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Bevezető
A világ számos országában figyelhetünk meg nagy területek felhagyását, legelők megszűnését vagy az
állatállomány csökkenését. Ezek sokszor piaci érdekek miatt történnek, és csak kis mértékben
befolyásolják a helyi körülmények. A nyugati országok hústermelése nagy gazdaságokban történik,
nagyon kevesen fogyasztják a saját maguk által felnevelt állatokat. A rendszerek ezért nagyon
instabilak, a pénz irányítja a termelés intenzitását, a felvevőpiac pedig bármikor meggondolhatja
magát, ha valamelyik más gazdaság áruja olcsóbb. A nagy hústermelő gazdaságok hátránya, hogy az
állatok nem szétszórva a tájban legelnek, hanem egy apró területre vannak összezsúfolva. Ez nagyon
megnöveli az állattartás környezetre gyakorolt káros hatását, ugyanis sokkal kisebb területen
termelődik hatalmas mennyiségű trágya, ami a sűrű tartás miatti betegségek kezelésére szolgáló
gyógyszerek, antibiotikumok bomlástermékeivel is tele vannak. Ezzel szemben a régi falvak a tájat
megpróbálták legjobban beleilleszteni az állattartásba, így nem okozott szennyezést például a trágya
sem, mert a tarlót meglegeltetve tápanyagutánpótlásként hasznosult. A Csíki-medencében, a Csíkihavasokban és a Gyimesekben nagyon szépen működik még mindig ez a rendszer. A tájat nem zárják
ki az állattartásból (ellentétben a nyugati rendszerrel), tehát az állat része, hasznos eleme a tájnak.
Nagyon fontos az ilyen, még működő rendszerek megismerése, motivációs tényezői felderítése, mert
csak így tartható fent itt helyben, vagy vezethető vissza, rekonstruálható más tájakban.
Rengeteg Természetvédelmi Területen merül fel a kérdés, hogy hogyan kéne használnunk a
gyepeket, legeltetni kell vagy kaszálni. Ezekkel a kezelésekkel kapcsolatban sokszor az a kérdés merül
fel a szakemberekben, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani fenntartható módon, úgy, hogy ne
csak egy néhány éves periódusban működjön (vezetőségváltásig). Ezt a helyi gazdálkodók
bevonásával lehet megvalósítani, ez már sikerült is több helyen (pl.: Felső-Kiskunsági TT). Az
állattartásban érdekelté kell tenni a gazdákat, tehát olyan támogatásokat, értékesítési lehetőségeket
biztosítani nekik, hogy az gazdaságos legyen számukra. Nagy hangsúlyt fektet erre az Európai Unió
által elindított Natura 2000 program, ami a tagállamok értékes tájainak odafigyelő használatát
biztosítja támogatásokkal, korlátozásokkal. A gyimesi völgyrendszer Natura 2000 terület lett az
utóbbi években, így fokozott figyelmet kell fektetni a tájhasználatra. Kiemelten fontossá vált tehát a
tájhasználati rendszer megismerése, kutatása, hogy a szabályozások ne hátráltassák, korlátolják a
tájat most éltető helyi erőket.
Itt, a Csíki- és Gyimesi-havasokban egy nagyon különleges tájhasználat alakult ki, aminek a
megismerése azért nagyon fontos, mert kevés helyen tudott ennyire helyi érdekek szerint működő

2

rendszer fennmaradni. Itt az állatokat azért tartják, mert a gazdáknak szükségük van a sajtra, húsra,
gyapjúra, és nem azért, mert árorientált kereskedőnek adják el az állatot, mint árut.
A történelem során a Keleti-Kárpátok pásztorai két népből kerültek ki, a magyarok és a románok
közül. Éppen ezért rengeteg hasonlóságot fellelhetünk a két nép pásztorkodási szokásai között. Az
összehasonlító vizsgálatok nagyon fontosak ebben a témában, mert akkor az egyes jelenségeket ki
tudjuk terjeszteni nagyobb területekre, ami a szabályozások biztonságosságát erősíti.
A hegyi legelők nagy problémája európaszerte, hogy a szőrfű (Nardus stricta) eltérő környezeti
hatásokra (túllegeltetés, elsavanyodás, műtrágyázás) eluralja a területet, ami azért probléma, mert
semmilyen stádiumban nem legeltethető, kemény, emészthetetlen levelei vannak. A
mintaterületünkön is nagy területeket borít, sokszor hektáros foltokban teszi tönkre a legelőt.
A kétlegelős állattartás (transzhumálás) jelenségét már több tájban is kutatták a világon, ehhez egy
kiegészítésül szolgál ez az anyag, ugyanis a nyájak a medencében található kaszálók és a havasi
legelők között váltanak legelőt.
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Módszer
A gyűjtéseket a Keleti-Kárpátok Gyimesközéplok Hidegség-pataka és Karcfalva közötti alhavasi
legelőkön végeztük, négy egymással szomszédos esztenán és egy hidegségi kalibán. A Csíki- és
Gyimesi-havasok pásztorkodási jellegzetességeit vizsgáltuk, és a gyűjtés szempontjából egymáshoz
közeli, magyar esztenák voltak a befolyásoló tényezők a helyszín megválasztásánál.
Popovici György kalibájánál szálltunk meg, és onnan jártunk a közeli esztenákhoz csillagtúra szerűen.
Az összes esztena, ami a közelben volt, csíki gyűjtőké [nyájbíró, főnök] voltak, román nem volt köztük.
Ahol megszálltunk, ott csak marhákat tartottak, és Hidegség-patakáról jöttek fel kalibázni.

