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MegmaradMegmaradMegmaradMegmaradáááásunk  jelksunk  jelksunk  jelksunk  jelkéééépe: a magyar szpe: a magyar szpe: a magyar szpe: a magyar szüüüürkerkerkerke

HagyomHagyomHagyomHagyomáááánynynynyıııırzrzrzrzééééssss a gyakorlatbana gyakorlatbana gyakorlatbana gyakorlatban
HortobHortobHortobHortobáááágy, 2009.oktgy, 2009.oktgy, 2009.oktgy, 2009.októóóóber 2.ber 2.ber 2.ber 2.

• Nürnbergi levél

KereskedelemKereskedelemKereskedelemKereskedelem
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Készítette: Gencsi Z.

HajtHajtHajtHajtóóóó utak Eurutak Eurutak Eurutak Euróóóóppppáááábanbanbanban

A vágóállatokat 
nemc sak hajc sárok kísérték, hanem kere skedık, 

üzletemberek, mővé szek  is.

A hajtó utak mentén termékek , 
népszokások, hagyományok , kultúrák

találkoztak, c serélıdtek.

Európa kereskedelmi és kulturális útvonala

A középkori Magyarország kereskedelme

Kivitel: Behozatal:
• Élıállat (40-90%) * vászon

• bor *selyem
• bır *szınyeg
• arany,ezüst,réz,cink,só *kelme

• sózott hal *főszer(bors)
• gabona *szatócsárú
…………….. ……………….

• posztó *posztó

• viasz viszont kereskedelem *viasz
• vasárú (kés) *vasárú(kés)

A kA kA kA köööözzzzéééépkori Magyarorszpkori Magyarorszpkori Magyarorszpkori Magyarorszáááág kereskedelmeg kereskedelmeg kereskedelmeg kereskedelme
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AusgburgAusgburgAusgburgAusgburg

VVVVáááác c c c 
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HajcsHajcsHajcsHajcsáááárokrokrokrok
HajtHajtHajtHajtóóóókkkk
HajdHajdHajdHajdúúúúkkkk

Debrecen hatDebrecen hatDebrecen hatDebrecen hatáááárararara

NyNyNyNyíííírsrsrsrséééégi erdgi erdgi erdgi erdııııs pusztas pusztas pusztas puszta
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HajdHajdHajdHajdúúúússssáááági lgi lgi lgi lööööszhszhszhszháááátttt

HortobHortobHortobHortobáááágy gy gy gy 

Debrecen hatDebrecen hatDebrecen hatDebrecen hatáááárararara

PPPPáááásztorok  fogadsztorok  fogadsztorok  fogadsztorok  fogadáááásasasasa
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RovRovRovRováááásfasfasfasfa

LLLLóóóó 5.500  db 5.500  db 5.500  db 5.500  db 

Szarvasmarha  20.000 dbSzarvasmarha  20.000 dbSzarvasmarha  20.000 dbSzarvasmarha  20.000 dbSzarvasmarha  20.000 dbSzarvasmarha  20.000 dbSzarvasmarha  20.000 dbSzarvasmarha  20.000 db

Juh  35.000 db   Juh  35.000 db   Juh  35.000 db   Juh  35.000 db   
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SertSertSertSertéééés  12.000 dbs  12.000 dbs  12.000 dbs  12.000 db

SzamSzamSzamSzamáááár  40 dbr  40 dbr  40 dbr  40 db

250  P250  P250  P250  Páááásztor sztor sztor sztor 

Farkas Farkas Farkas Farkas BertiBertiBertiBerti komisszkomisszkomisszkomisszáááárusrusrusrus meg hmeg hmeg hmeg héééét pandt pandt pandt pandúúúúr r r r 
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KKKKéééé t t t t áááállatorvos llatorvos llatorvos llatorvos 

MMMMáááátaitaitaitai biztos, kocsmbiztos, kocsmbiztos, kocsmbiztos, kocsmááááros, muzsikusokros, muzsikusokros, muzsikusokros, muzsikusok



9

HHHHúúúússss

Egy Egy Egy Egy öööökkkköööör is lett megsr is lett megsr is lett megsr is lett megsüüüütvetvetvetve
AprAprAprApróóóó marhmarhmarhmarháááákkal megtkkal megtkkal megtkkal megtööööltve,ltve,ltve,ltve,
PorcusPorcusPorcusPorcus TrotTrotTrotTrotáááánnnn volt a neve,volt a neve,volt a neve,volt a neve,
KirKirKirKiráááály nly nly nly nééééppel is jppel is jppel is jppel is j óóóót teve.t teve.t teve.t teve.
Legyen kirLegyen kirLegyen kirLegyen kiráááályi felslyi felslyi felslyi felséééégnekgnekgnekgnek
BBBBıııısssséééége a dicsge a dicsge a dicsge a dicsıııısssssssséééégnek.gnek.gnek.gnek.
ÁÁÁÁldva legyen kormldva legyen kormldva legyen kormldva legyen kormáááányznyznyznyzáááása.sa.sa.sa.
KeresztKeresztKeresztKereszt éééény hitnek szokny hitnek szokny hitnek szokny hitnek szokáááása. sa. sa. sa. 

