adták a tiszabercelieknek. Aberceliek ott úgy berendezkedtek, 
hogy a legelőn még „valami marha itató kút is ásatott". A patakiak erre 
elhatározták, hogy „Nehogy az Külföldiek a Város Jussait sértegessék, 
s magoknak jövendőre ez által talán usust is formáljanak; Fő Inspector 
és Zsiday István urak a hely színére ... ugy küldessenek ki, hogy magok 
mellé szükséges számú Embereket vévén, ezen kutat tüstént vágassák 
be".193 

A kutak formái közül a bodrogközi pásztorok a sírkutakat jelölték 
meg a legrégebbieknek. Hosszát-szélét egyaránt 4-5 m-esnek mondot
ták, mélységét 2 m körülinek. 50-80 cm-re leásva már felfakadt a 
talajvíz (58. kép). A sírkút oldalát semmivel sem bélelték. Az alföldi 
területekhez hasonlóan minden bizonnyal ezek a sírkutak is úgy funkci
onáltak, hogy két oldalát lépcsőzetesen mélyítették, s az állatok belegá
zolva ittak vizéből,193 pásztor adatközlőim viszont azt állították, hogy „a 
sírkútba két gém járt bele. Egyik oldalon is és a másik oldalon is vót egy 
gerenda. Neki állt két bojtár és az egyik az egyik oldalrul húzta a vizet, 
a másik a másik oldalrul, s vágták a vizet a vallóba. Ahonnat kettő tudta 
húzni, az kettős sírkút vót, ahonnat csak egy, egyes sírkútnak mond
ták".19* 

A kutak fejlettebb formáját alkotják azok, amelyeket a sírkúthoz 
hasonlóan mélyítettek, de oldalát kibélelték sövénnyel, deszkával vagy 
kővel. Asövénykút létét egy bodrogközi pásztordal is megőrizte:197 

„A karádi gulyáslegény, 
Sövénykútba esett szegény, 
Szomjan legel a gulyája 
Itassa meg a babája. 

Nem itatom, nem itatom, 
Nehéz veder van a kúton, 
Ha én áztat megemelem, 
Megöl engem a szerelem." 
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58. kép. Sírkút nyoma. Tiszakarád, 1968. 

A sírkutakkal szemben a sövény kutak mindig kerek formájúak vol
tak. Átmérői 3-4 m között mozogtak. Építése úgy történt, hogy néhány 
ásónyomra leásva a kutat sűrűn karókkal vették körül, s közeit a karók 
aljától vesszővel befonták. Bármely fa vesszeje alkalmas volt erre a 
célra, kivéve a ficfavesszőt, amelynek haja fekete és rossz ízű levet 
eresztett, s így alkalmatlan volt sövénykút fonásához. A sövény bélését 
aztán — ahogyan haladtak a kút mélyítésével — fokozatosan lejjebb-
lejjebb verték a karókkal együtt. Hasonlóan kerek formára építették a 
faragott kövekből rakott kükutat, míg a deszkával bélelt kutak többnyire 
négyzetes alaprajzúak voltak. 

Mind a sövénnyel, mind a kővel, mind a deszkával bélelt kutaknak 
(59-66. kép) ismeretes egy fedetlen, kezdetlegesebb formája, s fellelhe
tő a fejlettebb, fedett változata. A fedetlen kutakat minden bizonnyal — 
éppúgy, mint a 18. század végén a Kiskunságban198 — tanácsi, bírói 
határozatra fedték be. A fedetlen kutakon csupán egy-két gerendát, tal-
palófát fektettek keresztül (66. kép), hogy a vizet azon állva húzzák fel. 
E kutakat a szarvasmarhák védelmére egy vagy több soros rúdkarámmal 
vették körül (60-62. kép). A fedett kutakat — padozatszerűen — geren
daszerkezetre fektetett vastag keményfa deszkákkal borították (65. kép). 
A borítás vagy csupán a veder járására alkalmas négyszögű lyuk kiha-
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59. kép. Kút erdei tisztáson. Ricse, 1963. 

60. kép. Rúdkarámmal kerített sövénykút. Tiszakarád, 1970. 
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61. kép. Kűkút, ágasa élő fa. Nagyrozvágy, 1970. 

gyásával készült, vagy pedig kávát ácsoltak össze gerendákból és vas
kos deszkákból. Ez a káva olykor a kút teljes szélességét övezte, ame
lyen belül a padozaton kihagyott 60x60 cm-es nyíláson jutott a vízhez a 

62. kép. Kút, bádog vállóval Nagyrozvágy, 1970. 
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veder (65. kép). A Bodrogköz legelőin napjainkban még mindig e régen 
épített fedett kutak típusa az általános. Sövényoldalú persze már ritka, 
gyakori viszont mind a kukát, mind a deszkákat. Az utóbbi ötven évben 
ásott kutakat pedig betongyűrűvel bélelték. Ezek átmérője jóval kisebb 
a régi kutak szélességénél. 

A kutakból gém segítségével merték a vizet a szarvasmarhák számá
ra. A kúttól 4-5 m-re állt a természetesen s nem faragottan kétágú 
kutágos. Anyaga tölgy vagy akác. Az ágos szerepét néhány esetben még 
napjainkban is élő vagy lecsonkult fa tölti be (61. kép). Az ágos törzsét 
általában alig munkálták meg, egyes esetekben azonban négyszögűre 
bárdolták, s szükség esetén négy oldalról is megtámasztották (63. kép). 
Az ágos villás végei közé vas szeggel rögzítették a kb. közepén átfúrt 
kútgémet. A gém is akácból vagy tölgyből készült, vastagabb és rövi
debb darabját a kúttal ellentétes oldalra szerelték, s végére nehezéket, 
koloncot raktak. Koloncként vastag farönk, kődarabok, vagy valamilyen 
mezőgazdasági munkaeszköz vas része (pl. talyigakerék) szolgált. Fi
gyelemre méltó az az egyetlen gerendadarabból álló koloncforma — 
Tiszakarád közelében lévő Tróconyi legelőn lelte a gyűjtő —, amely a 
kútágoshoz közelítve, ill. távolítva szolgálja a víz kiemelésének meg
könnyítését (63. kép). A koloncnak ugyanis olyan nehéznek kellett 

63. kép. Kút, beton váltóval. Tiszakarád, 1970. 
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64. kép. Deszkával kerített kükút. Tiszakarád, 1970. 

65. kép. Kút fedése 
keményfa 
deszkával. 
Tiszakarád, 
1970. 
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lennie, hogy a vedret teljesen megmentve kevés híjján önmaga is képes 
legyen a víz felhúzására. A gém kút felőli végéhez láncon csatlakozott a 
fenyőből vagy jegenyefából faragott kútostor, az ostorhoz pedig fa 
toldással, ún. dézsatengellyel, ritkábban lakattal erősítették az abron
csos fa dézsát vagy vedrei (67-68. kép). A kúttól keskeny és rövid 
csatorna (69. kép)199 vezet a vallóhoz. A csatorna egyik oldalán a kutat 
körülvevő rúd kerítés csatornafájÁn vagy a káván nyugszik, másik vége 
a vályúhoz támaszkodik. A vallót általában hatalmas, 8-10 m-es tölgy-
farönkből készítették, ötven éve azonban bádogvállót és betonvállót is 
használnak a bodrogközi pásztorok. 

66. kép. Kút, talpalófával. Semjén, 1970. 
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67. kép. Dézsa. Tiszakarád, 
1970. 

68. kép. Veder. Nagyroz-
vágy, 1970. 
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69. kép. Itatás a kútnál. A bojtár a vizet a csatornába önti. Tlszakarád, 
1970. 

A kutak nevei — az alföldi adatokhoz hasonlóan200 — a rájuk járó 
állatcsapatok megnevezését, a határrész földrajzi nevét vagy a kút egy
kori tulajdonosának, nevezetes pásztor használójának nevét őrzi. A ne
vek között gyakran fordul elő Csordákat, Nagycsordákút, Kiscsordakút, 
Gulyákat, Kisgulyakút, Ökörkút stb., a terület nevét viselő Agyagásókút, 
Tószákosi kút, Fövenyesi kút stb., vagy pedig Kacsik kútja, Bikás kútja 
stb. 

A kutak közül néha kettőt építettek egymás mellé, ha a gyenge 
hozamú kút nem volt képes egyszerre elegendő vizet adni a szarvasmar
hacsapatnak. Általánosan azonban egy kút állt egy szálláson. A kútból a 
bojtár vagy a pásztor az állatok odaérkczése előtt kezdett vizet húzni. 
Úgy időzítették, hogy mire a csapat ráfordul a kútra, a vályúk tele 
legyenek. A vályúk befogadó képessége változó volt. Többnyire 80-100 
veder víz fért egybe, de olyan is volt, hogy 150 vederrel tölthették tele. 
Egy vederrel kb. 10 liter vizet húzott fel a pásztor. Gyakorlatuk szerint 
nem volt szabad a vederből az összes vizet kiönteni, hanem a benne 
hagyott tenyérnyi magas víz súlyánál fogva segített a kútostor lefelé 
mozgatásában és a veder megmentésében. Egy 100-150 állatot szám
láló csapatnak a pásztor 120-180, kánikukában 200 veder vizet is felhú
zott. A pásztor a vályúkat minden nap kimosta, hogy a víz meg ne 
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poshadjon benne. A gazdáknak pedig joguk volt a legelőn járva ellenő
rizni, hogy tiszta vályú áll-e a jószágok előtt, s húz-e elegendő friss vizet 
a pásztor a nyáj számára (70. kép). 

70. kép. Gazdák látogatása a legelőn. Tiszakarád, 1970. 

71. kép. Kút a szántóföldi dülőút mellett. Tíszacsermely, 1970. 
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Kút, a települések határában nem csupán a legelőkön állt, hanem a 
szántóföldek mellett is, hiszen el kellett látni a mezőn dolgozó vagy ott 
legeltetett szarvasmarhákat is (71. kép). 

A sózás az itatáshoz hasonló fontosságú cselekedet. Ha a szarvasmar
ha nem kapott rendszeresen sót, étvágytalan lett, legyengült. Nem fejlő
dött az állat teste megfelelő ütemben. 

A sózás feladata a recens adatok alapján az uradalmi majorok szar
vasmarhacsapatainál a pásztoré volt. A sót az uradalom biztosította. A 
falusi nyájak állatait maguk a tulajdonosok látták el sóval.201 E kettős
ségnek megfelelően a sózás módja is kétféle volt. Az uradalmak pászto
rai rendszeres időközökben — általában kéthetente — a legelő dúsabb 
füvű részén egy-egy marékkal kupacba rakták a darált sót. Az állatok 
azután legelés közben elérve ezt a területet, a sóval együtt ették-nyalták 
a füvet. Ott, ahol a sókupac volt, a jószág tövig lerágta a füvet. Az 
uradalmi nyájak sózásának másik módja szerint a szabad vacokra vagy 
a karámba leástak néhány sódücskőt. Erre a célra odvas fa törzsének 
meghagyott darabját is használták. A derékvastagságú 60-80 cm magas 
oszlop tetejét bemélyítették és négyszögű deszka ketreccel vették körül. 
A mázsás veres küsóból vagy marhasóból kisebb darabokat tördeltek le, 
s azokat a sódücskő tetejére helyezték. Ott nyalhatták azután az állatok, 
amikor megkívánták. 

A falusi csordák állatai otthon kapták meg a szükséges sómennyisé-
get. A kinnháló falusi gulyák sózása pedig tavasztól őszig rendszerint 
kéthetes periódusban történt, amit a gazdák vittek a legelőre. A sózás 
napja mindig vasárnap volt. Reggel a gazda összekeverte a sót a korpá
val, mégpedig két marok korpa, fél marok só arányában. A keveréket 
szőrtarisznyában, taskóban202 vitte ki a legelőre, s cipelt emellett még 
egy kis fa vallót, tálat vagy szakajtót is. Úgy igyekeztek, hogy lehetőleg 
déllón találják a nyájat, de ha legeltek az állatok, akkor is elvégezték a 
sózást. A gulyához érve az edénybe öntötte a sós korpát, vízzel kissé 
megpocsolta, s így adta saját jószágának. A korpa megvizezésére azért 
volt szükség, mert a marha evés közben orrával szétfújta volna a könnyű 
korpát. A gazdák kisebb része úgy végezte el a sózást, hogy kenyérda
rabokra hintette a sót és azt etette meg a kívánt mennyiségben a jószág
gal.203 A sózás alkalmat nyújtott a tulajdonosnak arra, hogy ellenőrizze 
kinnháló állata fejlődését, állapotát. Ilyenkor nyílt mód arra is, hogy a 
pásztor iránti megelégedését kenyér, szalonna, pálinka kínálásával kife
jezésre juttassa. 
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A legeltetés eszközei 

A szarvasmarhacsapatok pásztorolásához több eszközt használtak a 
csordások-gulyások. Ehelyütt a karikás ostorok, botok, kolompok, 
pányvák és néhány járulékos eszköz készítését és használatát vesszük 
számba. 