Terepi adatgyűjtést két alkalommal végeztünk: 2012 július 6-9. és 12-15.
Mivel az alhavasi pásztorkodás számos részére kíváncsiak voltunk – persze leginkább a legeltetés
motivációs tényezőire, a kutyák szerepére a nyáj őrzésében – célszerű volt részvételi adatgyűjtést
végezni, ami lehetőséget adott a különböző tevékenységek megismeréséhez és az irányított interjúk
spontán beszélgetésnek való érzékeltetésében. Tehát a gyűjtés nagyrész legeltetés-, sajtkészítés-,
fejés közben történt. Az spontán helyzetekben rákérdeztünk az egyes tevékenységre, amit éppen
végzett a pásztor, és annak kapcsán indítottuk el vagy pontosítottuk a beszélgetést. Kérdőívet,
képeket nem használtunk a gyűjtéshez. Az interjúkat a terepen lejegyzeteltük, majd számítógépbe
vittük és rendszereztük. Fényképes dokumentáció is készült (kb. 2000 digitális fénykép).
A szövegben dőlt betűvel jelöltük azokat a szavakat vagy kifejezéseket, amik azzal a témával
kapcsolatosan hangzottak el.
A gyűjtéseket Takács Diána, Molnár Ábel, Molnár Zsolt és Szalay Péter végezték.
A kutatás célja a Csíki- és a Gyimesi-havasok legeltetési rendszerének megismerése volt. A rendszer
mozgatórugóit próbáltuk megismerni, tehát, hogy mi alapján dől el például a délelőtti, délutáni
legeltetés iránya, hossza, vagy hogy a kosarat [juhkarámot] miért oda teszik, ahova teszik. A
legeltetéshez szorosan hozzátartoznak a legelő növényei és a vadak (medve, farkas), ezért a gyűjtés
során még ezekre fektettünk nagy hangsúlyt. A legeltetéssel kapcsolatos szókincset is (a teljesség
igénye nélkül) dokumentáltuk, ennek a későbbiekben a kommunikálás megkönnyebbítése a célja,
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ugyanis rengeteg olyan szakszót használnak a pásztorok, amit hazai szókincsünkkel nem értünk (pl.
komárnyék, esztrunga, berbécs) vagy más jelentésben használjuk (pl. kosár, tinó).
A gyűjtéseket az alábbi öt esztenán végeztük. A nevek mögötti zárójelben a monogramot tüntettük
fel, amiket a szövegek idézésénél használunk hivatkozás jelleggel.

Karcfalvi esztena
Épületek: esztena, esztrunga, kosár, komárnyék,
verebes, marháknak kosár, vikkendház a
gyűjtőnek (ha jön ki, tudjon miben aludni),
disznópajta.
Bíró Csaba gyűjtő. Megfogadja a pásztorokat,
murgárt.
Böjte Zoltán (BZ) murgár, bács. 1977,
Csíkszereda. Csíkdánfalván nőtt fel. Április 6-tól a
nyáj mellett van, nem jártam még haza azóta.
Télen az erdőn dolgozik. Nyolc éves lánya van,
felesége Mádéfalván egy gombatisztítóban
munkás.
Baróti Ferenc (BF) pásztor, fejőpásztor. 1987,
Csíkszereda. Csíkszenttamáson nőtt fel.
Tamás János (TJ) A tehenekkel jár. 1988,
Csíkszereda. Csíkcsibán nőtt fel.
Kadari,
Florin
Meddő
nyáj
pásztora,
esztrungahajtó. 1988, Petrozsény. Palánkáról
jött. Nem lesz itt sokat, a legelőtisztítókkal került
ide és ittragadt (BZ).
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Csíkszenttamási esztena
Épületek: esztena, kosár és esztrunga
egymáshoz kapcsolódva, marháknak
kosár, disznópajta
Sándor Péter Gyűjtő. Sándor Gyula
(szomszédos esztena gyűjtője) fia.
Gábor Jenő (GJ) 1970, Csíkszereda.
Csíkszenttamás. Fafaragó iskolát végzett
ahol interziát tanult. Tizenkét éve
pásztorkodik itt Péternél, előtte tíz
nyarat pásztorkodott egy helyen és
négyet egy másikon. Négy éve lesz
szeptemberben, hogy a faluban nem volt bent, télire is marad a juhokkal a kaszálókon és a téli
álláson, ahol a gyűjtő saját állományát telelteti.
Farkas Imre Így ismerik, a fejőssel jár.
Sándor Domokos (SD) 2000, Csíkszereda. Tizenkét éves, tavaly is tekerte [járt a juhval]. Sándor
Péternek a kisebbik fia. A bárányokkal jár.
Vitus Géza A meddűvel jár.
Szakálli Béla (SzB) 1960. Marhákkal jár. Tíz osztályt járt, Balánbányán volt mozdonyvezető, 2 évet
asztalos volt Szentléleken, 3 évet Brassó mellett majd Magyarországon Hűvösvölgyben építkezésnél
dolgozott, Hargitán feketemunkás volt. Három hónapja pásztorkodik.

