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A hajtóutak hálója az egész Kárpát-me-
dencét beszõtte, beszövi. A magyar ál-
lattenyésztés jó hírét számos országba
elvitték, évente a magyarok 100–200
ezer jószágot hajtottak jórészt osztrák,
morva, német, lengyel és itáliai piacok-
ra. A legjelentõsebb hajtóutak közül az
északin, Bécs érintésével a folyók
menti dús legelõkre támaszkodva ér-
ték el a délnémet városokat (Augsburg,
Nürnberg), míg a déli hajtóút legelõ-
kön és nemritkán a tengeren át Velen-
céig vezetett. Évszázadokon keresztül
hazánk volt Európa húséléskamrája.

A „Magyar szürke hajtóút” (régi tér-
képeken és írásokban: Viae Boariae,

Fleischhauer Strasse, Ochsenweg,
Oxenweg, Mészárosok útja, Magyarok
útja stb.) a jellegzetesen magyar legel-
tetéses nagyállattartó kultúra nemzet-
közileg számon tartott és közismert ele-
me, a magyarság Kárpát-medencei és
európai jelenlétének kiemelkedõ kul-
túrtörténeti emléke.

Népdalaink színes szõttesében is ta-
lálunk jó néhányat, amelyek ezekre az
idõkre emlékeztetnek:

„Szélrõl legeljetek,
Fának ne menjetek,
Mert ha fának nekimentek,
Fejeteket beveritek.
Szili kút, szanyi kút,
Szentandrási sobri kút.”
A rábaközi nóta nemcsak fülbemá-

szó dallamával, hanem tömör és a vi-
rágnyelv képszerû üzenetével is lenyû-
göz bennünket. 

Azokban az idõkben az erdõk közé
futó baromhajtóutakon az állatok gya-
korta voltak kitéve medve, farkas, hiúz,
aranysakál, betyárok, útonállók és rideg-
legények támadásának. Ám nemcsak az
erdõkben rejtõzõ veszélyek miatt kellett
kerülni õket („szélrõl legeljetek, fának ne
menjetek”), az erdõgazdák sem nézték
jó szemmel a jószágok rágása, taposása
nyomán egyre szélesedõ erdei utakat. 

Ha figyelmeztetéseiknek nem volt fo-
ganatja, elõkerültek a helyes útra való
visszaterelésnek félreérthetetlen eszkö-
zei („mert ha fának nekimentek, fejeteket
beveritek”).

A hónapokig tartó hosszú utat úgy
tették meg, hogy a jószágok minél ke-

vesebbet veszítsenek kondíciójukból.
Ezt szolgálta a kövér legelõkön kívül a
Szil, Szany, Rábaszentandrás és Sobor
települések határában található itató-
helyek láncolata is („szili kút, szanyi
kút, szentandrási sobri kút”).

A vágóállatokat nemcsak hajcsárok,
hajdúk kísérték, hanem tõzsérek, keres-
kedõk, szekérkaravánok is. Azon az úton
jártak a vándorprédikátorok, céhes le-
gények, diákok és mûvészek is. A hajtó-

utak mentén nem-
csak termékek, hanem ismeretek, nép-
szokások, hagyományok, kultúrák talál-
koztak és cserélõdtek. Ezért a németek
és az osztrákok mind a mai napig Euró-
pa egyik legjelentõsebb kereskedelmi és
kulturális útvonalaként tartják számon. 

A pesti közvágóhíd 1873. évi megépü-
lésével a hajtóutak nemzetközi jelentõsé-
ge háttérbe szorult, mivel attól kezdve a
kiváló minõségû marhahús vasúton ér-
kezett a bécsi húskereskedõkhöz.

Bár a 20. század közepén majdnem
kihalt a magyar szürke szarvasmarhafaj-
ta, napjainkra ismét örvendetesen gya-
rapodik az állomány, ezzel együtt újra
megelevenednek a tradíciók, és új tarta-
lommal telik meg a magyar szürke mar-
ha napjainkig kiteljesedõ legendája is.

Méltón régi nagy híréhez (?)
Ma Magyarország szinte minden szegle-
tében újra találunk szürkemarha-tenyé-
szetet, egyre többször halljuk az egyko-
ri nagy állathajtó utak feltámasztásának
szándékát. Sokan megmosolyogják ezt
az ügyet, és „marhaságnak” tarják, mert
az aszfaltozott utakon masírozó jószá-
gok képe jelenik meg elõttük. Holott
ezek az utak a magyarság Kárpát-me-
dencei megjelenésének és megmaradá-
sának szimbólumai. Jelentõségükhöz
méltó megbecsülésért kiáltanak! Miért is?

• Hitelesek, mert történelmi gyö-
kerük évszázadokat szõ át, azaz
„nem kell kitalálni”.

• Felhívják a figyelmet a legeltetõ
állattartás és a régi magyar háziál-
latok jelentõségére.

• Behálózzák az egész országot,
közvetlenül vagy közvetve min-
den település kapcsolódhat hozzá.

• Átnyúlva az országhatárokon az
anyaországot összekapcsolják az
elve(szte)tt területekkel.

• Országokat átszelve nemzeteket
kötnek össze.

• Összefûzik a legtávolabbi helyszí-
nek napi programjait, rendezvé-
nyeit, kiállításait, helyi termékeit,
gasztronómiai, kézmûves- és kultu-
rális hagyományait, az alföldi csár-
dákat és a hajdúemlékhelyeket.