A szerszámok többségét, így a karikás ostort is maguk a pásztorok 
készítették (72-75. kép). Nyúzott marha bőrét mésszel készítették ki,204 

a húsmaradékokat késsel levakarták, feszítve megszárították, majd 
dörzskéssel puhították. A bőrt ezután vékony szalagokra hasogatták, s 
belőle fonták az ostort. A fonást négy ágról kezdték, toldással fejlesztet
ték nyolc vagy akár tizenkét ágúvá. A nyolc és tizenkét ágú szakasz 
közepén kötél fut végig, hogy szép kerek legyen a fonás. Az ostor nyelét 
többnyire gyümölcsfából, szilvafából vagy eperfából készítették. A ki
faragott nyelet az istálló hidlásában érlelték. Néhány nap alatt a szilva-
és az alma piros színűre, az eperfa sárgára érett be. Kenték emellett a 

72. kép. Balabás János gulyás karikás ostora. Cigánd, 1963. 
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73. kép. Stefan József gulyás karikása. Zalkod, 1965. 

74. kép. Karikás. Nagyrozvágy, 1970. 
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75. kép. Karikások és pásztorbot. Cigánd, 1963. 

fát zsírral és olajjal is.A nyelet fogó részénél olykor a szarvasmarha 
üreges lábszárcsontjának egy darabjával díszítették. Gyakori volt ezek 
mellett a nyél fonatos cifrázása borjúbőrrel, amelyhez nyírt sallángok 
csatlakoztak. A szintén gyakori figurális díszítést rézzel, újabban pedig 
kaucsukkal végezték. A bőr fonatokat kiegészítette, egy végén összecso
mózott két ágú szíj, amelybe az állatokkal való viaskodáskoi beledug
hatta kezét a pásztor, hogy belőle az ostor ki ne csússzon. A nyél felső 
végéhez vastag és összehajtogatott bőrt szíjaztak, éppúgy, mint a 4-12 
ágra font ostor végéhez. E kettőt egy keskeny és erősen összecsomózott 
szíjacska fogta össze, melynek neve telek}05 A telek szerepét újabban 
egy réz vagy vas karika vette át. Az ostor felső, sallangokkal díszes 
végét ostorfejnek mondják. A több ágú fonást egy rövid, egy ágú és 
vaskos szíj követett, a csapószíj, melynek végéhez hurkolták a lószőr-
ből, újabban raffiából készített sugarat.206 

A karikásostort tulajdonképpen ritkán használta a pásztor. Többnyire 
olyankor vette elő, amikor a nyáj megindításánál, a csorda kihajtásánál 
vagy éppen az állatok megállításánál cserdítéssel nyomatékot akart adni 
az elhangzott terelőszónak. Vele ritkán ütötték meg a szarvasmarhát. 
Használaton kívül sugarát a telekbe kötve a vállán, a nyakába vetve vagy 
a karjára hajtva viselte a pásztor. Az ostort kiszáradás ellen időnként 
zsírral kenték meg. 
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A bodrogközi pásztorbotokat használatuk szerint két típusba sorol
hatjuk.207 Az egyik a hajítóbot,20* amelyet a pásztor mindennapi munkája 
során használt, a másik pedig az ún. kézbevaló bot vagy sétabot (76-77. 
kép).209 Utóbbit csupán olyan alkalommal vette kézbe a pásztor, ha 
elhagyta a nyáját, vagy pedig szállására vendég érkezett. Sohasem ját
szott szerepet az állatok pásztorolásában. 

76. kép. Sétabot (középen) és 77. kép. Sétabotok. Bodrogköz, 
hajítóbotok. Tiszaka-
rád, 1970. 
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Mindkét botot egyforma módon készítették. A jó pásztor már íábon 
maga választotta ki a botnak valót a bodrogközi erdőkben. A megfelelő 
fáért a vajdácskái pásztorok elmentek a sárospataki hegyre is.210 Tőgy-
fát, barkócafát, somfát, vadkörte/át vagy galagonyafát neveltek leg
gyakrabban botnak. A kiszemelt ágat árral körbeszurkálták vagy késsel 
bevagdosták. Hajítóbotnak görbe, sétabotnak szép szál egyenes ágat 
választottak. A szurkálás és vagdosás egy-két év múlva forrt ki, s a 
sérülés helyén görcs nőtt. A botok egyik végét mindig vaskosabbra 
hagyták. Lehetőleg úgy vágták le a törzsről, hogy végén bunkót farag
hassanak. A levágott faágat azután a legelőn szalmából rakott nagylángú 
tűz fölött — vagy tűzbe dobva — megfutották.211 Héját lehántva, a botot 
mésszel kenték be, s 3 napig rajtahagyták. Ezután lemosták és disznó
zsírral kenték be. Néha a megpárolás után rögtön zsírral kenték, máskor 
pedig trágya közé dugták a szarvasba vagy 6-8 napra a hidlás alatt 
összegyűlt vizeletbe. A bot itt kapott szint. A kezelés után „olyan piros 
lett a bot, mint a rózsa, s olyan rugalmas, mint a nádvessző" — mondta 
az egyik bodrogközi pásztor.212 Ha a hajítóbotnak való fa egyenes volt, 
a tűzből történt kivétel után rögtön meggörbítették. Ha pedig nem volt 
bunkója, szarvashmarha lábszárcsontjának üreges darabját dolgozták a 
bot fejére, hogy az a vége nehezebb legyen. 

A botok díszét tehát csupán „nevelés" révén kiforrott görcsök és a 
több módon elért színesség alkotta. Ritkán használtak a pásztorok olyan 
darabokat, amelyeket — elsősorban praktikus okokból — csonttal vagy 
ólomberakással díszítettek.213 A két típusú bot díszítése csupán annyiban 
tért el egymástól, hogy a mindig egyenes és hosszabb sétabotok megfor
málására, cifrázására valamivel több gondot fordítottak, mint a görbe 
formájú és rövidebb hajítóbotokra. 

A botok vastagsága a 2 ujjnyi átmérőtől a csuklóvastagságig terjedt. 
Hosszuk mindig igazodott a tulajdonos alkati adottságaihoz. Ebből is 
következik, hogy minden pásztor saját botokkal rendelkezett. A sétabo
tot úgy méretezték, hogy a használónak megközelítően a válláig érjen, 
hosszuk így 140-150 cm volt. Általában kunyhójában tartja a pásztor, s 
ünnepi alkalmakkal „viselte". Függőlegesen tartotta, rátámaszkodott 
vagy járt a bottal. De a pásztor állandó társa a hajítóbot volt. Hosszát a 
pásztorok úgy fejezték ki, hogy a hajítóbotnak kötésig kell érnie. Mérete 
tehát 100-120 cm. Terelés közben vele a pásztor — szükség esetén — 
ráütött a szófogadatlan gulya- vagy csordabeli marhára, s nagyobb 
távolságra utána is hajította. A bot bunkója éppen abban segített, hogy 
repítésnél „húzza" a botot, lehessen általa irányítani a terelőeszközt. 
Mindez azért fontos, mert korántsem volt mindegy, hogy milyen hely
zetben érte el a bot a szarvasmarhát. Vékony vége könnyen felsértette 
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— különösen a fiatal — állatok oldalát, fejét, letörte szarvát. Úgy 
irányította tehát a pásztor a botot, hogy az teljes hosszával, lapjával 
csattanjon a jószág oldalán.214 Legeltetés közben a pásztor gyakran 
támaszkodott rá, hátán keresztbe vetve sétált, vagy két lába közé véve 
ráült. Ilyen helyzetben ült nyája előtt a pásztor a boton vihar esetén is. 
Rendkívül nagy hasznát vette a lápon gulyacsapata nyomában járva is. 
Hajítóbotja tapogatóként szolgált a veszélyes terepen. 

A pásztorok általában maguk készítették botjaikat, de tudunk arról, 
hogy szállítottak eladásra a Bodrogközbe cifra botokat a Hegyközből is. 
A botokat a pásztorok rendkívül nagy becsben tartották. Kacsik András 
szerint „a jó botot a pásztor nem adta egy marháért sem".215 Alátámasztja 
a tárgy fontosságát az is, hogy különös jelentősége volt a tudós pásztor 
tudományának átadásában, mint ahogyan segített a pásztornak a nyáj 
megőrzésében a varázserővel felruházott bot is.216 

A legeltetés eszközei között rendkívül fontos szerepe van a kolomp
nak, melyet a Bodrogközben mindenütt kongóként emlegetnek (51-53. 
kép). Kisebb öblű darabjait 2 literesig pergőnek nevezik. Többnyire 
vas-, ritkábban réz lemezből kalapálták.ki és nyitolták össze a kézműves 
mesterek. Ezek az eszközök legnagyobbrészt a Felvidék területéről 
kerültek ide, jórészt oly módon, hogy csipkések járták szekérrel a Bod
rogközt, s az összeszedett csipkéért cserébe többek között kongót is 
kínáltak. De jártak emellett pásztoraink a szabolcsi, sőt a hortobágyi 
hídi-vásárokra is kongót venni. A legutóbbi harminc évben pedig az 
Edelényben dolgozó Hódossy Lajostól rendeltek,217 bár jobbadán a 
pásztorságtól elbúcsúzok eszközeit vették és veszik át. Az elhunyt pász
tor eszközeit a mesterségét folytató fiai között osztották fel. 

A pásztorok egy nyájra általában kilenc kongót tettek fel. Mivel 
literrel mérték azokat, a kongóból sorozatot vett és használt a pásztor 
9-től 1 literesig.218 A kongókat úgy párolták össze, hogy hangjuk „stim-
moljon", szépen szóljon, Voltak persze a 9 literesektől nagyobb, 12 
literes kongók is, ezeket azonban csak erős, nagy testű ökrökre, tehenek
re csatolták. A leggyakrabban használtak az 5-8 literes nagyságúak 
voltak. 

A kongónak van file, válla, horpasza, szája és ütó"]e.219 A darabok 
eredetére utal a kongók megkülönböztető elnevezése. Ismertek és ismer
nek a Bodrogközön debrecenyi kongókat, amelyeknek sajátossága a 
vállasság, domború öblösség, közepesen széles száj. A böszörményi 
kongónak széles válla, oldala féllapos, szája pedig kerek és szűk. Vállas 
és öblös volt a hámori kongó is, szűk szájjal. A tót kongó teljesen lapos 
és nagy harcsa szája van. Úgy tartják a pásztorok, hogy ettől mély a 
hangja. Csak kicsik (2-3 literesek) voltak a csákvári kongók, féllaposak, 
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apró szájjal, de rendkívül messzehangzó, szép szavuk híressé-keresetté 
tette őket.220 Ajósvai kongót kemény anyagáért, tartósságáért szerették. 
Formája féllapos, szája nagy. Hangja vén, azaz mély.221 

A kongót nagyon megbecsülték a pásztorok. „Egy jó kongó egy hód 
föld" — tartották a bodrogközi pásztorok.222 A régiek semmi pénzért 
meg nem váltak volna a szép hangú darabtól, így előfordult, hogy 
ellopták tőlük. Luby M. írja le Szatmárból, hogy az ottani pásztorok a 
lopott harangokat elvitték Zemplénbe vagy Szabolcsba, s ott cserélték 
el hasonlóakért.223 

A kongó bizonyos esetekben „képviselte" az egész nyájat is. Kártétel 
esetén ugyanis a kongót vitte magával a kerülő, s az szolgált bizonysá
gul. 1819-ben pl. két kiskövesdi csordás panaszkodott Zemplén várme
gyének (s ebből a tényből is kitűnik a tárgy jelentősége), hogy a falu 
csordáját „a Helység elöljárói parancsolattyára ott legeltetvén ahol az 
előttünk lévő Pásztorok is legeltettek", Fischer báró megfosztotta őket 
„egy Kongótul, másikot Gubájátul, ... most már váltság nélkül ki nem 
adják, (de) a Helység váltani nem akarja".224 

A pásztor a téli hónapokban a kongókat a lakóházában tartotta. Egy
más mellé, sorba felcsatolta a mestergerendára, s onnan csak tavasszal 
oldotta le. A kiszáradt szíjakat alaposan bezsírozta. A szíjra oly módon 
rögzítette a kongót, hogy a szíj közepén lévő hosszanti lyukba illesztette 
a kongófiltX, s ennek kiesését H- alakú bőrdarabok, talakók225 beszorítá-
sával akadályozta meg (78. kép). Sokszor 8-10 talakót is begyömöszöl-

78. kép. lelakó, H-alakú bőr a kongófülnek a nyakszijhoz szorításá
hoz. Tiszakarád, 1970. 
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tek a vasfül és a kongószíj közé, hogy a kongó feszesen csatlakozzon a 
szíjhoz. Ha kilazultak a talakók, a szíj is, a fül is jobban kopott, a kongó 
pedig hibásan szólt. A tavaszi kihajtás után néhány nappal kialakult a 
legelő nyájban az állatok elhelyezkedése, s kiderült az is, hogy nyugta
lansága pákászsága, pákuszsága. (Semjén) miatt mely állatokra szüksé
ges kongót tenni (79. kép). Kongót tett a pásztor — különösen a régi 
magyar fajta gulyáknál — a csapat legerősebb, legnagyobb tagjára, a 
vezérre is. Ezek ismeretében azután a pásztor elosztotta a gulyacsapatra 
a meglévő kongóit. Egymás után kifogta az állatokat a déllön vagy a 
szálláson, a pányva kötelét a dörzsölő ágashoz vagy a karámágashoz 
kötötte, s felcsatolta a kongót. Kisebb termetű állatot kisebb, nagyobbat 
nagyobb kongóval látott cl. A pásztor vigyázott, hogy ne esős időben 
tegye fel a kongókat, mert akkor könnyen feltörte a szíj a jószágok 
nyakát. Néhány nap alatt aztán megszokták.226 Ajó legelőn persze hamar 
hízott az állat, s nyakán megfeszült a kongószíj. Tágításukról szükség 
szerint gondoskodott a pásztor. 