Meddűs esztena
Épületek: esztena, kosár, marháknak kosár,
disznópajta, villanypásztor
György Tibor (GyT) 1985 Csíkszereda.
Csíkszenttamáson nőtt fel. A családban a
negyedik gyerek, három bátya és két húga
van. Hét éve jár a juhok mellett ezen a
területen, egyik bátyával közösen csinálják
most a nyájat, Tibor legeltet, a bátya csak a
szükséges dolgokat hozza ki. Apja csordás is
volt egy időben.
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Hidegségi kaliba
Épületek: kaliba, istálló, kerítés az egész birtok körül,
verebes (lószerszámot tartják benne).
Popovici György (PGy)
Popovici András (PA)
Popovici Magdolna (PM)

Terkői esztena
Épületek: esztena, kosár és esztrunga egymástól
külön, marháknak kosár, disznópajta.
Sándor Gyula (SGy) Gyűjtő. 1952. Sokat van itt kint a
nyájjal (GJ)

Esztenák
Emberek

Karcfalvai
Böjte Zoltán
Baróti Ferenc
Tamás János
Florin Kadari

Meddűs
György Tibor
és bátya

Csíkszenttamási
Sándor Péter
Gábor Jenő
Sándor Domokos
Szakálli Béla

Terkői
Sándor Gyula

Hidegségi**
Popovici György
Popovici András
Popovici Magdolna

Fejős juh
Meddű
Bárány
Berbécs
Kecske
Fejőstehén
Borjú
Tinó***
Meddű marha
Bika
Ló
Nyőstény/kan/malac
Kakas/tyúk
Kan/kölyök/szuka