JJJJ óóóókai Mkai Mkai Mkai Móóóórrrr

II. MII. MII. MII. Máááátytytytyáááás korons korons korons koronáááázzzzáááásasasasa
Pozsony, 1608. XI. 19.Pozsony, 1608. XI. 19.Pozsony, 1608. XI. 19.Pozsony, 1608. XI. 19.

Bornemissza Anna: Egy ujj Bornemissza Anna: Egy ujj Bornemissza Anna: Egy ujj Bornemissza Anna: Egy ujj ffffıııızzzzéééésrsrsrsrőőőőllll valovalovalovalo kkkköööönyv, 1604nyv, 1604nyv, 1604nyv, 1604
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TejTejTejTej
TejTejTejTej

VVVVéééér r r r 

Csont Csont Csont Csont éééé s Szarus Szarus Szarus Szaru

BBBBıııırrrr
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TrTrTrTráááágya gya gya gya 

IgavonIgavonIgavonIgavonáááássss

• SzSzSzSzííííjgyjgyjgyjgyáááá rtrtrtrtóóóó, b, b, b, b ıııırrrrııııs, nyergess, nyergess, nyergess, nyerges
• KKKKööööttttéééélverlverlverlverıııı

• KerKerKerKeréééékgykgykgykgyáááá rtrtrtrtóóóó
• BognBognBognBognáááá rrrr

• Csizmadia, vargaCsizmadia, vargaCsizmadia, vargaCsizmadia, varga

• TTTTíííímmmmáááá rrrr
• SzSzSzSzőőőőcscscscs

• FFFFééééssssőőőőssss
• GombkGombkGombkGombkööööttttıııı

• SzSzSzSzőőőőrszabrszabrszabrszabóóóó

• GubacsapGubacsapGubacsapGubacsapóóóó
• Szaru Szaru Szaru Szaru éééés csontfarags csontfarags csontfarags csontfaragóóóó

• KovKovKovKováááá cscscscs
• SzappanfSzappanfSzappanfSzappanfıııızzzzıııı

• KosKosKosKosáááá rfonrfonrfonrfonóóóó

•KalaposKalaposKalaposKalapos

•KKKKááááddddáááá r, pintr, pintr, pintr, pintéééérrrr

•KKKKéééésessessesses

•FazekasFazekasFazekasFazekas

•CsutorCsutorCsutorCsutoráááá ssss

•P ipP ipP ipP ipáááá ssss

•CsengCsengCsengCsengıııı éééés ko lompks ko lompks ko lompks ko lompkéééészszszsz ííííttttıııı

•TaplTaplTaplTaplóóóó éééés s s s csiholcsiholcsiholcsihol óóóókkkkıııı áááá rusrusrusrus

•GyGyGyGyéééékkkkéééény ny ny ny éééés szalmafons szalmafons szalmafons szalmafonóóóó

•BocskorosBocskorosBocskorosBocskoros

Az állattenyésztésre épülı mesterségek
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MMMMéééészszszszáááárosokrosokrosokrosok SzSzSzSzííííjgyjgyjgyjgyáááártrtrtrtóóóó , nyerges, nyerges, nyerges, nyerges
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SzappanfSzappanfSzappanfSzappanfıııızzzzııııkkkk

GyertyaGyertyaGyertyaGyertyaööööntntntntıııık k k k 

SzarufaragSzarufaragSzarufaragSzarufaragóóóók k k k 
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gombgombgombgomb

csontenyvcsontenyvcsontenyvcsontenyv

KKKKéééésessessesses

KalaposKalaposKalaposKalapos
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KKKKöööö ttttéééélverlverlverlverıııı

KovKovKovKováááácscscscs

BognBognBognBognáááár , kerr , kerr , kerr , keréééékgykgykgykgyáááártrtrtrtóóóó

CsengCsengCsengCsengııııssssöööök, kolomposok k, kolomposok k, kolomposok k, kolomposok 
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KKKKéééék k k k 