79. kép. Kongos gulyabeli tehén. Tiszakarád, 1970. 
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„Amikor egy jó darabba elindult a gulya, gyönyörűséges vót azt 
hallgatni" — mondta Körmendi János.227 Más- és másképpen szólt 
ugyanis a kongó a nyáj különböző mozgása közben. Lépésnél, futásnál, 
legelés vagy kérődzés közben más-más ritmusú szava volt, amit a 
pásztor könnyedén megkülönböztetett, s amely más tevékenysége köz
ben is tájékoztatta az állatok mozgásáról.228 A kongók mellett a pásztor 
néha csengőt is felkötött a csorda- vagy gulyabeli szarvasmarhára, de 
azok jobbadán az igavonó ökrök díszei voltak. 

A kongók felcsatolásához, de betegség gyógyításához, sózásához, az 
állat hazaviteléhez s még több más alkalomhoz ki kellett fogni a nyájból 
egy-egy jószágot. A pásztorok ezt a kiszakításX pányvássaX vagy egy 
hosszú rúdra akasztott hurokkal végezték. Ebner S. írja le 1925-ben a 
Bodrogközből, hogy milyen nehéz feladat volt a legelőn félig elvadult 
„ridegmarha" befogása. Rúgott, harapott, nem lehetett vele könnyen 
bánni, mint a mai szelíd, emberhez szokott állattal.229 

A pásztorok többnyire a környékbeli vásárokon szerezték be apány-
vást, de az igazán jő kifogó kötélhez más úton jutottak. A parasztgazdák
tól, a pásztorkomáktól lovak sörényének szőrét szedte össze a pásztor, s 
azt vitte el egy kötélverőhöz, hogy a sörényszőrt fonja együtt a kender
rel. A kötél így rendkívül rugalmas volt, ami a dobásnál könnyebbséget, 
jobb irányíthatóságot jelentett. A pányvás végéhez fém karikát erősítet
tek, hogy a hurok könnyen csússzon. „Az ember karikára szedte és a 
szűr alá fogta apányvást. Mikor a marha közelében ért, levetette válláról 
a szűrt és már lendítette is a pányvást, ami a marha nyakára vagy 
szarvára tekerőzött" — mondta el az eszköz használatát Tergolecz Fe-

A szarvasmarha nyájból való kiszakításnak másik módja tulajdon
képpen a pányvás használatának egyszerűsítéséből alakult ki. Nagy 
gyakorlatot és ügyességet kívánt ugyanis a pányvás pontos célba dobá
sa, amit a pásztorok úgy igyekeztek megkönnyíteni, hogy a kötelet egy 
rúddal együtt alkalmazták. A kötelet rátekerték egy hosszú és vékony 
pányvarúdxa, melynek végére nagy hurkot vetettek. Ezzel közelítette 
meg azután a pásztor a kifogandó jószágot, s néhány méterről vetette 
nyakába vagy szarvaira a hurkot. A pányvarudat eldobta, s a kötélbe 
csimpaszkodva húzta a megfelelő helyre (80-82. kép).231 Ennek a Bod-
rogköz-szerte mindenütt ismert kifogási módnak némileg fejlettebb va
riációját alkalmazzák a cigándi pásztorok Ok ugyanis a pányvás rövid 
kötelét ráerősítették a pányvarúd végére, s a rudat fogva viaskodtak a 
kiszakításra szánt állattal (83. kép). 
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80. kép. A pányva rá-
igazítása a 
pányvarúd-
ra. Tiszaka
rád, 1970. 

81. kép. Az állat megközelítése pányvással. Tiszakarád, 1970. 
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82. kép. A jószág kifogása pányvással. Tiszakarád, 1970. 

83. kép. Kifogás a csapatból. Cigánd, 1963. 
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Csupán a csordások használtak és használnak napjainkban is kürtöt a 
csorda reggeli kihajtásakor. Korábban általánosan a magyar szarvasmar
ha hatalmas szarvaiból készítették maguk a pásztorok a kürtöt. Hegyét 
levágták, másik végét kerekre metszették. A gyűjtő többnyire teljesen 
díszítetlen darabokat lelt a Bodrogközben, de a múzeumi gyűjtemények 
jó néhány rendkívül díszes zempléni kürtöt őriznek.232 A kürt mellett a 
20. századforduló óta jelent meg a réz trombita,233 s napjainkban már 
szinte minden közösségi csordát ennek hangjainál hajtják ki a legelőre. 
A kihajtásnál meghatározott helyeken kell a pásztornak kürttel jelt adni. 
Egy reggel a település 5-8 pontján fú] a csordás. Használaton kívül a 
szíjánál fogva vállára vagy nyakába akasztja a kürtöt. A legelőre nem 
viszi ki, hanem beadja egy faluszéli házba,234 vagy pedig a nyáj kihajtá-
sánál segédkező pásztor-feleség a falu szélétől visszafordulva hazaviszi. 

A pásztorok által használt legeltető eszközök közé kell soroljuk a 
vizes legelőterületeken való közlekedést megkönnyítő csónakokat és a 
cakólábakat. A gulyás csónakjáról a tiszakarádi Szegedi Mihály el
mondta, hogy egy „nagy testfa ki vót vájva, mint a tekenő. Orra meg a 
fara fel vót vágva, mint a szánka orra. Az ajja gömbölyű vót. Az 
evezzónek keskeny tolla vót, rövid nyele, végén keresztfával."235 Ugyan
csak a lápon, a nádasban, vizes területen használták a cakólábakat. 
Ezeket többnyire maga a pásztor készítette. Választott két olyan termé
szetes faágat, amelynek derekánál egy-egy kiágazás volt. Úgy metszette 
el a végeket, hogy a lábtartó a földtől 50-70 cm magasságban legyen, a 
cakóláb vége pedig a lábtartón álló pásztor keze ügyébe essen. Használ
tak emellett Tiszakarádon olyant is, amelynek rúdja csupán a pásztor 
térdéig, illetve combtövéig ért, s azt két helyütt madzaggal a lábhoz 
kötötték.236 Meg kell azonban jegyezni, hogy mind a csónak, mind a 
cakóláb ritkán használt eszköze volt a bodrogközi pásztornak. 

Az őrzés irracionális cselekedetei 

A nyájak pásztorolásának nagyon is célszerű és évszázadok gyakor
lata által kialakított cselekedetei mellett meglepően sok irracionális 
elemet és szokást találunk a bodrogközi pásztorhagyományokban. Se 
szeri, se száma azoknak a mélyen gyökerezd és szálaival minden bi
zonnyal a magyarság ősi hitvilágához visszanyúló irracionális tettek
nek, amely révén a pásztor a gondjaira bízott szarvasmarhacsapatot 
megtartani és irányítani igyekezett. 

A kultikus varázscselekedetek legnagyobb része a ki hajtás napjához, 
Szentgyörgynaphoz kötődött. E napot megelőzd északa kiment a pásztor 
a legelőre. Közben óvatosan vigyázott, hogy senkivel se találkozzék, 
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mert nem volt szabad megszólalnia.237 Ha mégis ráköszöntek, szóltak 
hozzá, nem válaszolt, hogy nyájának jószágai ne legyenek nyugtalanok, 
vadak, ne hagyják el legelőterületüket. A karcsai gulyás (a Balassa I. 
által közölt monda szerint az öreg Reku) kihajláskor lába közé fogott 
pásztorbottal szaladt körül a legelőn, hogy csapatát a legelőn tartsa.238 

Ugyanilyen céllal körül is füstölték a legelőt a pásztorok. A karcsai 
csordások egyike Szentgyörgynap éjszakáján levetette magáról a gatyát, 
s azt maga után húzva „kerítést" csinálva füstölte körbe a legelőt.239 

Több adatunk is van arra vonatkozóan, hogy a bodrogközi pásztorok 
kiásták a temető árkából a nem időre született, meghalt, kereszteletlen 
gyereket, s azok megfüstölt maradékaival járták és füstölték körül 
Szentgyörgy nap éjszakáján a legelőt.240 Vigyáznia kellett azonban a 
pásztoroknak, hogy „túl ne füstölje" a nyájat, mert ilyen esetben a jószág 
egész nyáron nem vetette le a fekete, téli szőrét. Kováts D. Zempléna
gárdról ír le egy konkrét esetet, amikor nyár idején Szabó Pista csordás 
háza szabadkéményében idétlen gyerekei, temetőből kiásott nyomoré
kot füstölt. Bíróság elé került az az eset, ahol a csordás kivallotta, hogy 
idétlen vagy koraszülött gyereket többször is füstölt már, mert az kell 
neki a csordássághoz.241 Emellett állatot is áldozott a pásztor. A cigándi, 
karcsai,242 tiszakarádi és zemplénagárdi gulyások Szentgyörgynap előtt 
megfojtottak egy-két pelyhes kislibát, megszárították és a kihajtás éjje
lén vele füstölték körül a legelőt. A jó karcsai pásztorok „gyűrtek men
tek, minden hegyekre füveket szedni, ... akivel a legelőüjét körül tudta 
füstölni".243 A füstöléshez friss sírról szedett szárított virágokat is hasz
náltak.244 Ugyancsak a karcsai Tóth János gulyás cselekedte, hogy 
Szentgyörgynap előtt egy nappal mindig kihajtotta a bikákat és a tehe
nét, s tüzet rakott körül a legelőn, hogy kihajtástól beszorulásig biztosí
tsa a gulya legelőn tartását.243 A pácini gulyások, csordások cselekedete 
a halottkultusszal függ össze. A halottas háznál nem szabad ugyanis a 
szemetet a házból kivinni. Ilyen helyről kell a seprűt ellopni, s a legelőt 
azzal körülfüstölni. A karosi, karcsai és pácini pásztorhiedelem szerint 
kihajtás előtt 9 sír 9 sarkáról 9 marok földet kellett összeszedni. Aho
gyan Szentgyörgynap éjjelén ment a pásztor körül a legelőn, úgy perget
te a homokot a markából. Ily módon biztosította állatcsapatát a rontás 
ellen, a szétfutás ellen. 

A tudós pásztornak — a hit szerint — hatalma van a gulyacsapatok 
felett. Szükség esetén szűk földdarabon vagy gyalogúton libasorban 
hajtotta át minden kártevés nélkül, vagy ott fektette le jószágait, ahol 
akarta, s azok mindenben engedelmeskedtek neki.246 Ha a „tudományos" 
pásztor egy időre elhagyta a nyájat, helyette a karámkapuhoz támasztott 
botja, a szarvasmarhacsapat mellé leszúrt bot és rátett pásztorkalap vagy 

153 



a patakban fogott és a déllőn leásott három pióca tartotta össze a 
nyájat.247 

A jószág szétzavarásával való büntetés gyakori pásztorfortély volt. A 
karcsai mondák között Balassa I. két módját különbözteti meg: az 
állatoknak pipafüsttel vagy idegen tárgy rontó hatásával történt elzava-
rását.248 Ellencselekedetként a gulyás nagy fa tetején pipájára gyújtott, 
vagy összeszedte és eltávolította a legelőn található rontó tárgyakat (pl. 
kis üveg fehér víz, béka, fél patkó).249 A megugrasztott gulyát csuporba 
kapart tűzre tett füstölőanyaggal is megcsendesíthette a pásztor.230 Elő
fordult, hogy a delelőn nem nyugodott a csorda. A tudós pásztor három
szor körüljárta a csordát, megállt a bal sarkán és mondott ott valamit. 
Ettől azután megnyugodtak az állatok.231 De a sárospataki Szegedi And
rás is hasonlót mesélt személyes élményéből: „1919. április 11-én jött 
haza az apám az első világháborúból. Az apám a herceg (Windischgrätz) 
gazdaságában közismert vót, itt született. Felkarolta a hercegasszony és 
mink kimentünk a longi gulyához rögtön. Vót ott egy Nóvák nevű 
gulyás, aki valaminél fogva nem pászolt. Az apámat besorolták, s én 
mint bojtár (10 éves volt akkor az adatközlő), mellette maradtam. Nem 
vót nyugta a marhának se éjjel, se nappal. Panasszal fordultam az apám 
felé. Az öreg kijött, hogy mit csinált, nem tudom, elég az ahhoz, hogy 
az az ember odajött rimánkodni az apámhoz, hogy hagyjon békét. Apám 
csak annyit mondott: Te csak eriggy a marhával, majd én elintézem, fog 
az nyugodni. Nyugodott is."232 

Igyekeztek azonban a gulya, csorda riasztását megelőzni a pásztorok. 
A preventív cselekedetek során a karcsai ökörpásztor a koporsószállító 
szentmihálylováról szerzett 9 sziláncsoi és a legelő vakondtúrás zacskó
baszedett földjét ásta a delelőhelyre.233 A tiszakarádiak pedig temetőből 
való vagy villámsújtotta fa szilánkját tették az itató vályú repedésébe, s 
azt más faszilánkkal fedték be.234 Ugyancsak a legelőn igyekezett tartani 
állatait a nagyrozvágyi Balázs János, amikor éjjel, vihar közeledtekor 
körülcigány kerekezte szabad vackon heverő gulyáját.233 

Mindezen kultikus cselekedeteknek egy a célja: oly módon körülzár
ni a legelőt, hogy abból ne tudjon az állatcsapat kitörni és fordítva is, 
hogy a legelőre ne legyen módja nem kívánt személynek vagy állatnak 
(pl. a „küldött" bikának)236 belépni. 