301
130

0
64
190
0
0
4
0
0
0
0
1+4

270
82
150
10
5
54
19
na.
na.
0
0
0
0
14/3/0

260
na. (van)
na. (van)
na.
kb. 7
40
40

0
0
0
0
0
10
5
4
0
0
2
2
1/12
2/0/0

9
7
17
9
46
2
5*/4/3
1/9
10/0/2

6/1/1

0
na.
na. (van)
na.
12/4/0

*Ebből 2 mangalica.
**Gyimesi kaliba, juh nincsen, csak marhák.
***Minden egy évesnél idősebb marha, ami még nem borjadzott, vagy olyan bika, ami már nem
borjú.
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Eredmények
Egy év és egy nap menete
A kutatás a havasi pásztorkodás több részterületét is érinti (legelőhasználat, növényismeret,
sajtkészítés), ezért az eredményeket külön témákra bontva foglaltuk össze. A legeltetési rendszer
megismeréséhez álljon itt az elején, hogy hogyan néz ki egy éve, egy napja a nyájnak.
Meddűs esztena: György Tibor egy meddű nyájat legeltet. Csíkból járnak ide fel a Terkőbe, a nyári
legelőkre. Május 15-ig lent legeltetnek a kaszálókon, majd utána 10 km-es úton hajtják fel ide a
juhokat. A havasi legelőn hektárokban mért jóg alapján kapják a támogatást, amiből az idén juhot
vettek. Július 15-én a nyájból elviszik a bárányokat, és utána hat berbécset engednek a nyájba.
Augusztusban lemennek alacsonyabb kaszálókra legeltetni. Ez idén tervbe volt véve, de lehet, hogy
nem lehetett majd mégsem, ugyanis június közepén a gyűjtő már azt pedzegette, hogy lehet, hogy
hosszabban fent kell itt maradjanak. Az augusztust még itt kell üljünk, mert beleszól a falu, hogy
lemegyünk, és ott legeltetünk (GyT).
A nyári időszakban György Tibornál a nap fél hatkor indul. Ekkor felkel, megfeji a négy tehenet, ad
enni a kutyáknak, majd a malacoknak. Megreggelizek és nyolckor csapom a juhot!
– Merre indítod a juhot? (MÁ)
– Változóan, de csak errefelé! Valamikor az úton elécsapom, vagy etetem az elején, vagy felcsapom a
határ felé.”
Tizenegy óra körül az Gálkútjánál itat, majd a meredek oldalon fellegelteti a nyájat és egy órára
visszamegy az esztenához. Ilyenkor már nem is kell hajtani, mert hozzá van szoktatva a juh. Nem
mennek be a kosárba delelni, mert vannak fák, ahol meg vannak szokva, árnyékot keresnek. Delel a
juh. A kutyák is ott a környéken pihennek, figyelnek a nyájra. Fél négykor indítja a juhot, de ahol
délelőtt legeltetett, oda nem megy délután. Ekkor a patak felé megy, mert ott itat öt óra körül. A
délutáni kör minél kisebb legyen. Délelőtt hajtja a távolabbi pusztákra, mert délután már nem szeret
a birka nagy távolságot menni. Nyolckor ér vissza, és behajtja a kosárba. Ezt másképp is mondja: A
karámba berekesztem. Teheneket megfeji utána a kutyákat és a disznókat megeteti, megvacsorázik.
Nekiáll a sajtcsinálásnak, és ezzel kb. 11-ig végez. Éjszaka ránéz a juhokra, ha ugatnak a kutyák – mert
arra mindig megébred – vagy szólnak a külük [kolompok]. Körbe villanypásztor van, nekem itt
kényelmes!
Itt a fenti legelők mellett a kaszálókat is lehet legeltetni, ha nem használják, rossz a kerítés vagy ha
már le van kaszálva. Szeptember végén, Szent Mihálykor már mindenképpen lemennek, mert
akkortól lehet a lenti kaszálókat legeltetni. A telet 6 km-re a falutól töltik, az erdő szélén, egy
épületben, ahol csíki szénával etetik a juhot. Tibor fix fizetést (minimálbért) kap havonta, télen is,
mert ő látja el az állatokat akkor is, ő van mellettük. Van egy felelős, aki hazaviszi a juhokat, ha kell,
mondjuk, ha beteg valamelyik, ő hozza ki a szükséges holmikat, ételt, pénzt.
Karcfalvi esztena: A telet bent töltik a juhok a gazdáknál. Negyven gazda van, Bíró Csaba gyűjti össze
az állatokat, ő fogadja meg a pásztorokat is, ő a gyűjtő. A gazdák megpucolják tavasszal, még kihajtás
előtt a juhok körmeit. Februárban nyírják meg a juhokat, hogy mire jönnek ki, legyen gyapjú rajtuk.
Április 6-tól a faluhoz közeli kaszálókon legeltetnek, Böjte Zoltán azóta folyamatosan a nyáj mellett
van, nem járt még haza. Május 20-án jöttek fel ide a Megyére, azóta itt legeltetnek ezen a kétnyájnyi
területen (Megye, Szakadát). Olyan szép élés volt, mikor felköltöztünk. Most úgy kisült a nagy
melegtől (BF).
A nyári napok fejéssel indulnak, utána délután egy óráig legeltet Feri. A patak felé kezd, ott itat, majd
felkerül Szakadátba. Egytől a déli fejés következik, utána egy rövidebb kört legel a juh, majd hattól az
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esti fejés után pornyál a nyáj, tehát az esztena körül legelészik, a pásztor ilyenkor már csak az
esztenából figyeli a nyájat. Zoltán minden fejés után elkészíti a sajtot, amiben mindig juh-, kecske- és
tehéntej van összevegyítve. A sajtkészítést lásd alább.
Az elapasztás szeptember 3-án kezdődik meg a déli fejés elhagyásával. Szeptember 10-étől elhagyják
a reggeli fejést is és szeptember 20-ától az estit is. Ezután már csak minden harmadik nap fejődik a
juh. Októberre apasztják el teljesen a juh tejét. A berbécsek szeptember 29-től (berakás) november
25-ig (elszórás) vannak bent a nyájban. A faluszéli kaszálókra szeptember 29-én mennek le,
megállapodás szerint a gazdák addig lekaszálhatják a sarjút, de azután már a juhoké az összes kaszáló
és szabadon járhatnak rajta. November 25-én szórjuk szét, adjuk vissza a gazdáknak (BZ).
Hidegségi kaliba: Január–március: ilyenkor a napi teendő az etetés, az itatás és az istállópucolás. Négy
terü (4x1000-1200kg) széna szükséges egy tehén kiteleltetéséhez. Az itatás a patakból történik.
Ilyenkor télen születik a legtöbb borjú, amiket hét-nyolc hetes korukban vágnak le.
Április: A taxát [legelőbér] ilyenkor szedik össze.