• Feltételezik az együttmûködést a
legkülönfélébb helyszínek és szak-
emberek között.

• Más tematikus utakat is egybe-
kapcsolnak: borút, pálinkaút, sajt-

Szürkék taposta országutak…
A Magyar szürkék útja program mérföldkövei

A magyar szürke szarvasmarhával va-
ló kereskedésünk eddig fellelt elsõ
írásos emléke a 14. század közepén,
Nürnberg városában keletkezett.
A magyar Alföld legelõin vágósúlyúra
hizlalt jószágok lábon indultak el,
akár ezer kilométeres utat is megté-
ve az európai vágóhidakig.

Fotó: Radisics Milán



415Erdészeti Lapok CLII. évf. 12. szám (2017. december)

ERDÉSZ SZEMMEL

út, tormaút, sóút, postaút, zarán-
dokutak stb.

• Más nemzetek a hajtóutakra már
sikeres idegenforgalmi progra-
mokat szerveznek, miközben jó-
száguk sincs, „csak” a mi múltun-
kat újra felfedezõ történelmük és
remek helyi közösségeik, ame-
lyek képesek együttmûködni a
vendégéjszakák számának növe-
lése érdekében.

2008-ban Hortobágyon három német,
öt osztrák és négy magyar helyszín (Lea-
der-csoport) megállapodott, hogy együtt-
mûködik „Európa jelentõs kulturális és ke-
reskedelmi útvonala, a marhahajtóút
megismertetése” érdekében. Ennek az
együttmûködésnek köszönhetõ a „Ma-
gyar szürkék útja – Oxenweg” nemzetkö-
zi konferenciák sora: 2008: Friedberg
(D), Hortobágy (H), 2009: St. Agatha (A),
Csorvás (H), 2010: Gheorgheni (RO),
2013: Hajdúböszörmény (H), 2014: Bal-
mazújváros (H), 2015: Hajdúnánás (H).

Az elmúlt évtizedben a magyar szür-
ke szarvasmarha megmentésének hely-
színén, Hortobágyon kialakult a jószágot
népszerûsítõ rendezvények (kihajtási és
behajtási ünnep, gulyásverseny, bikavá-
sár) köre. Állandó kiállítás született a ma-
gyar szürke múltjáról és jelenérõl.

Böszörményben Radisics Milánnak
a magyar szürkérõl készült fotói várják

az érdeklõdõket a Széchenyi Szakkép-
zõben. Kézmûvesek egyedi terméke-
ket alkottak a hajtóutak üzenetével.
Készült vándorkiállítás, könyv és film
a magyar szürke történetérõl, valamint
bikaszobor a hajtóutak emlékhelyén.

Nánáson bemutatták Kunkovács
László Pásztoremberek címû könyvét,
a Kendereskertben magyarszürke-
szobrot avattak. Elkészült Buczkó Jó-
zsef könyve a magyarszürke-tenyész-
tés nánási történetérõl.

Balmazújvároson Pozsonyi József
megírta könyvét a helyi pásztordinasz-
tiákról. Megújult a Mihalkó-féle kala-
posház. Cséke Zsolt megfilmesítette Né-
meti János és Kordás József hortobágyi
örökös pásztorok életútját. 

Turisztikai program készült a daruvo-
nulástól a kalapos mûhelyig invitáló
helyszínekkel. Oxenweg konferenciate-
rem várja a látogatókat, és gémeskút jel-
zi az állatvásárok helyét a Kossuth téren.

A Magyar szürke hajtóút kulturális
örökség kategóriában bekerült a Haj-
dú-Bihar Megyei Értéktárba.

Bajorországban mindeközben gya-
logos- és kerékpárutak nyíltak a hajtó-
utakon. Különféle kiadványok segítik
az érdeklõdõket a látnivalók felkeresé-
sében. Kiállítás nyílt, film, könyv és
honlap (www.oxenweg.net) készült az
európai marhahajtóútról.

A magyarszürke-hajtóutak az egész
Kárpát-medencét behálózzák, s azon be-
lül legerõsebb kultúrtörténeti emlékei
Hajdú-Bihar megyéhez kötõdnek. Hajdú-
Bihar megye a Magyar szürkék útja
– Oxenweg program hazai és nemzetközi
jó példája és elismert referenciahelyszíne.

Idén a Turisztikai Operatív Program
keretei között a Magyar Szürkék Útja –
kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bi-
har megyében címû projekt 975 millió
forintos vissza nem térítendõ támoga-
tásban részesül a konzorciumi tagok
(Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
Balmazújváros, Hajdúböszörmény,
Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Horto-
bágy, Nagyhegyes) által javasolt tartal-
mi elemek megvalósításán keresztül.

Ezúton köszönöm meg az erdészkol-
légák jóindulatú segítségét, akik a haza
jelentõsebb és legeldugottabb helyeirõl
is fotókkal, térképekkel, könyvekkel,
történetekkel, szerepvállalással, kutatás-
sal, elõadási felkérésekkel és nem utol-
sósorban javaslatokkal („szelíd terelge-
téssel”) segítették munkálkodásunkat.

Továbbra is várjuk hazai és nemzet-
közi partnerek jelentkezését Európa
egyik jelentõs kulturális és kereskedelmi
útvonala, a marhahajtóút megismerteté-
sét szolgáló együttmûködésbe, mert jó-
szág nélkül csak a Göncölszekér halad…

Gencsi Zoltán okl. erdõmérnök