A szarvasmarha extenzív teleltetése 

Az állatoknak a legelőre történt kihajtásához hasonlóan jeles ünnep 
volt a beszorulás napja. Hozzá kötődően azonban nem tudunk felmutat
ni olyan szokásokat, mint amelyek a kihajtás napját tették színessé. 
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A beszorulás napját meglepően korai időre szabták meg mintegy 
kétszáz év óta. Minden bizonnyal korábban is ugyanúgy, korai időpont
ban fejeződött be a pásztor nyári tevékenysége, s a beszorulás napja 
egykor csupán a legelő váltás időpontját jelentette. Tiszakarádról és 
Vajdácskáról is úgy tudjuk, hogy a beszorulás időpontja régen Szentmi-
hálynapon, szeptember 29-én volt.257 A váltásnak ezt a rendjét erőtel
jesen alátámasztja az is, hogy a pásztorválasztásnak, fogadásnak 
hagyományos időpontja az egész Bodrogközben Szentmihálynapja 
volt.258 E napot örökíti meg egy pásztordal is:259 

„Szentgyörgy napkor, kihajtáskor 
Nagyanyám is lehet pásztor, 
Szentmihálykor, beszoruláskor, 
Az a pásztor, aki számol." 

Ezt az időpontot adataink sorában a Simon-Júdás nap követi. A18. 
század végén Sárospatakon — levéltári adataink szerint — október 
28-ig volt köteles a pásztor szegődése értelmében őrizni a szarvasmar-
hacsapatot.260 

Vissen és Zemplénagárdon hasonlóképpen október végéig legeltették 
a nyári pásztorok a falusi nyájat. Az adatok zöme szerint Mindenszen
tekkor, november 1-én szorultak be a legelőről a szarvasmarhacsapatok 
(Zalkod, Kenézlő, Karcsa, Karos, Pacin, Kisrozvágy, Nagyrozvágy, 
Révleányvár, Dámóc). Adatközlőink egy része emellett András-napra, 
november 30-ra tette a behajtás időpontját (Cigánd, Ricse, Tiszakarád). 

A beszőrulásnak azonban ez a szeptember-, október végi - november 
elejei ideje korántsem jelentette azt, hogy a jelzett napon a gulya, csorda 
végképp bevonult a legelőről. Még a recens adatok is egyértelműen azt 
igazolják, hogy jó idő esetén a szegődött nap után is a legelő mezőt 
járták az állatcsapatok, de az időn túli pásztorkodásért külön bér járt. Az 
őszi pásztor Lácán 1930 körül 1/4 véka terményt és 1/4 kenyeret kapott 
minden jószág után. Zalkodon „ha jól szógál az üdő, hogy ne kellessék 
az állatot ganaj aszni és étetni, kinn maradtak továbbra is. Ha időn túl 
vannak kinn a marhák, (1950 körül) egyenként öt-öt forint járt utánuk a 
pásztornak" — mondta Stefán József gulyás.261 Vissen 1960 táján 10 
forintot fizettek a gazdák egy- egy állat szegődött időn túli legeltetésé
ért. A csordák a maguk természetes rendje szerint minden nap hazajár
tak, a gulyák viszont továbbra is a legelőn maradtak, szabad vackukon 
vagy akoÍjukban éjszakára. 

Tudunk azonban falusi (karcsai, cigándi, zemplénagárdi) gulyák 
esetén arról is, hogy hidegre fordult időben a csordákhoz hasonlóan 
naponta, hazahajtották a gulyát.262 Zalkodon „a kisgulya a szegődésig 
van kinn a legelőn. Ha jó az idő még, összecsapik a csordával és együtt 
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jár ki az első hó leeséséig."263 Agulyabeli marhákat ilyen napokon a falu 
szélén várták a gazdák, kiválasztották a csapatból és hazahajtották. Az 
éjszakát ezek az állatok az ólak védelmében töltötték. 

Az utóbbi 70 évben a szegődött időn túli nyájkihajtás gyakran vilija-
napig (dember 24.) is eltartott.264 A recens adatok tanúsága szerint ezt 
követően a falusi állatcsapatok jószágait, bekötötték a gazdák portáin 
álló istállókba. Az uradalmak gulyafalkái pedig akoljukkal és karámj lik
kal együtt a majorságok tanyáinak enyhet adó udvaraiba költöztek. 

A szegődött napon túli legeltetés — úgy hiszem — csökevényeiben a 
téli szarvasmarhatartás korábbi rendjét őrzi. Egykor Szentmihálynapon, 
szeptember 29-én kezdődött a marhatartás új gazdasági éve.265 Ekkor 
történt a pásztor személyének megváltozása és ugyanekkor a legelővál
tás. Az uradalmi nyájak életében ez a nap nem hozott lényeges változást, 
hiszen az egyes csapatok együtt maradtak. Együtt vonultak a téli szál
lásra. Pásztoruk ugyanaz a gulyás, esetleg újonnan fogadott volt. A 
falusi állatcsapatok azonban nem maradtak télen együtt. A gazdák egy 
1838-as ricsei adat szerint a Szállástéren épített „holmi hányt-vetett 
kunyhók" körül náddal kerített területen tartották saját jószágaikat, s 
velük étették fel a faluba be nem szállítható szénájukat és egyéb takar
mányukat.266 A jószágokat kinn minden bizonnyal a család egyik tagja 
pásztorolta. Ez a téli tartásmód — mint erre egy korábbi fejezetben már 
utaltam — egykor az Alföld területét és a Dunántúlt is jellemezte. 

A 20. századforduló óta már csupán nagyon ritkán töltötték a nyájak 
az egész telet kinn az erdőben vagy a legelőn. Ilyen esetről csupán a 
sárospataki Szegedi András, a tiszakarádi Szegedi Mihály és a karcsai 
Kacsik András számolt be. Kacsik András a Sennyey grófok bodrogközi 
birtokain eltöltött ötven esztendős gulyássága alatt mindössze két teljes 
telet töltött „kinn a rétben".267 A nyájak téli tartózkodásainak egyik 
szokott helye az erdő volt. Erdőbe vonultak vissza szarvasmarhával a 
19. század közepén Ricse határában,268 Tiszakarádon,269 Révleányváron, 
Sárospatakon, Zemplénagárdon. Az erdőkben télen is részben szabad 
vackon hált a gulya, részben pedig akolban, ill. kosárban tartották őket. 
Kihasználták a pásztorok emellett a természetes enyhelyeket is, elsősor
ban a tavak mellékét. Tís/.akarád határában „a csapat jószággal, ha az 
idő nagyon hordta a havat, lementek a nádas tóhoz, nádat vágtak, 
csináltak élitől a jószágnak, hogy a szél ne vágja annyit a hóval".270 Az 
elitöiől, mint egy szárnyékszerű nád falról cigándi és bodroghalmi 
gulyások is beszámoltak.271 A szalmakazalból rakott teleitetőhelyről két 
sárospataki adatunk van. A városnak a Bodrogközbe eső határában két 
tó is volt — a Fajtó és a Kerektó —, amely az 1930-as években még 
enyhet adott telelő gulyacsapatnak. „Tältöttem egy jó pár évet a herceg 
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(Windischgrätz) gulyája mellett — mondta Szegedi András —, ott is 
kezdtem, mint bojtár. Kinn a Faj tóba vót ennek a tinógulyának a téli 
tanyája. A tinókon nem vót kötés sose. Vót ott egy kis ház, a bojtár 
tanyázott benne. Én is abba tanyáztam. A Fajtóba (közepén volt egy 
magasabb gorc) össze vót rakva négy sarokra szalmakazallal, elibe 
húztak egy kétsoros karámot. Úgy építették be, hogy a kút beessen a 
négy fal közé. Ott a sózok fel vótak állítva. Ameddig ebből a szalmából 
tartott, annyi kíméletük vót, hogy csak kicsi pótlás kellett."272 A Kerektó 
szigetén, amelyhez egy keskeny emelkedés vezetett, hasonlóképpen 
szalmakazlakkal kerített helyen állt a gulya. A karámok földjét naponta 
beterítették alommal. Többnyire szalmát és töreket hánytak a jószágok 
alá. Gyakran éppen ezt a maradékot vagy a csomókban meghagyták az 
állatok. Szükségként a határ nyárfás erdejében ősszel gyűjtött falevelet 
is szétszórták alomként a karám földjére. Az alom két ok miatt volt 
fontos része a jószáglegeltetésnek. A bőven adagolt alommal ugyanis 
nagyobb mennyiségű ganajt, trágyát csinált az állatcsapat. Gyakori volt, 
hogy tavaszra a 3-4 soros karámrigliből csupán a legfelső sor látszott 
ki. A karámban álló marha a magasból nézett a kívül álló pásztorra. 
Tavasszal azután nekiálltak a kocsisok és a béresek, s három nap alatt 
kupucolták a karámot. A ganajjal az uradalomnak több szántóföldi 
tábláját is megtrágyázták egyszerre. A trágyát olykor a falubeli gazdák 
is megvásárolták az uradalomtól. A bő alom és trágya egyúttal arra is jó 
volt, hogy melegítse az állatokat a hideg téli napokon. 

A telelő karámban — többnyire középen — két SOT jászol állt. Takar
mánnyal a gulyás oly módon töltötte fel a jászlat, hogy a megrakott 
szekérrel behajtott a karámba, s a tetején állva villával hányta tele. A 
fedett akolban csak rács volt. Nagy hidegben az akol három falára 
támaszkodó rácsból ettek a marhák. Bizonyos takarmányokat (elsősor
ban töreket) nem raktak a jászolba, hanem a karám vagy a fedett akol 
földjén kopkákba. csomózták, s a jószág onnan ette. 

A bodrogközi pásztorok úgy mondják, hogy „ha a jószág kövéren 
megy a télnek, akkor a húsát megtarti tavaszig".273 Élelmükhöz az 
állatok két módon jutottak. Egyrészt a 19. század 80-as évéig megfelelő 
időben rendszeresen kihajtották őket a karambol az avasnak hagyott 
erdei legelőkre, másrészt pedig hidegebb, havas napokon készített takar
mányt kaptak. Az avas legelőterületen avart, zavart (Tiszakarád), tehát 
lábon megszáradt füvet, giz- gazt, fűzfavesszőt, nyárfagallyat, elszáradt 
leveleket, később a fák rügyeit274 ették.275 A készített takarmányokat 
előbb csupán pótlásként, a rossz időjárás napjai-hetei alatt adták a 
gulyabeli marháknak. 1880 óta azonban decembertől márciusig csak 
azon éltek a nyájak. A készített takarmányok között a legfontosabb és a 
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legnagyobb mennyiségben felhasznált természetesen a széna volt. Mel
lette nagyon jelentős mennyiségű szalmát, elsősorban árpa- és zabszal
mát, töreket, tengeriízéktX, góréi, tengeri susoJqát, paszuly szalmái, 
újabban pedig szecskázott répát fogyasztottak el a karámban telelő 
állatok. Előfordult, a karcsai uradalomban, hogy a gulyát naponta haj
tották a rakodóba., s ott ette meg a napi eledelt. Gyakoribb volt az, hogy 
a rakodóból bivaly vagy ökörfogatú bárkákon, magas oldalfalakkal 
(bérfákkal), végein suberekkel rendelkező szekereken vitték az akolhoz 
a takarmányt. 

A téli szállás helyét úgy választották meg, hogy a karám tövében kút 
álljon. Tulajdonképpen a megépített kút mellé emelték a karámkerftést. 
A vályú azután benn a karámban állt. A sárospataki Fajtón állt akolról 
tudjuk, hogy ott a kút a karámkerítésen belül van. A pásztor télen 
gyakrabban húzott vizet a vályúba, mint nyáron. Egyszerre azonban 
kevesebbet, amennyit a jószág éppen megivott, hogy a víz meg ne 
fagyjon. A vályú mellett ott álltak a sózók is, hasonlóan a nyári legelő 
sózó ágasaihoz. 