Május (nyilatkozat): a borjakat egy héttel a felhajtás előtt levágják, majd a teheneket, tinókat a
Jávárdi-patakán felhajtják a Terkőbe, ahol egész évben legelnek. Ilyenkor egy héten keresztül őrizni
kell a teheneket, szoktatni a legelőhöz, utána már szabadon mennek egész nap és estére maguktól
visszajönnek.
Június–október 15-ig: Terkőben legeltetnek. Fejnek napi kétszer, sajtot készítenek reggelente. Az
állatokat reggel el kell indítani, napközben csak néha rájuknézegetnek, ha éppen előkerülnek
valamelyik hegyoldalon, estefelé pedig András értük megy, hogy hazahajtsa őket a fejésre. Utána a
kaliba előtti legelőrészen éjszakáznak. A folyatástól függően a borjúzás előtt 3 hónappal apasztanak,
ami két hétig tart. Szeptember 29-én a juhok lemennek, így már csak ők maradnak itt fent és ekkor
már a tehenekkel elmennek egész napra, sőt még a kutyákat is elviszik (PM).
Október–december: Lekötik az istállóba, tehát hazahajtják őket és a gazdák a saját istállójukban
teleltetik az állataikat.
Sajtkészítés
Hidegségi kalibánál csak tehéntejből készül a sajt. Tíz tehén van, de nem tudják felhasználni az összes
tejet, mert az öt borjúnak is kell a kifejt tejből adni. A fejés után, tehát naponta kétszer töltik bele az
önitatóba a tejet, és abból szopják ki a borjúk. Egy nap csak egyszer készül sajt, reggel. A sajtot
Magdolna vagy fia, András készíti el.
A sajtkészítés folyamata Popovici Magdolna elmondása alapján:
Reggel a fejés után beoltódik az esti és reggeli tej, fél óra után el szoktuk vágni. Egy órára a beoltástól
a savó fel van jőve, ekkor a tejverővel elverjük, majd összehajtsuk, összegyűjtjük, sajtruhába
kivesszük, savót kinyomjuk és a kristába [kör alakú, kb. 50cm átmérőjű, 20cm-es peremű, lecsorgóval
rendelkező tál] betesszük. Itt meg kell zsendultojni [összegyúrni], utána mégegyszer megnyomjuk,
aztán nyomóba tesszük. Öt-hat órát van a nyomóban. A sajtsavóból ordát főzünk, tetejére kijön. A
savó és az orda mikor nincs szétválasztva, akkor annak zsendice a neve, de ezt csak frissen szokták
enni. Az ordát kiveszik a savóból, egy vászonba rakják és felakasztják, hogy kicsepegjen belőle a savó.
A savó kicsöpög belőle. A savó, amiből már az orda ki van véve, a főtt savó, ezt a disznóknak,
kutyáknak szokták odaadni. Még kutyaeledelt is kapnak néha a főtt savó mellé.
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A Karcfalvi esztenán háromszor készít a murgár [sajtkészítő, Böjte Zoltán] sajtot. 301 fejős juh, 7
kecske és 17 tehén tejét keverik össze. A juhokat és kecskéket naponta háromszor fejik, a teheneket
csak kétszer, reggel és este, ezért a déli sajthoz hagynak a reggeli tehéntejből.
A sajtkészítést Böjte Zoltán mondta el.
Beoltom, aztán 45 perc után elverem, 5 percet hagyom, hogy szálljon meg, majd összegyűjtöm és
sajtruhába beteszem, meggyúrom, csongojítom össze, csinálom össze, bogot kötök a két végére.
Közben János aláfűt a savónak.
Legeltetés
A legfontosabbnak mondható a fejősjuhok legeltetése, erre kell a legjobban odafigyelni, mert a juhok
után járó sajtmennyiséget ők állítják elő, és minél több marad a kötelező leadáson felül, annál több
haszon van a pásztoroknak belőle. Ha tejre kell, hogy csináljam, akkor épet kell, hogy harapjon, új
helyre kell, hogy menjen, erdő alá (GyT). Tehát nekik hagyják meg a legjobb legelőket. Tejesebb a
mező, arra jár a tejelő nyáj (BZ). Velük megy a legtapasztaltabb pásztor. Nagyon fontos, hogy
nyugodtan legeljenek, és azt úgy lehet elérni, hogy itt előtte eregelek [sétálok], és jön utánam a nyáj
(BF). Ha hátul megy az ember, akkor erőst megyen [a nyáj] (BF). Az időjárás is sokat számít, például
hűvösben nyugodtabban, lassabban legelnek a juhok (GyT). A napi legeltetési útvonalat mindig meg
kell tervezni, hogy éppen jókor legyenek az adott legelőn, pont időben érjenek vissza. Há’ hágóra
kényelmesebb[en legel] (GyT), ezért az útvonal végére érdemes berakni az emelkedőt, lehetőleg az
itatás után. György Tibor éppen így csinálta, mikor két délelőttöt vele legeltettünk. A Karcfalvi
esztenán a fejős juhok muszáj egyfelé járjanak, mert be vannak szorítva, pedig most két nyáj legelőjét
használják, az viszont igaz, hogy régen nem volt fent ennyi tehén és ló ezen a területen. Sötétben már
nem legeltetnek (GyT), viszont pornyálás a Karcfalvi esztenán van, mert délután hatkor fejnek, így
még utána van annyi idő sötétedésig, hogy még az esztena környékén legeljenek a fejős juhok.
A meddű nyájba a fias juhok bárányaikkal, az elvetélt juhok, a meddűk, az öregek és a berbécsek
járnak. Az esztenához közel legeltetik őket, kutya maximum egy-kettő jár ki velük. A meddű egy
helyen jár, itt soványabb (BZ).
A bárányok valamikor a meddű nyájjal járnak, de van mikor külön, például a Csíkszenttamási
esztenánál a tizenkét éves Domi jár a 150 báránnyal. Egy-két kutya megy csak vele. Nem mennek be
erdős részekre, csak a nyílt területen legelteti őket.
A kecskék a fejős nyájjal szoktak járni, ugyanis a kecskéket is többnyire fejik. Csengettyűt vagy külüt
nem raknak rá, az mindig a juhokon van, mert a kecske a gombán fut el [a gombákat követi és
eltávolodik a nyájtól], ezért nem is jó, ha van a nyájban. Általában nem is szeretik a nyájban, mert
elszakad a többiektől, és eltéríti a nyájat, vagy lemarad és akkor a medve vagy a farkas elkapja. Amíg
ott voltunk Sándor Gyulától így vitt el egy kecskét a medve. Mégis találunk kecskéket mindegyik
nyájban, amit fejnek, ugyanis sokkal több tejet ad le, így több sajtot lehet készíteni.