SzSzSzSzőőőőrszabrszabrszabrszabóóóók k k k 

TTTTíííímmmmáááárok rok rok rok 

SzSzSzSzőőőőcscscscsöööökkkk

GubacsapGubacsapGubacsapGubacsapóóóók k k k 
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PipakPipakPipakPipakéééészszszszííííttttıııı

Kapo csy Györg y felv éte leLLLLáááátvtvtvtváááánynynyny

I I.  LipI I.  LipI I.  LipI I.  Lipóóóót  kor ont  kor ont  kor ont  kor onáááázzzzáááá sasasasa
Pozson y,  1790Pozson y,  1790Pozson y,  1790Pozson y,  1790

V . FerdinV . FerdinV . FerdinV . Ferdináááánd kor onnd kor onnd kor onnd kor onáááázzzzáááá sakorsakorsakorsakor

P ozson y,  1830Pozson y,  1830Pozson y,  1830Pozson y,  1830

ÁÁÁÁbrbrbrbráááázolzolzolzoláááásoksoksoksok

CsontvCsontvCsontvCsontvááááry : Vihar a Hortobry : Vihar a Hortobry : Vihar a Hortobry : Vihar a Hortobáááágyongyongyongyon
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Balogh  RudolfBalogh  RudolfBalogh  RudolfBalogh  Rudolf

KonecsniKonecsniKonecsniKonecsni GyGyGyGyöööörgyrgyrgyrgy

ifj. Vastagh Gyifj. Vastagh Gyifj. Vastagh Gyifj. Vastagh Gyöööörgy:rgy:rgy:rgy:
HunyadiHunyadiHunyadiHunyadi
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Magyar Nemzeti BankMagyar Nemzeti BankMagyar Nemzeti BankMagyar Nemzeti Bank
AusztriaAusztriaAusztriaAusztria
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1911191119111911

1936

ÁLLATTENY

A fajta eltA fajta eltA fajta eltA fajta eltőőőőnnnnéééé se se se se A fajta eltA fajta eltA fajta eltA fajta eltőőőőnnnnéééésesesese
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ElElElElııııhhhhíííírnrnrnrnöööök : gk : gk : gk : géééépi aratpi aratpi aratpi aratáááássss
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II. VilII. VilII. VilII. Viláááággggééééggggéééés s s s 

A tan ácselnök cigarett ával kínálja a munkából hazat érıket; Arnót, 1953. 

K. Kovács Pét er felv éte le
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• 1870     1 - 13 millió

• 1925               321 ezer 

• 1947                279 ezer 

• 1957 45 ezer

• 1967                       180 tehén

HaszonHaszonHaszonHaszonáááállatbllatbllatbllatbóóóól veszl veszl veszl veszéééélyeztetett lyeztetett lyeztetett lyeztetett áááállatfajtallatfajtallatfajtallatfajta

Magyar szürke létszáma

Ember és a Teremtı
alkotása

1964  : 180 darab  teh1964  : 180 darab  teh1964  : 180 darab  teh1964  : 180 darab  tehéééénnnn

2008: 7000  db teh2008: 7000  db teh2008: 7000  db teh2008: 7000  db tehéééénnnn
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LegeltetLegeltetLegeltetLegeltetéééé ssss

VeszVeszVeszVeszéééélyeztetett lyeztetett lyeztetett lyeztetett áááállatfajtllatfajtllatfajtllatfajtáááábbbbóóóól haszonl haszonl haszonl haszonáááállatllatllatllat

VVVVáááándor  ndor  ndor  ndor  ‘‘‘‘48484848----58585858

1953195319531953
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CK
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ÚÚÚÚtkerestkerestkerestkeresééééssss

Ausgburgi vásár
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FriedbergFriedbergFriedbergFriedberg



30

…Nürnbergig

Hortobágytól…

Újraéledı magyarszürke-hajtó utak

Forrás: A magyarok krónikájaA magyarok krónikája

---- ””””nem kell kitalnem kell kitalnem kell kitalnem kell kitaláááá lnilnilnilni””””,  hiteles,  t,  hiteles,  t,  hiteles,  t,  hiteles,  töööörtrtrtrtéééénelmi gynelmi gynelmi gynelmi gyöööökere kere kere kere éééévszvszvszvszáááázadokat szzadokat szzadokat szzadokat szıııı áááá tttt

---- behbehbehbeháááá llllóóóózza az egzza az egzza az egzza az egéééész orszsz orszsz orszsz orszáááágotgotgotgot

---- áááá tnytnytnytnyúúúúlik a hatlik a hatlik a hatlik a hatáááá rokonrokonrokonrokon

---- egybefon utakat (boregybefon utakat (boregybefon utakat (boregybefon utakat (borúúúút, sajtt, sajtt, sajtt, sajtúúúút, tormat, tormat, tormat, tormaúúúút , szilvat , szilvat , szilvat , szilvaúúúút, pt, pt, pt, páááá linkalinkalinkalinkaúúúút, t, t, t, ssssóúóúóúóútttt, posta, posta, posta, postaúúúút,  stb.)t,  stb.)t,  stb.)t,  stb.)