Az őszi szegődött nap utáni legeltetéshez hasonlóan a tél végi javuló 
időben is járták a szarvasmarhák a falvak határait. Március elejétől az 
uradalmi gulyák pásztor felügyelete alatt, a falusi parasztcsaládok mar-
hafalkái egy-egy legény pásztorolásával naponta kijártak a legelőre, az 
erdőkbe, az ugarra, s más leszántatlan határrészekre. Általában tiltották, 
a kisebb falkákkal mégis gyakran legeltették a dús gabonavetéseket is. 
Szentgyörgynapig szabadon járatták a bodrogközi falvak határait az 
állatcsapatok. S Szentgyörgynappal megkezdődött a legeltetés új ciklu
sa. 

Ha a gyűjtött adatok alapján fel kellene állítanom a bodrogközi 
extenzív pásztorkodás időbeosztásának és legelőhasználati rendjének 
sémáját, akkor ezt röviden a következőképpen jellemezhetném. Egykor 
a gulyacsapatok Szentgyörgynaptól Szentmihálynapig a nyári legelőn, 
Szentmihálynaptól Szentgyörgynapig a téli szálláson voltak. A nyári 
terminusban semmiféle építmény nem állt a jószágok védelmére, télen 
azonban akolba zárva töltötték az éjszakákat (s néha a nappalokat) a 
magyar fajta gulyafalkák.276 A nyári időszak táplálékát számukra a 
legelőterületek zöld füve, a téli táplálékot részben a készített takarmány 
(elsősorban széna és szalma), részben pedig a téli (avas) legelő lábon 
megszáradt avar füve, erdőkben megmaradt száraz falevelek, gyenge 
gallyak alkották. E két téli táplálék egymáshoz való arányát azonban 
adatok híjján — egyelőre — nem lehet dokumentálni. 
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12 Kismarjának több kinn háló szarvasmarhacsoportja volt a legelőn: ökörcsorda, 

gulya vagy nagygulya, szűzgulya, bikacsapat. Varga Gy, 1971. 368-369.; Haj
dúböszörményben gulya, kisgulya és ökörcsorda volt a legelőn. Bencsik J., 
1971.48-49. 

13 Balogh L, 1961. 482.; Tálasi L, 1936.15. 
UMailáthJ., 1906.179. 
15 Összefoglalását 1.: Szabadfalvi J., 1970. 58-82. 
16ÉbnerS., 1925. 95.; GulyásJ.-KántorM., 1933.161-162. 
17 Morvay P, 1936.315. 
18 Futó 3., 1940.7-8. 
19 Futó J., 1940.7-8. 
20 ÉbnerS., 1925.95.; Az Ecsedi lápon „...tűzre kerültek ... az égerfából készített 

hatalmas lábbók. és hidasok (tutaj és komp), melyeken a libegő lápra szállították 
fel a marhát, ha a gyenge tél miatt az ott bent lekaszált szénát nem tudták a jégen 
szekérrel vagy szánnal behordani". Morvay P., 1936. 315. 

21 ÉbnerS., 1925.95. 
22 Szegedi Mihály, Szegedi József és Tergolecz Ferenc tiszakarádi gulyások közlé

se. 
23 A Bodrogközben: dagonya = marha által felvert sár. Mindszenti, 1831. 75. 
24 SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 8. 
25 Kelt a levél Bélyben, 1814. július 11-én. SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 4. 
26 SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 3. Karos, 1823. május 16. 
27 SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 8. 
28 Karcsai adat. Balassa I., 1963. 357.; valamint saját gyűjtés. Más területek 

idevonatkozó adatait összegezi Szabadfalvi J., 1970. 63. 
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29 Ebner S., 1925.95. 
30 SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 3. 
31 SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 3. 
32 Más területek erdei legeltetésre vonatkozó adatait összegezi Szabadfalvi J., 

1970. 64-69, 72-75. 
33 Mokkái L., 1954.262. 
34 SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 4. 
35 SÁL. Úrbéri perek. 3. csomó. Loc. 198. No. 8.1822. Leányvár. 
36 Saját gyűjtés. 
37 KovátsD., 1959.21. 
38Balossal., 1963.105-106,127, 502-503. 
39 Saját gyűjtés. Vö: Szabadfalvi J., 1970. 65-69. 
40 VÖ: pl. NyárádyM., 1968. 8. 
AICzetőE., 1965.7. 
AlMaksayE, 1971.150. 
43 SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 8. 
44 Saját gyűjtés. 
45 Szűcs /., 1967b. 5-*. 
46 Saját gyűjtés. 
47 SAL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 8. 
48 Borovszky S., 1905. 30. 
49 ÉbnerS., 1925.96. 
50 Saját gyűjtés, valamint Tóth /., 1970.7.; Tóth /., 1971. 58.; Szűcs /., 1967b. 5-6. 
51 Fischer E, 1931.3. 
52 Saját gyűjtés, valamint Szűcsi., 1967b. 9-10. 
53 Csombók Sándor, 81 éves földműves közlése. 
54 Karcsai adat, 1783. SÁL. Summarium Dicalis Conscriptionis Districtus ... 

Karcsa, 1783. Pontosan nem lehet meghatározni a legelőjogok számát, mert 
egyazon teleknagysághoz is más-más mennyiségű legelőjog tartozott. Fél telelc-
ajja földhöz általában 9-10, nyolcadrész telekhez 2-4 jog. 

55 Szűcs I., 1967b. 10.; Az alsóbereckiek 1913-ban pályázatot írtak ki ref. papi 
állásuk betöltésére. A hirdetésben megjelölt javadalmak között szerepel 51 
magyar hold szántóföld és rét, 4 és fél db marhal egei tetési jog stb. SREL. Iratok 
1811-1945. Alsóbcrecki, 1913. 

56 Saját gyűjtés. Zalkodon 1958-ig éltek a legelőjogok. 
57 Nagyarból, Kisarból szintén 1200 négyszögöles jognagyságról ír LubyM., é. n. 

15. 
58 Sárospatak, 1777. SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 8. 
59 Sárospatak, 1773. SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 8. 
60 Sárospatak, 1785. SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 8. 
61 SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 8. 
62 Ébner S. nem nevezi meg a pontos forrását, így nem lehet eldönteni, hogy 

ehelyütt nem tévedett-e? Valószínűnek tartom, hogy itt sokkal inkább a bodrog
közi Szentes állatairól lehetett szó. Ébner S, 1925. 95. 

63 Saját gyűjtés. 
64 Saját gyűjtés. 
65 Balossal., 1963.217. 
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66 Saját gyűjtés. 
67 Saját gyűjtés. 
68 SREL. Protokollum ... Tom. 5.103-104. 
69 „Karcsán hat hütös ember vót, a hetedik a biró, nyócadik a kisbíró. Ezek 

döntötték el a falu dógát" — mondta Nagy Géza, 1970-ben 62 éves földműves. 
70 SzénayL., 1972.191. 
71 NagyÉ., 1969.4. 
72 Saját gyűjtés. 
73 Balossal, 1963. 207-208. 
74 Saját gyűjtés. 
75 Tóth L, 1971. 56. 
761781-es, 1805-ös sátoraljaújhelyi adat. SÁL. Úrbéri perek. Útmutató, III. fejezet 

42. és 243. szám. Hőgye I. szíves közlése. 
77 Vő: LubyM., é. n. 16. 
78 Vajdácskái adat. Szűcsi., 1963. 4. 
79 Ebner S. szerint a gyeplegelők hiányában használták az ugarföldeket legelőül, 

pl. a bodrogközi Pálföldén. ÉbnerS., 1925. 96. 
80 SÁL. Úrbéri perek. 8. csomó. Loc. 200. 
81 SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 8. 
82Szűcsi., 1963. 5-6. 
83 SREL. Közbirtokosság. 1835. július 23. No. 59. 
84 SREL. Közbirtokosság. 1835. július 23. No. 59.; A tarló rétből legelőterületként 

történt hasznosítását igazolja Morvay P. adata is az Ecsedi láp vidékéről. A 
Porcsalmán felvett 18. század végi jegyzőkönyv szerint: „Mihelyt a szénacsiná-
lást elvégzik, mindjárt a marhákat a kaszállóra és szántóföldekre, a tallóra 
kéntelenittetik bocsátani, nem lévén már olykor elégséges legeltető helyek a 
nyomás Mezőn." Morvay P. 1940.127. 

85 Saját gyűjtés. Bodroghalomra vonatkozóan: Tóth /., 1970. 7.; Vajdácskára 
vonatkozóan: Szűcs L, 1967b. 7. 

86 Gulyás J.-Kántor M., 1933.162. 
87 Saját gyűjtés, valamint Ébner S., 1925. 74.; Gulyás J.-Kántor At., 1933, 162.; 

Bakó R, 1953. 26.; Szűcs /., 1963. 54-59.; Szűcs/., 1964. 54.; Valter!., 1967. 
184-212.; Az Ecsedi láp területén goronc. Morvay P., 1936. 316. 

88 Saját gyűjtés, valamint Gulyás J.-Kántor M., 1933.162. 
89 Mindszenti, 1831. 75. 
90 Szakáll Bertalan, nagyrozvágyi gulyás közlése, 1970. 
91 Saját gyűjtés. 
92 Saját gyűjtés, karcsai adat. 
93 Szegedi Mihály és Szegedi József közlése. A füvekről kimerítően ír LubyM., é. 

n. 23-24. 
94 Ezt a munkát Kismarján (Bihar m.) a pásztorok és családtagjaik végezték. Varga 

Gy., 1971. 379. 
95 Általánosságban ekkor történt más magyarországi területeken is a herélés és a 

bilyogozás. Vö: Tálasi I., 1936. 88.; BencsikJ., 1971. 121.; Varga Gy., 1971. 
377. 

96 Más területeken, pl. Kismarján, Hajdúböszörményben vagy a Kiskunságban 
fekvő helyzetben heréltek. Varga Gy., 1971. 377-378.; BencsikJ., 1971.122.; 
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Tálasi I., 1936. 89. Tudunk azonban álló testhelyzetű herélésről is, pl. Duna
szentbenedekről. Tálasi /., 1936. 89. 

97 A bélyeg szarvra sütését mint ritka jelenséget említi meg Varga Gy., 1971. 378. 
98 A szokás meglétét a Kiskunságból és Kismarjáról ismerjük. Tálasi /., 1936. 

64-65.; Szabó K., 1932.96-102.; Győrffy L, é. n. 131.; Varga Gy., 1971. 378. 
99 Vö: Szűcsi, 1967b. 30. 
100 Pl. 1781-ben Sárospatakon Szentgyörgynaptól tartozott az ökörcsordát a pász

tor legeltetni. SREL. Protokoll um... Tom. 5.157. 
101 Tálasi /., 1942. 215.; Varga Gy., 1971. 377. 
102 Karosai adat, saját gyűjtés. 
103 Tiszakarádi adat, ahol a szarvasharmák a gyenge gyeptől gyakran kaptak 

csikarást. Saját gyűjtés. 
104 Csupán Zalkodon ismerik — de itt is csak a juhok számontartására — a magyar 

területen általánosan elterjedt rovás-számokat. Vö: Győrffy I., é. n. 135.; Tálasi 
/., 1936.60-61.; A Szombathely környéki kanász és fuvarozó rovásfák szintén 
a bodrogköziekhez hasonló egyszerű jelekből állottak. BárdosiJ., 1964. 242-
243. 

105 Egy 1970-ben 86 éves tiszakarádi gulyás, Tergolecz Ferenc szerint a rovásfát 
ramacsnak mondták. 

106 Saját gyűjtésem, cigándi adat. 
107 Szemléletesen írja le a csorda hazahajtásának első napjait Varga Gy., 1971. 

379-380. 
108 Az adat beilleszkedik a Szabadfalvi J. által megrajzolt általános magyarországi 

képbe. Szabadfalvi J., 1970. 28-38.; a legelő építményeivel kapcsolatos né
hány érintőleges adatot közöl Balassa /., 1975. 81-121. 

109 Ugyancsak szállás a gulya pihenőhelye a Rétközben és a Taktaközben is. Saját 
gyűjtésem. 

110 A kettős pihenőhely általános gyakorlat lehetett. Ismerjük a Kiskunságból, 
Szatmárból és a Hortobágyról is. Tálasi /., 1936. 45.; Luby hí., é. n. 151.; 
BencsikJ., 1974a. 32. Az Ung-Laborc-Latorca mellékéről közli D. Varga L., 
hogy a lovak és a szarvasmarhák szálláshelye (tanya, szabadkarám) együtt 
volt, ám a szarvasmarha a karámon kívül hált. D. Varga L., 1986. 330-335. 