A marhák általában esztenánként csoportosulnak, csak néha verődnek össze két helyről. Kifejezetten
nem legeltetik őket, egész nap szabadon legelnek, csak estére mennek értük, és hajtják fel az
esztenához fejésre őket, ahol szabadon vannak a jószágok, miközben fejik őket. Sokszor csak a
marhák töredéke fejőstehén, sok borjú vagy más növendék állat van fent itt a havasokban.
Bikaborjúból lesz egy év után a bikatinó, utána a bika. Az ünőborjúból ünőtinó lesz egyéves kortól,
majd az első ellés után tehén.
A lovak szabadon legelnek, sokszor több esztenától összeverődnek akár 70–80-as csapatokba, ezeket
lócsordának (PGy) hívják. Pásztor nincs velük, néha figyelnek csak oda rájuk, hogy merre járnak.
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A disznók az esztenák környékén legelnek, túrnak. Búzadarát kapnak minden nap, hogy hízzanak.
Vannak fent hízók, kanok, nyőstények és malacok. A Karcfalvi esztenán van két mangalica is.
A tyúkok – a disznókhoz hasonlóan – csak az esztena környékén keresgélnek, nem járnak el messzire.
A legelők növényei
Zsanika (BF, GyT, BZ)
Alchemilla spp.
A zsanikást a legjobb legelőként tartják számon a pásztorok: legjobb [legelő a] zsanikás, cikóriás (BZ),
több lesz tőle a tej (BF). Ahol zsanika van, ott a fű is jobb (PGy).
Harmattartófű: az utóbbit így láttam könyvben. (SGy)
Ászpa (PM, BZ, BF, PGy), zászpa (GyT)
Veratrum album
A fehér zászpa nagyon gyakori mérgező növénye a legelőknek, sokszor hatalmas területeket borít el.
Maga alatt a füvet nem pusztítja ki, így, ha lekaszálják nem keletkezik nyílt talajfelszín, tehát nem esik
ki túl nagy terület a legelőből. A pásztorok tapasztalata szerint van olyan juh, amelyik [megeszi],
inkább a kecske, de annak is árt. Reggelre már meg volt dögölve (GyT); Az olyan mérgező, az állat
megeszi, hány tőle (BZ). Vagy három döglött meg a nyáron a zászpától (BF). Viszont ha le van
száradva, akkor már eheti, nem lesz tőle baja (GyT), sőt kifejezetten szereti felcsipdesni a földről a
lekaszált, elszáradt töveket, és a száron elsárguló leveleket is leeszi, ezért sokszor lehet olyat látni,
hogy a gyepen állnak az elszáradt zászpák méter magas szárai. A zöld növény okozta mérgezés
elkerülése végett le kellett kaszálni, mert szárazon nem olyan mérges (BZ).
Irtása mérgező hatása és gyors terjedése miatt már régóta folyik, most éppen a Közbirtokosság írtsa,
a támogatást veszik fel a legelőre, ha nincs kipucolva megbüntetik őket (PM). Munkások jönnek és
kikaszálják a fontos helyeken (PM).
Évente egyszer kaszáltuk [mikor legelőtisztítóként dolgozott a ’90-es években] (PGy), most is egyszer
kaszálják, abban az évben már nem sarjad ki a levágott tő, de arról megoszlanak a vélemények, hogy
a következő évben vagy azután csökken, vagy nem változik az állomány: az ászpa nem nő vissza
nagyon, ha több évig kaszálódik, kivesz (PGy); Sok kaszálás után kipusztul (PM). Ők már harminc éve
fent vannak, többnyire ezen a részen, ezért hosszú idő tapasztalatát tudják összegezni, míg az alábbi
beszélgetés – ami az ellenkezőjét állítja – még csak második éve van ezen a területen:
– Kivágják, de nem javul tőle, nem ritkul. (GyT)
– Láttál zászpairtást több éven keresztül? (MÁ)
– Nem, csak így tudom ősibb emberektől. (GyT)
Irodalomból nem ismerünk olyan vizsgálatot, hogy kaszálás és legeltetés hatására a fehér zászpa
hogy reagál.
Lósósdi (PM, GyT, BF, PGy)
Rumex alpina
A havasi lósóskát ugyanígy kaszálják [mint a zászpát], de nem lehet kiírtani (PA). Az esztenák és
kalibák környékén hatalmas (0,5-1 ha) területet el tud lepni, benne csak szálanként lehet találni fehér
libatopot és csalánt a szegélyében.
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Vastag rizómáival mélyre lenyúlik a talajba, kaszálás után pedig ugyanúgy kinő, állománya
csökkenthetetlen. Sándor Gyuláék próbálták egy éven keresztül kosaraztatni, valamennyit
csökkentett rajta. Következő évben meglátszott azért, hogy ott volt a kosár, de nem pusztult ki.
Egyetlen hatékony módszert hallottunk az irtására, de nem tudunk arról, hogy ezt csinálták-e
valamikor, vagy csak egy elképzelés: fel kell szántani, ki kell venni a gyökerét, utána bevetni maggal,
de ezt nem csinálják (PA). Lekaszálás után visszahajt ezért évente háromszor kaszáltuk [mikor
legelőtisztítóként dolgozott] (PGy).
Szőrcse (PGy), szőrfű (GyT, BZ)
Nardus stricta
Az alhavasi legelők állattartás szempontjából legnagyobb
problémája a szőrfű, ugyanis egy olyan kemény levelű
pázsitfű féle, amit még korán [tavasszal] se lehet legeltetni
(GyT); szőrcsés, sejkés, rossz [legelő] (PGy); szőrfüves, sátés,
az rossz legelő (SGy).
A tejtermelésben van igen nagy hátrány belőle, ha nagyon
elterjed, mert megeszik az állatok, de tej nincs tőle (PGy),
így nagyobb területet kell bejárjanak a nyájjal, ami miatt
többet mozog, ezért kevesebb tejet ad.
A talaj elsavanyodása miatt szaporodik el, akár több
hektárnyi, szinte homogén állományokat is tud alkotni
ebben a magasságban. Az elszaporodását különböző
okoknak tudják be: Ha kisoványodik a legelő, akkor lesz
(GyT); Csau időben elkezdték műtrágyázni a területet,
repülőről, sok szőrcse lett tűle (SGy).
Valaki úgy látja, hogy egyre kevesebb szőrfű van a
legelőkön, mert amióta felhagytak vele [a
műtrágyázással],
azóta
kezdtek
elszőrcsétlenedni a legelők (SGy).
Irtására az egyetlen módszer, ha a karámot
rárakjuk, akkor kimegy [megritkul] (GyT). Mivel
gyenge [a legelő tőle], kell kosároztatni (BZ). A
kosarazástól kivesz a szőrcse, de nem teljesen
(PGy). Régebben pétsóval is kezelték (BZ).