---- öööösszefsszefsszefsszefőőőőzi  a le gtzi  a le gtzi  a le gtzi  a le gtáááávol ibb helyszvol ibb helyszvol ibb helyszvol ibb helysz íííínek  napi programjait, rendezvnek  napi programjait, rendezvnek  napi programjait, rendezvnek  napi programjait, rendezvéééényeit, kinyeit, kinyeit, kinyeit, kiáááá llllllll ííííttttáááá sait,                sait,                sait,                sait,                
hely i termhely i termhely i termhely i terméééékeit,   gasztronkeit,   gasztronkeit,   gasztronkeit,   gasztronóóóómiaimiaimiaimiai---- kkkkéééézmzmzmzmőőőővesvesvesves----kulturkulturkulturkulturáááá lis hagyomlis hagyomlis hagyomlis hagyomáááányait, csnyait, csnyait, csnyait, csáááárdrdrdrdáááákat,kat,kat,kat,
hajdhajdhajdhajdúúúú emlemlemlemléééékhelyeket, stb.khelyeket, stb.khelyeket, stb.khelyeket, stb.

----feltfeltfeltfeltéééételezi az egytelezi az egytelezi az egytelezi az együüüüttmttmttmttmőőőőkkkkööööddddééééstststst a legka legka legka legküüüüllllöööönfnfnfnféééélllléééébb helyszbb helyszbb helyszbb helysz íííínek nek nek nek éééés szakemberek ks szakemberek ks szakemberek ks szakemberek köööözzzzöööött                      tt                      tt                      tt                      
(  tematikus aj( tematikus aj( tematikus aj( tematikus ajáááánlatoknlatoknlatoknlatok----kiadvkiadvkiadvkiadváááányok, marketing, nyok, marketing, nyok, marketing, nyok, marketing, úúúúj rendezvj rendezvj rendezvj rendezvéééények kialaknyek kialaknyek kialaknyek kialak ííííttttáááá ssssáááában, stb.)ban, stb.)ban, stb.)ban, stb.)

A  hajtó utak jelentısége:
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HajtHajtHajtHajtóóóó utakutakutakutak

Látóképi

Kadarcsi

Nagycsárda

Meggyes

Patkós

Máta

Bemutató helyek

Állatpark



32

Rendezvények
Pünkösd
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Kicsik  Kicsik  Kicsik  Kicsik  éééé s nagyoks nagyoks nagyoks nagyok
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ApApApApáááák k k k éééés fis fis fis fiúúúúkkkk MMMMúúúúlt lt lt lt éééé s jelens jelens jelens jelen

Magyar szürke bikavásár   - október
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GasztronGasztronGasztronGasztronóóóómiamiamiamia

FesztivFesztivFesztivFesztiváááálok lok lok lok 
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Húsbolt

Szakácskönyv

Helyi termék
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Kiállítások

Eltőnı mesterségek

Élı kézmővesség
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Szent Vendel
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Népzenei győjtés

Néptánc

Pásztorok és táncosok

Irodalmi  győjtés
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Nürnberg
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T a l á l k o z á s T a l T a l T a l T a l áááá l k o z l k o z l k o z l k o z áááá ssss

Budapest Budapest Budapest Budapest 
Debrecen Debrecen Debrecen Debrecen 

HajdHajdHajdHajdúúúúbbbböööö szszszszöööörmrmrmrméééény ny ny ny 
DebrecenDebrecenDebrecenDebrecen---- AgrAgrAgrAgráááár r r r 

MMMMááááttttéééészalkaszalkaszalkaszalka
BalmazBalmazBalmazBalmazúúúújvjvjvjvááááros ros ros ros 

SarrSarrSarrSarróóóód d d d 
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A mi sajtónk
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VirVirVirViráááágkarnevgkarnevgkarnevgkarneváááál  2009l  2009l  2009l  2009
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TermTermTermTerméééészet   Tszet   Tszet   Tszet   Töööörtrtrtrtéééénelem   Kultnelem   Kultnelem   Kultnelem   Kultúúúúra   Gazdasra   Gazdasra   Gazdasra   Gazdasáááágggg

Köszönöm a figyelmet!