111 Saját gyűjtés, Sárospatak, 1969. 
112 Szegedi András közlése, 1969. 
113 Vő: Győrffy I., é. n. 184.; Földes L., 1960. 449. Szabadfalvi J., 1970. 39-54. 
114 Mazin Mihály közlése. 
115 A Kiskunságban a tüskés gallyakból rakott hasonló kerítés neve tanór vagy 

tanárok. Tálasi I., 1936.113-116. 
116 Összefoglalóan 1.: Szabadfalvi J., 1970. 39-41. 
117 Győrffy I., é. n. 184.; Földes L., 1960. 449. 
118Herman O., 1914.195.; CsűryB., 1935.1. 538-539.; Vö: Balossal., 1973. 73. 
119 GundaB., 1984.76.; Kosár Zemplénben a 18. századtól a makkoltatott sertések 

éjszakai nyugvóhelye is. Balassa /., 1973. 72. 
120 Kácsándi Pál és Kocsis István, 1968-ban mindketten 48 évesek voltak. 
121 Ugyancsak tüskesövény a kosár fala Beregben és Szamosháton. Herman O., 

1914.195.; Csúry B., 1935.1. 538-539. 
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122 Vö: GyőrffyL, é. n. 183-184.; és Gyórffy I. nyomán Földes L., 1960.449. azon 
megállapításával, hogy a kis méretű kerek nádkarámok neve kosár, a nagyob
baké pedig karám volt. Valamint az állatcsapatok létszámára pl. Balogh /., 
1958. 560. 

123 Vö: Szabadfalvi J., 1970b. 41. 
124 Saját gyűjtésem. 
125 Sárospatakon járom a mestergerendához, vagy keresztgerendához szegezett 

álló gerenda. Vö: Herman O., 1914. 292. 
126 1970-ben 66 éves, Kispatakon élt. A Szegedi nemzetséget említi Balassa I. is, 

1975. 84. 
127 Szabadfalvi J., 1970b. 72. 
128 Országos Levéltár. Lelesz rgn. Metales. 290. tétel. Zemplén com. 60. No. Vö: 

Valter L, 1967.1-10. 
129 Pl.: 1785-ben Sárospatak határában Kis akoly Tó, Nagy akoly Tó nevű halászó 

vizek voltak. SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. IV-8/g.; Sárospatak-Várhomok 
tanya közelében Akol helynév. 

130 Saját gyűjtésem.; Vö: 1842-ben Sárospatak-Halászhomokon volt egy „rigia-
koly". Oláh J., 1962.263. 

131 Szabadfalvi J., 1970. 49-54. 
132 Vö: Szabadfalvi J., 1970. 49. 
133 L.: Szabadfalvi J. ugyanilyen értelmű megállapítását. Szabadfalvi J., 1970.54. 
134 Kacsik András közlése. 
135 Akol típusú építmény. 
136 A sárospataki Breczenheim uradalomban 1825-ben egy kőművesmester, 1839-

ben pedig egy ács épített juhaklot. OláhJ., 1962.262. 
137 A trágyából rakott garággya csak a rúdkarám kiegészítője volt az Elágazás 

vasútállomás melletti akolnál. 
138 Némileg hasonló építménytípust mutat be a kiskunsági Kunszentmiklósról és 

Peszéradacsról Tálasi I. birkaszinként. Tálasi L, 1936.122-123. 
139 Egyértelműen juhistállónak mondta a „hodály"-t Gyórffy /., 1927. 45.; Érinti 

az akol-hodály problémáit, s leszögezi, hogy a hodály zárt, fedeles építmény: 
Szabadfalvi J., 1970. 56.; Szabadfalvi J., 1970b. 46, 55.; A hodály szóra 
vonatkozó eddigi ismereteinket Dám L. foglalta össze. Dám L., 1972-1974. 
132-133. 

140 Az e kérdésre vonatkozó irodalmat nem említi Dám L., 1972-1974.132-133.; 
de pl. Hajdúnánásról közli BencsikJ., 1974a. 50.; Polgárról BencsikJ., 1974b. 
81.; Kesznyétenből Galuskái., 1973. 50. 

Ul BencsikJ., 1974b. 81. 
U2BenkóL.-KissL.-PappL„ 1970.127-128. 
143 Saját gyűjtés, 1970. 
144 Gunst P., 1970. 330-339.; Saját gyűjtés. 
145 Nagy G. szíves közlése. 
146 Kacsik András közlése, 1970. 
147 Szabó M. megközelítőleg 20 adatot ír le a tőgy bekenéséről. Szabó M., 1955. 

140-141.; Leírja Kismarjáról is Varga Gy., 1971. 407. 
148 Kacsik András közlése. 
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149 Másutt általában kantár, borjúkantár a neve. Győrffy I., é. n. 166.; Szabó M., 
154.; Tokajban szegeskantár. A típust Cigándról is közli, de közelebbi adata 
nincs. Szabó M., 1955.140-141,154.; Az újabb adatok szerint Hajdúböször
ményben órodzó, Kismarján orradzó vagy szeges kantár. BencsikJ., 1971. 
120.; Varga Gy, 1971. 407. 

150 Győrffy /., é. n. 166, 169.; Lapickaként is ismert a Hortobágyon és a bihari 
Kismarján. Bencsik/., 1971.120.; Varga Gy., 1971. 407. 

151 Vö: Szabó M., 1955.161.; Hasonló adatot közöl Varga Gy., 1971. 408. 
152 Nagyarról és Kisarról napi 3 és 4 szakaszos legeltetésről tudunk. LubyM., é. n. 

43. 
153 Az őszi későbbi idejű kihajtást hasonlóképpen írja le TörőL., 1968. 270. 
154 A Hortobágyról Törő L. egyszakaszos legeltetést ír le. TörőL., 1968. 270-272. 
155 A szarvasmarha jobb híjjába iszik, mondják a bodrogközi pásztorok. 
156 Általánosan ismert kifejezés a magyar pásztorkodásban. Pl. a Kiskunságból 

leírja Tálast L, 1936. 69.; a Hortobágyról BencsikJ., 1974a. 51. stb.; A szél 
fontosságáról a legeltetésben sokan — köztük Bencsik J. és Törő L. is — 
megemlékeztek, de a legelőjárások irányának leírásánál erre nem voltak kellő 
figyelemmel. TörőL., 1968. 273-274.; BencsikJ., 1971.130. 

157 Szegedi Mihály közlése. 
158 Hasonló értelemben említi Szatmárbol a cap szót Luby M., é. n. 44.; s a 

Hortobágyról TörőL., 1968. 270. 
159 Szegedi Mihály közlése. 
160 Hasonló jeleit írja le Szatmárbol az állat időjóslásának Luby M., é. n. 44-45. 
161 1970-ben 64 éves pásztorember. 
162 Tehát vihar esetén nem a kunyhóban a helye a bojtárnak. Szegedi Mihály 

közlése. 
163 Ugyanígy írja le Szatmárbol a nyáj és a pásztor viselkedését és tennivalóját 

LubyM., é. n. 44.; SzűcsI., 1967b. 25. 
164 L. erről összefoglalóan Szabadfalvi J., 1970. 26-51. 
165 Balassa I., 1963.102-103. 
166 Saját gyűjtés. 
167 Az új legelőt úszva elérő szigetközi szarvasmarhacsapatról részletesen ír 77-

maffyL., 1961.617. 
168 Saját gyűjtés. 
169 Hasonló nyugtalan időszak volt a bogárzás Szatmár, a Kiskunság és a Horto

bágy legelőin is. LubyM., é. n. 145.; Tálasi L, 1936. 70.; BencsikJ., 1974a. 34. 
170 Kacsik András közlése. 
171 EcsediL, 1925.17-18. Ebner S., 1925. 96. 
\12GyőrffyL, é. n. 122-123. 
173 SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 8. 
174 1970-cs gyűjtésem. 
175 Szakáll Bertalan nagyrozvágyi gulyás 1970-ben mesélt egy történetet: a rozvá-

gyi gulyát 1919. május 1-én hajtották ki a legelőre. Rá egy hétre esett az eső, 
tengervíz lett a legelő. A 150 marhának a falu Sárospatak határában vett 
legelőt. Ott azonban két tinót három gávai ember ellopott. „Gyüttünk, mentünk 
utána, de odaveszett a két tinó, nekünk pedig otthon meg kellett érte fizetni." 
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176 Tiszakaradi pásztornóta szól a vezérről: „Ha kihajtom a szilaj gulyám a rétre, 
Akolompom réteszem a vezérre,...". Szegedi J. közlése. 1970. 

177 Hasonló eszköz meglétét írja le a Hajdúságból és a Nagykunságból Dorogi M., 
1969. 89. 

178 Balassa /., 1963. 107.; Szűcs H., 1963. 37. A Kiskunságból, Szatmárból és a 
Hajdúságból hasonló adatot ír le a gulya szétugrasztásáról Tálasi L, 1936. 73.; 
LubyM., é. n. 146.; BencsikJ., 1974a. 48. 

179 A szarvformálás szokását magyar területről többen említik, de úgy, mint az 
igavonó szarvasmarha szebbé, „gangosabbá" tételének eszközét. Kismarja -
Varga Gy, 1971. 410.; Hajdúböszörmény -BencsikJ., 1971.112-113. stb. 

1801970-es gyűjtés. 
181 Szegedi József közlése. 
182 Szegedi Mihály közlése. 
183 Béres A. szerint az „esett jószágot" a Hortobágyon 1880-tól dögtalyigá\z\ 

szállították a döggödörhöz. Béres A., 1964. 462-467. 
184 Ezt a rendet talán az egykori téli legeltetési rend csökevényének tarthatjuk. 
185 A soros legeltetést Varga Gy. a kismarjai gőbőkkd, Bencsik J. pedig a hajdúbö

szörményi tanyai csordák őrzésévei kapcsolatban írja le. Varga Gy., 1971.370.; 
BencsikJ., 1971.126. 

186 Varga Gy. ezt a legeltetési módot a kézből való legeltetés rendszereként fogal
mazza meg. Varga Gy., 1971.372.; A mátraalji palóc legények ökörlegeltetését 
leírja MorvayJ., 1956. 37-39. 

187 Az éjszakai legeltetés többször is előfordul a Balassa I. által közölt karcsai 
mondákban. Balassa /., 1963. 253, 297, 362 stb. 

188 Hasonló rendet ír le ökörgőbőként Kismarjáról Varga Gy., 1971. 370. 
189 Hasonlóan kipányvázták a heverő marhát, tehenet és borjút a Hortobágyon is. 

BencsikJ., 1971.126.; BencsikJ., 1974b. 83. 
190 Vö: Szűcs H., 1963.12. 
191 SÁL. Úrbéri perek. Loc. 198. No. 8. 
192 SÁL. Úrbéri perek jelentései segédletben. 1835. 448. 
193 SREL. Sárospataki közbirtokosság. Közgyűlés, választmány és hetes bizottság 

jegyzőkönyvei és aktái. 1835. július 11. No. 23. 
194 A kopolyára mint szóra, és a kopolyakutakra nem sikerült recens adatot találni. 
195 Vö: pl. az alföldi, a kiskunsági vagy a kismarjai adatokkal. GyőrffyL, é. n. 121.; 

Tálasi L, 1936. 54.; Varga Gy, 1971. 366. 
196 Szegedi Mihály, Tergolecz Ferenc, Szakáll Bertalan tiszakaradi és nagyrozvá-

gyi pásztoremberek közlése. 
197 Szegedi Mihály közlése. 
198 Tálasi I., 1936.55. 
199 A Kiskunságban, a Hortobágyon és a bihari Kismarján is csatorna. Tálasi /., 
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V. A PÁSZTOROK 

A bodrogközi szarvasmarhacsapatok pásztorainak száma és szerve
zete messze nem volt annyira nagy és tagolt, mint pl. a hortobágyi 
pásztoroké.1 Ez lényegében egyenesen következett abból, hogy vidé
künkön kis létszámú falkák járták a legelőket, de a legnagyobb gulyák 
állatszáma sem haladta túl a háromszázat. A faluközösségek nyáj típusait 
a következők pásztorolták. A csordáért a csordás, a gulyacsapatokért a 
gulyás, az ökörgulyás, a szűzgulyás vagy kisgulyás felelt. Az uradalmi 
majorságok kor és nem szerint differenciáltabb jószágfalkáit az anyagu
lyás, szűzgulyás, tulokgulyás, bikagulyás, kb. 1890-től fejőgulyás, vala
mint az uradalom alkalmazottainak szarvasmarháit cselédgulyás őrizte. 
Az uradalmak nem foglalkoztattak csordást és ökörgulyást. 

A pásztorok persze körülményeikhez igazoldva váltogathatták a nyá
jakat, hiszen mindenféle szarvasmarha gondozásához egyformán értet
tek. Fiatalabb korukban többnyire gulyákat pásztorolták, öregebb 
korukra — amikor nehezebben tűrték már a pusztai életet — csordássá
got vállaltak (84-85. kép).2 

84. kép. Csordás. Nagyroz-
vágy. Gönyey S. 
felv. 1929 körül 
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85. kép. Szegedi Mihály gu
lyás, majd csordás. 
Tiszakarád, 1970. 