Tavaly megkosaraztatott szőrcsés legelő

A legelőkön élő növények közül a fentiek mellett még számos fajnak ismerik a nevét. Böjte Zoltánt
csak egy pár percig kérdezgettük az esztena körüli fajszegény gyepen: Édesfű [Lolium perenne], Here
[Trifolium repens, T. pratense], Mohaszerűség [Zuzmó], Vadcsombor [Thymus spp.] Teának jó;
Fenyőfa, veresfenyő [Picea abies], Fehérfenyő [Abies alba], Lúcs [Pinus nigra], Borsika [Juniperus
communis], Cikória [Taraxacum officinale], Imolák [Graminea], Útilapi [Plantago major] Sebre jó,
állatra is, rákötni. Ezt szokták használni nyílt sebre; Békaláb [Carlina acaulis] (valószínüleg téves),
Csengővirág [Campanula spp.], Kokojsza [Vaccinium myrtillus] Csak a fekete van itt; Piroskokojsza
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[Vaccinium vitis-idea], Málna [Rubus idaeus] Vágtereken; Ribizli [Ribes alpinum] Itt nincs; Vadfűge
[Ribes uva-crispa], Sáté [Juncus spp] Vizes helyeken van; Csipke [Carduus spp., Cirsium spp.], Csihány
[Urtica dioica] Kecske megeszi; Margaretta [Leucanthemum vulgare], Fodormenta [Mentha spp.],
Vadfodormenta [Mentha longifolia] Patakok mellett.
– Hol tanultad a növényeket? (MÁ)
– Tanító néni tanította, meg otthon is hallottam őket. Volt időm megtanulni (BZ).
Állatok
A vadon élő állatok ismeretének gyűjtésére nem fektettünk nagy hangsúlyt, ezért csak Böjte Zoltán
által néhány perc alatt felsorolt állatokat tüntettük fel itt: Kőszálisas, Holló, Varjú, Vadgalambok, Ülü:
tarkabarka világosbarna, tyúkot viszi el; Rigó: örvösrigó, de szürkés is van, Legyek, Bengő: nagy
fekete; Cseszle: csíp, Nagy szürke légy, Imény: a nagy szürke légy teszi ezt a marhába; Szúnyog,
Szakadék: kisebb fajta darázs; Darázs, Sáska: van belőle küssebb, nagyobb; Lepke: többféle; Hóbolha:
a havon, igen picike, a hó tetején; Vakond: kicsi fekete; Hernyó: ez a giliszta; Giliszta: galandféreg;
Sündisznó, Őz: 1x látott itt; Vadtehén-vadbika: szarvas; Róka: nincs olyan sok, 2x; Nyúl: egyszersem
látott itt; Zerge: Én nem láttam igazán; Hiúz: fára felmegyen, veres barázdás, itt nincs; Vadmacska:
veszélyes emberre is; Kutyaborz-borz: tavaly egyszer látta, ha vadásznak rá, ide szökik. Belét kivágja,
vérit kiszipja [a tehénnek]; Mókus: egyszer látta; Menyet: egyszersem látta; Bagoly: nappal is szól;
Fakopács: szürkés, pettyes tolla van; Cinege: szürkés, hosszú farka van; Veréb, Szarka: itt fent nincs;
Kígyó: vipera, két olyan sárga van a fején, veszélyes, mert a fejiket így tartják fel; Béka: van belőle
ilyen kecskebéka.
Volt ki gyorsan elhárította kérdéseinket: nem vagyok szakértőjük [a madaraknak] (GyT).