A nyájak felelős pásztora a számadó volt (86-88. kép). Mindig az 
állatlétszám döntötte azt el, hogy egy vagy két bojtárt szükséges-e a 
csapathoz fogadnia. Kétszázon felüli gulya esetén a számadó általában 
fogadott számadó bojtári* vagy legénybojtárt. A nagy nyájnál foglalkoz
tatott második bojtárt rivó bojtárnak nevezték. Számadóvá akkor lehe
tett a legénybojtár, ha katonaidejét letöltötte és megnősült. A kényszerítő 
körülmények persze kivételeket is szültek, hiszen 1914-től (az első 
világháború idején) számadó volt a pataki Windischgrätz uradalomban 
apja helyét átvevő 12 éves Szegedi Mihály/ Tudunk emellett több 
hasonló bodrogközi esetet. Számadó bojtár a 14 és 20 éves kor közötti 
legény lehetett. 14 éves koráig pedig rivó bojtárként ismerkedett a 
gyermek a legeltető állattartás fortélyaival. Semjénből és Tiszakarádról 
ismerünk olyan adatokat, hogy az 1920-40 közötti években a falu három 
kinnháló állatcsapatát: a gulyát, a szűzgulyát és a ménest egy számadó 
vállalta fel. A három nyáj egymáshoz közeli legelőkön járt, s mindegyik 
élén legény bojtárként a számadó egy-egy fia állt. 
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A pásztorság a Bodrogközben is általában apáról fiúra szálló mester
ség. A gulyások 6-8 éves fiúgyennekei már a kihajtástól apjuk rívó 
bojtárjai voltak, s a mesterségbe kicsi koruk óta valósággal belenevelőd
tek. Nagyobb korukban a bojtárságot más gulyás nyájánál folytatták, 
míg helyüket kisebb testvéreik vették át. Egyes családok terebélyes 
pásztornemzetséget alkottak.5 Tagjaikat negyven évvel ezelőtt a Bod
rogköz számtalan legelőjén fellelhettük volna. Az 1970-es évek elején 
még folytatták a család pásztorhagyományait Tiszakarád és Sárospatak 
környékén a Szegediek, Zemplénagárd környékén a Kácsándiak és a 
Körmendiek, Cigánd határában a Balabások, Kenézlő környékén a Zu-
tiak, Zalkod határában a Stefánok és a Csorbák. 

A gulyások és a csordások nevei között a 18.-19. századi levéltári 
forrásokban zömmel magyar neveket találunk. Kotsis László, Krutsai 
András,6 Csikós János,7 Csordás György,8 Molnár István és Lábi János9 

falusi és uradalmi nyájakat őriztek a Bodrogközben. Szlovák származást 
sejttet ugyanebből a korból a Tooth László10 és Andirkó János neve.11 A 
19. század második felében egyre több szlovák vagy kárpátukrán név 
tűnik fel a bodrogközi pásztorok között. A karcsai mondákban is szere-

86. kép. Szegedi András, egyko
ri sárospataki számadó 
gulyás. Sárospatak, 
1970. 
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87. kép. Szegedi József, számadó gulyás. Tiszakarád, 1970. 

88. kép. Stefán József számadó gulyás és családja. Zalkod, 1963. 
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pel Timkó, Reku, Térjék, Maticza neve,12 rajtuk kívül Volenszki, Mazin, 
Reho, Kacsik, Majdanics, Buglyosócki, Beláz, Polyák maradtak meg 
adatközlőim emlékezetében. A fentebb írt magyar pásztornemzetségek 
tagjain kívül Lovas, Dobos, Tomori, Lévai, Szabadka, Bányácski,13 

Csordás, Kis, Gulyás, Borbély, Sablai, Varga, Kovács, Szakáll nevűek 
tartoztak a híres bodrogközi pásztorok közé. 

Jellemzően példázza Zuti János életútja a 19. század vége, 20. század 
első fele idején élt és dolgozott pásztorok változatos és ezzel együtt 
hányatott életét. 1892-ben Alsóbereckin született. 6 éves korától apja 
mellett volt rívó bojtár, majd Klein Samu bérlő szolgálatában Halászho-
mokon számadó bojtár. A halászhomoki legelőn Pavletics Ödönnél lett 
számadó gulyás, majd évek múltán a leleszi prépostság szolgálatába állt. 
Innen visszament szülőfalujába, ahol Olcsvári uraságnál gulyáskodott, 
később a pataki rétbe, a Dókus tanyára költözött pásztorságot vállalva. 
Gulyásként szolgált Wambergernél Alsóregmecen is, majd újra Alsóbe-
reckire került — 8 évre — csordásnak. Bereckiről Középhutára költö
zött, ott is csordás volt. Itt nem tetszett a hely, s visszament 
Alsóbereckibe kinnháló gulyásnak. Ugyanitt lett az uradalomban szi-
mentális marhák mellett fejőgulyás. Innen költözött aztán véglegesen 
Balsára, amelynek a Bodrogközben fekvő legelőjén 1970-ben, 78 éves 
korában még kinnháló gulyás volt (89. kép). 

89. kép. Zuti János bodrogközi gulyás. Kenézlő-Balsa, 1970. 
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A recens adatok azt mutatják, hogy a pásztorok a paraszti társada
lomnak egy meglehetősen dinamikusan mozgó rétegét alkották.14 Ez a 
réteg többnyire nem távoli vidékeket vándorolt be éves szolgálatának 
letelte után, hanem elsősorban a Bodrogköz zárt, lényegében azonos 
adottságokkal rendelkező területét. A vándorlásnak egyik, sőt a legfon
tosabb oka az volt, hogy maguk a faluközösségek, illetve az uradalmak 
döntötték el, kívánják-e a pásztort továbbra is alkalmazni, vagy sem. 

A fogadás, választás, ill. marasztás napja a 20. századforduló előtt 
Szentmihálykor (szeptember 29-én) volt. Ezt a napot az 1890-es cseléd
törvény helyezte át újév napjára.15 A pásztorfogadás napján minden 
csordás és gulyás megjelent a faluközösségnek a bíró — utóbb a tanács
háza — udvarára összehívott gyűlése előtt, vagy pedig az uradalmi 
intézőnél. A falvak népe közfelkiáltással választotta ki több jelentkező 
közül a megfelelőt. Sorba vették a jelölteket. Abíró hangosan bemondta 
a neveket, s a közösség szavazott. Ha nem tetszett a jelölt, „Le vele, le 
vele" — kiáltották. „Itt van Szegedi!" — szólt a bíró, mire a falu „Éjjen, 
éjjen!" felkiáltással elfogadta.16 Ezután a bíró felsorolta a hagyományos 
bért, s megegyezett a fogadott pásztorral. A 20. század első felében 
legeltetési bizottságok készítették elő és bonyolították le a pásztorvá
lasztást. Az uradalmak a többi cseléddel együtt Szentmihály, ill. később 
újév napján marasztanák gulyásaikat. Ekkor közölte hivatalosan az 
uradalom intézője vagy bérlője, hogy a megszabott bérért újabb egy évre 
felfogadja-e a pásztort. Marasztás előtt egy héttel azonban már közölték 
valamennyi pásztorral,17 hogy az uradalom foglalkoztatja-e őket a kö
vetkező évre. Akinek a szolgálatára nem tartottak igényt, három napot 
kapott, hogy valahol a környéken új helyet szerezzen magának. Az 
elbocsátott uradalmi gulyások egy része persze, akikről a mondák mint 
„tudós pásztorokéról emlékeznek meg, pipafüsttel verték szét a kény
telenül otthagyott nyájat, s legalább a mesés elemekkel átszőtt történet 
szolgáltatott teljes elégtételt a védtelen pásztornak.18 

A megválasztott pásztor azután a nyáj állatszámának ismeretében 
fogadott magának — ha a segítség családjából nem telt ki — számadó 
bojtárt és rivó bojtárt. Szentmihálynap után egy héttel egy-egy nagyobb 
kocsmában gyűltek össze a pásztorok, s ott választották ki a jelentkezők 
közül a nekik tetszőt. A bojtárok a pásztorok alkalmazottai voltak. 
Lakóházában, kunyhójában laktak, bérüket is a pásztor adta ki a saját 
fizetségéből. 

Mind a faluközösségek, mind az uradalmak rendelkeztek csordásház
zal, gulyásházzal, amelyet az alkalmazottak a pásztorbér részeként fog
lalhattak el. Munkaviszonyuk megszűnésével azonban a lakóházat el 
kellett hagyniuk. Költözködésükhöz mindig az új fogadóhely adott igás 
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segítséget. A pásztorok egy része, jobbára a nemzetségek tagjai, rendel
keztek saját házzal. Belőle sohase költöztek a falu pásztorházába, vagy 
a közeli uradalmi major cselédházába. Ezek a házzal rendelkező gulyá
sok, csordások kétségtelenül a pásztortársadalom elitjét alkották. 

Más területeken nagy vetélkedés alakult ki a pásztorok között. A 
más-más rangsorolást mindig felhasználták az egymás közötti évődé-
sekre. A Bodrogközön ez meglehetősen kevés teret kapott, hiszen a 
domináns szarvasmarhatartás és pásztorolás mellett alig-alig voltak mé
nesek, de még juhnyájak sem voltak nagy számban. Azt azért megálla
píthatjuk, hogy a gulyást többre tartották a csordásnál, s a kondás 
feltétlenül a rangsor végén foglalt helyet.19 A pásztorok egymás komái 
voltak, sohasem tegeztek egymást. Koma!, Komám! volt a megszólítás 
formája.20 

A gazdákkal való kapcsolatukat a kölcsönös megbecsülés jellemezte. 
A munkáját felelősséggel ellátó pásztornak volt becsülete. Az uradalom
tól erőteljesebb, a faluközösségektől lazább függőségi viszonya előzé
kenységre, illendő viselkedésre késztette a pásztort. A függő viszony 
tükröződött abban is, hogy a pásztor és családja a jelentősebb ünnepek 
alkalmával (karácsonykor, újévkor, húsvétkor, pünkösdkor) végigkö-
szöntötte a nyájbeli állatok gazdáit, akik köszöntését ajándékokkal és 
hasonló jókívánságokkal viszonozták. Az előzékenység jutott kifejezés
re abban is, hogy a gulyás, de a csordás is, gyógyította a nyájában 
megbetegedett állatokat. Az ugyan kötelessége volt, hogy a beteg állat
ról hírt adjon a gazdának, de a gyógyítást, a jószágok szeretetén túl, a 
gazdákkal fenntartott jó viszony és kölcsönös megbecsülés jeleként 
végezte. Ugyanakkor tisztelték és éveken át megtartották a jó pásztort a 
gazdák is, hiszen vagyonuknak jelentős hányadát bízták kezére. Megbe
csülésüknek oly módon adták jelét, hogy a gulyás évi bérét bőven 
adagolták. A gulyabeli tehén felfolyatásának híréért a pásztort tisztes
séggel vendégül látták. Az ünnepnapon kihajtó csordást a kapuban 
mindig bélessel várták, s néhol egy-egy pohár borral is kínálták. Gyako
ri volt, hogy egy ünnepnapi kihajtásnál egy zsák béles is összegyűlt.21 A 
csordás fizetségének része volt évente és jószágonként egy-egy vacsora. 
Az utcánként házról házra menő sorkoszt adásakor a családok szinte 
ünnepi lakomát rendeztek.22 Többnyire megkérdezték a csordást, mit 
szeretne enni, s kívánságát teljesítették. A rossz vacsorát adót szájára 
vette a pásztor és a falu is. Csúfolódó mondókával énekelték ki a fukar 
gazdánét:23 

„Ki cibere, ki dara, 
Balognéé haluska." 
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A pásztorfeleségek helyzete sajátos volt a falu társadalmán belül. A 
gulyások és csordások, valamint a juhászok és csikósok feleségei külön 
csoportot alkottak. Általában e csoporton belül barátkoztak, szomszé
doltak, segítették egymást. A faluközösség egy csoportban álló pásztor
házaiban lakó családok hátrányosabb helyzetben voltak azokkal 
szemben, akiket — tősgyökeres falubeli voltuk és saját házuk következ
tében — a falu társadalma jobban befogadott. Különállásuk ténye jel
lemzően domborodott ki foglalkozási endogám szokásukban.24 

A bodrogközi gulyások feleségei ritkán tartózkodtak a legelőn. Job
badán a számadó volt az, aki a jószágokkal kapcsolatos teendői (pl. 
betegségnek, tehén felfolyatásának bejelentése) miatt a faluba látoga
tott. Ilyen alkalmakkor tért be a családhoz, vette magához a következő 
egy-két hétre szánt élelmet, stb. Csupán újabban, talán 80-100 év óta élő 
gyakorlat, hogy a pásztorfeleségek időnként kilátogattak a legelőre. 

90. kép. Főtt ételt legelőre vivő asszony. Kenézlő-Balsa, 1970. 

Hetente, néha gyakrabban is főtt ételt vitt ki a pásztornak és bojtárjainak 
(90. kép). Rendbe tette a kunyhó környékét, kimosott és megetette a 
tanya közelében ólakban tartott baromfikat. Telepítette, gondozta és 
gyomlálta a pásztortanyától nem távolt, kerítetlenül álló veteményes 
kertet is. Néha több napot is ott töltött e feladatok ellátására, s ilyenkor 
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éjszakára a pásztorkunyhóban húzódott meg. Mintegy ötven éve több 
falu és uradalom is kinn a legelőn, az akol szomszédságában építette fel 
a pásztorházat (pl. Tiszakarád határában a Tróconyi legelőn), ahol az
után a gulyás együtt élt a családjával. 

91. kép. Kalyiba. Bálványos váralj a. K.Kovács L. után 

92. kép. Halászkunyhó Szamosszegen. Sőregi J. után 

A csordások feleségei már kevesebb alkalommal jutottak ki a legelő
re. Segítettek ugyan gyakran az állatok kihajtásában, de szerepük a 
csordának a faluból történt kihajlásával megszűnt. Éppen ők voltak 
azok, akik az aznapi funkcióját betöltött csordáskürtöt hazavitték. Az 
viszont előfordult, hogy bojtárfiú hiányában 10-12 éves leánygyermeke 
segítette a legelőn a csordást. 
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A Bodrogköz vidéke 1944 őszén szabadult fel. Az ország újjáépítésé
nek 1950-ig terjedő korszakában — a hagyományoknak megfelelően — 
mindenütt gyorsan erősödött és fejlődött az állattenyésztés. Az igaerő
gondok megszűnése és sok új istálló építése jelzi az állatállomány 
növekedését. A korábbi jogok alapján továbbra is a parasztság használta 
a legeltetési bizottság kezelésében lévő legelőterületeket. A gyors fejlő
dést a termelési kedv csökkenése, a kötelező beszolgáltatás, a termelő
szövetkezeti csoportok megalakulása, ill. nem kellő hatékonyságú 
gazdálkodása és a földterületek tagosítása szakította meg 1950 táján.23 

Ennek a korszaknak kedvezőtlen irányú változása, hogy a parasztgazda
ságok árbevételében az állattenyésztés (dominánsan a szarvasmarhatar
tás) részesedése 60 %-ról kb. 40 %-ra csökkent. A tendenciát a 
termelőszövetkezetek 1959-60-as újjáalakuló időszaka változtatta meg. 
A megerősödő termelőszövetkezetek egyre nagyobb súlyt fektettek a 
szarvasmarhatenyésztésre, hizlalással és fejő tehenészettel jutottak je
lentős bevételekhez.26 A termelőszövetkezetek mellett rendkívül jelen
tős a háztáji szarvasmarhatenyésztés, ahol a tsz-gazdák elsősorban 
tejelő tehenekkel, másodsorban hízó jószágokkal foglalkoztak. 

A megváltozott körülmények között jelentősen módosult a pásztorok 
helyzete a társadalomban. Nem minden faluban, de sok helyütt még 
1972-ben is tartottak a termelőszövetkezetek kinnháló szarvasmarha
csapatokat. Régi pásztoraink többsége belépett a tsz-ekbe, s mint tag 
kapott és kap biztos fizetést. A legelőn többnyire a tsz hízó gulyacsapatát 
őrzik, gyakran „villanypásztor" segítségével, vagy pedig a tsz-majorok 
tehenészeti telepén végeznek állatgondozó munkát. Egykori gyógyító 
feladatukat teljes egészében állatorvosok látják el. Talán a legelőn, a 
családtól távol élés kényelmetlenségei miatt állapították és állapítják 
meg munkabérüket mindig magasan. A régi, községi-uradalmi pásztor
házakból a maguk építette lakóházba költöztek. Egyik faluból a másikba 
vándorlásuk megszűnt. 

A régi pásztorok másik része faluközösségek tehéncsordájának őrzé
sét vállalja. A közösségek a hagyományos rend szerint választják meg 
évről évre a csordást, ami feltétlenül e réteg szelektálódását vonta maga 
után. Tudunk ugyanis több olyan pásztorról, akit az ipari munka csábí
tott el mesterségétől. Az 1960-as évvel meginduló újabb fellendüés, a 
háztáji szarvasmarhaállomány számának erőteljes megnövekedése sok 
új csorda megújítását eredményezte. A pásztorok száma azonban ehhez 
a megújuláshoz nem volt elegendő, s így került sor sok „kénytelen 
csordás", elsősorban cigány alkalmazására. Feladatukat ők is becsülettel 
látják el, de a pásztorok tevékenységének köréből csak az őrzés szűk 
feladatát vették át. 
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DAS HIRTENTUM IN BODROGKÖZ 
(Auszug) 

Der Verfasser erforschte von 1962 bis 1975 eine der uralten Beschäf
tigungen des Ungartums in dem Gebiet von Bodrogköz (in Komitat 
Borsod-Abaúj-Zemplén). Diese Gegend war, erst vor einem Jahrhun
dert, ausserordentlich sumpig-morastig und moorig. Ihre Oberfläche 
wurde von vielen Teichen und Gerinnen zerstückelt, und die Hochwäs
ser von der Theiss oder von dem Bodrog überfluteten sie nicht einmal. 
In der Wirtschaftsstuktur von Bodrogköz-Gegend-Bewohnern spielte 
die Viehhaltung eine vordringliche Rolle, darin dominanterweise die 
Rinderzucht. Daneben beschäftigten sie sich auch mit der Bodenbe
wirtschaftung und bis zum Jahre 1848 bezahlten sie mit deren Produkten 
die Kontribution für die Fronherren und die Kirche in gleichem Masse. 

In der Untersuchung der Viehzucht des Bodrogközer Volkes stellt der 
Verfasser fest, dass die Form und Weise der Haltung in jedem Falle als 
eine direkte Folge der Utilisation der Tiere ausgeprägt sind. Von diesem 
Gesichtspunkt aus beschreibt der Autor die extensive Haltungsweise 
und die Haltungsform des Rindviehbestandes: 1. die einen Vermögens
und Propagationscharakter (Vermehrungscharakter) haben, 2. die die 
Zugkraft liefern, und 3. die den Milchertrag und Propagationsertrag 
(Vermehrungsertrag) geben. 

Man hat bis zum Ende des 19. Jh-s auf den auenwäldigen Rasenwei
deländern und in den Wäldern des Bodrogközgebietes überwiegender 
Weise das weisse, sg. von den Magyaren gezüchtete Vieh gehalten. Die 
ersten Tiere des Buntviehs westlichen Ursprungs erschienen hier erst in 
der zweiten Hälfte des 19. Jh-s. Im. 20. Jh. wurden die Rindvieh der 
Magyar-Rasse langsam durch die der farbigen Rasse abgelöst, und 
heutzutage kann man so gut wie kein einziges Stück mehr der uralten 
Rasse auf dieser Gegend auffinden. Die Ursache des Rassenwechsels ist 
in erster Linie in der Veränderung der Funktion zu suchen, also wurde 
Benutzung des Viehs für Zugkräfte in den Hintergrund gedrängt, und 
langsam rückte die intensive, die warenerzengende Viehzucht in Vor
dergrund, da sie Milch und Fleisch in grösserer Menge produziert. 

In der Aufzeichnung des Viehhaltungssystems der traditionellen 
Tierhaltung wünscht der Verfasser mit Hilfe der Angaben die Hypothese 
von István Szabó weiterauszubauen. Demnach ist es zu sagen, dass die 
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nomade, sich auf ferner liegenden Gegenden ausreichende und die das 
Winterquartier - Sommerquartier für sich wechselnde Haltungsart im 
Laufe der historischen Entwicklung dadurch erfolgt wurde, dass die 
Weidegegend im Mittelalter - die zu zwei Zeiten existiert hat - in die 
gesperrte Dorfflur eingedrängt wurde. Dort gestalten sich die abgeson
derten Sommer - und die separierten Winterhütengegende. Der Verfas
ser strebt sich mit historischen Angaben aus dem 18. Jh. es zu 
demonstrieren. In der zweiten Hälfte des 18. Jh-s - zur Zeit des Auf
schwungs des Wirtschaftslebens auf den Meierhöfen - haben die Guts
herren fast 50% des Landgutes den Dorfgemeinschaften 
weggenommen, das die Gemeinschaften bis zu dieser Zeit gebraucht 
hatten. Man hat die enteigneten Territorien hauptsächlich aus den Wei
den und Wiesen ausgerissen, wodurch die Winterweide abgeschafft 
wurde, und es führte zu der intensieven Zucht in Bodrogköz. 

Die Gutshöfe und die Wirtschafte von Leibeigenen hielten je ver
schiedene Herden auf der Weide. Die Meierhöfe Hessen die Tiere (5-6 
Typen von Herden nach Alter und Geschlecht) von einem Hirte hüten. 
Die Mitglieder der Bauerngemeinschaften, von der Landnahme im 10. 
Jh. ab, hielten immer und ständig auf der Weide die täglich ausgehenden 
und heimkehrenden Viehherden (ung.: csorda). Die Csorda-Herde ent
hielt milchgebende und fortpflanzungsfähige Kühe, während die Och
senherde - die Arbeitstiere. Bis zur Zeit der Verminderung der 
Weidenterritorien, d. h. bis Ende des 18. Jh-s, weideten die Fronbauern 
ihre eigenen Viehherden von Familienmitgliedern, später nahmen sie für 
die Gemeinschaft einen Rinderhirt (ung.: gulyás) auf. Die Dörfer Hessen 
bei ihren Csorda -Herden Rindtiere verschiedenen Alters und Ge
schlechtes hüten. Die Rindherden (sowohl die von Meierhöfen wie 
später die im Dorfe) befanden sich ständig auf der Sommerweide, sogar 
auch in der Nacht. 

Die Rindherden verbrachten die Sommermonate auf den Rasenwei
den und die Wintermonate in den Wäldern oder in Rohrdickichten. Zur 
Sommerzeit wurden sie nie im Gebäude gehalten, sie wurden höchstens 
vor dem Nordwind durch eine aus stechenden Baumästen oder aus 
Wasserrohr geflochtete Hecke gehütet. Den Winter verbrachten sie in 
einem auf Pfosten stehenden, bedeckten Schuppen (ung.: akol), zu dem 
noch ein aus Stangen zusammengefügter Pferch gehörte. In den 19.-20. 
Jahrhunderten verbreitete sich das bedeckte Gebäude auf der Sommer
weide, wo es dann ständig blieb. 

Die Ochsenknechte und die Kuhhirten in Bodrogköz kamen meistens 
aus urtümlichen Hirtengeschlechten. Diese Schicht gehörte bis zur Bau
ernbefreiung von 1848 zu der Gruppe von //fcer/wMs-Fronbauern mit 
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Freizügigkeit. Tief eindringende Wurzeln hat also die Gewohnheit, wie 
die Gutswirtschafte so auch die Bauerngemeinschaften wählten die 
Hirten für ihre eigenen Tiergruppen jährlich wieder. Tiergruppen kleine
ren Bestandes (50-300 Tiere) begingen die Weiden in Bodrogköz, im 
Vergleich zu den nesengrossen, manchmal mehr als mit 1000 Tieren 
rechnenden Rindherden in der Hortobágy-Pussta, und daraus scheint es 
natürlich zu sein, dass auch die Organisation der Hirten in Bodrogköz 
nicht so entwickelt war. Dem Viehhirtmeister war höchstens ein Hirten
junge und Hirtenknabe zur Hilfe im Tierhüten, aber auch diese Mithelfer 
kamen meistens aus der eigenen Familie. 

Die Hirten in Bodrogköz waren überwiegend Ungarn, denen sich 
manche slowakische Hirtengeschlechte anschlössen. Ihr Dasein wird 
von einigen Lehnwörtern {talakó, kopkd) demonstriert. 

In den 60.-70. Jahren hielten die in Genossenschaften arbeitenden 
Dorfbewohner wieder Rindvieh von fortwährend zunehmender Zahl. 
Die eine Hälfte des Betsandes bildete das Eigentum der LPG, die andere 
Hälfte von den Mitgliedern als Hauswirtschaftstiere gehalten. Unter den 
veränderten Umständen wurde das Hüten des Hauswirtschaftsbestandes 
von Dorfhirten getan, während der Viehbestand der LPG-s von Tierpf
legern gezüchtet wurde. 
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22 KAMODY MIKLÓS: Észak-Magyarország hírközlésének története (1985) 
23 VIGA GYULA: Tevékenységi formák és a javak cseréje a Bükk- vidék népi 

kultúrájában (1986) 
24 KATONA IMRE: Az első magyar porcelángyár (Telkibánya) (1986) 
25 SZABADFALVI JÓZSEF: írások Herman Ottóról és a Herman Ottó Múzeumról 

(1987) 
26 GODA GERTRUD: Ficzere László (1910-1967) (1987) 
27 TELEPY KATALIN: Tcnkács Tibor (1988) 
28 VERES LÁSZLÓ: Magyar népi üvegek (1988) 
29 FÜGEDI MÁRTA: A bölcsőtől a lakodalomig — A gyermek a matyó családban 

(1988) 
30 WOLF MÁRIA: Elpusztult középkori települések Abaúj vármegyében (1988) 
31 E.KRASINKA-R.KANTOR: Dcrenk és Istvánmajor (1988) 
32 VÉGVÁRI LAJOS: Seres János (1989) 
33 TASNÁDI ATTILA: Mazsaroff Miklós (1989) 
34 UJVÁRY ZOLTÁN: Folklór írások 
35 KAMODY MIKLÓS: Indul a postakocsi... 
A kiadványok utánvétellel megrendelhetők a Herman Ottó Múzeum gazdasági 
osztályán. Ügyintéző: Veres Ferencné. Cím: 3501 Miskolc, Pf. 4. 
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