Legelőhasználat
A legelőket folyamatosan, egyenletesen legeltetik, nem hagynak meg későbbre füvet, mindig az új
hajtásokat etetik le a juhval. György Tibor ha egy helyet meglegeltet, akkor három napig nem megy
arra a területre. Az esztena környékén a túllegeltetetten szárazságban ugyanúgy át kell hajtani a
juhot, mert nem lehet más felé menni, ekkor a fű belérogylik a fődbe (BZ).
Kutyák
Meddűs esztena
Hat kan kutya jár mindig a nyájjal, a kölyök
meg a szuka mindig az esztenánál marad. A
szuka még nem ivarérett, így még nem zavarja
össze a kanokat, de hamarosan elkerül innen,
mert nem lesz jó szaporításra.
A kutyák nevei, tulajdonságaik (GyT):
Dzsoni: nem olyan agresszív, nem gonosz, nem
a kuvasz az anyja. Tibor saját kutyája, ezt ő
külön vette, de most el fogja cserélni egy
teljesen fehérre.
Jancsi: régebben Kancsinak hívták, de
átkeresztelte. Gonosz, az a főnök.
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Fickó: nem mer menni messze, vadra.
Gyilkos: jól tevékenykedik, bátor, emberre is támadna
Szolga: elég bátor ő is
Laci: elég jó, ő tanította be a többieket így a juhok mellé. A farkast elhajtja.
Karcfalvi esztena
Nyolc kutya van, a nyájjal nem szokott járni egyik
se, nagyritkán elmegy hat, például amikor mi ott
voltunk. Egy szuka van. Nem agresszívak, az
esztenához kényelmesen oda lehet menni, ha ott
van az összes, akkor is. Általában egy két
rászólásra elhallgatnak.
A kutyák nevei, tulajdonságaik (BZ):
Tárzán, Bajusz, Csángó, Kölyök, Csobán: róluk
nem mondtak semmit
Feri: nagy szürke, gonosz, íngemet is megharap
Mackó: Magyarországról származik, az tiszta valami
Zigó: van az a nagy kutya, Pitbull a másik neve
Csíkszenttamási esztena
A helyi nevükön: A gonoszkutyások. Oda senki
nem ajánlotta, hogy akkor menjünk, amikor
bent van a nyáj, mert akkor lehetetlen
megközelíteni az esztenát. Délelőtt mentünk
oda, és mikor látták, hogy komolyan maradni
szeretnénk a déli fejésre, akkor megszögelték a
kerítést, hogy ne tudjanak a házhoz bejönni a
kutyák, ha jönnek vissza a nyájjal. Nagyon
agresszív, figyelmes, kemény kutyák, szinte
mind szürke, vagy foltos. Itt nem a szín számít –
mint György Tibornál volt – hanem a méret, a rámenősség, a gonoszság. Mocskok azok is! Emberre
tartsa [őket Péter] (GJ).
Az összes kutyájuk kan, nincs itt kint szuka, mert csak összeharagítaná a többit.
A kutyák nevei, tulajdonságaik (GJ):
Gyilkos*: gonosz, ebbe van ilyen különleges, ilyen rámenősebb.
Betyár*: jó mindenfélére, vadra is jó.
Kozák*: legnagyobb, legmaflább, hülye, legerőszakosabb.
Bogdán*: legszebb közülük, legalkalmasabb, csendesebb értelmesebb.
Tigris*, Maxi, Hattyú: róluk nem mondtak semmit
Viktor: az a legjobb vadra, mindenre, hat éves, ez a legerősebb, a főnök, legsötétebb fekete.
Berszán: márciusi kölyök
Róka: előbb visszajön a nyájtól délben, múltkor megrágták a többiek, most már fél a többiektől.
Péter: nyolc éves, régi helyén nem tűrték, itt majdnem legjobb kutya lett.
Móric: egyedül lett véve
Szürbu: kilenc éves
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Szikra: egész kicsi, bárányokkal van
*Szürkék, apjuk kaukázusi. Három ki van közülük herélve.

Kutyák szerepe a nyáj mellett
A kutyák feladata a nyáj őrzése nappal a legeltetés közben és éjjel, mikor a kosárban van a juh. Egy
szabály szerint minden száz juhra jár egy kutya, de ezt itt fent nem tartják be, a öt-hatszázas nyájjal
tíz-tizenkét kutya jár. Sokszor azért is kell ennyi kutya egy nyáj mellé, mert különbözőek, egymást ki
kell egészítsék, egyik az emberre megyen, a másik a medvére (GyT). Nagyon fontos, hogy
összetartsanak, védjék meg egymást (GyT). Az embert nem szabad, hogy megharapja, de távol kell
tartania a nyájtól, esztenától. Ha éjjel jön az ember, akkor mindenképpen le kell támadja a kutya
(GyT).
Nem ők, hanem az öreg kutyák tanítják be a kölyköket, én csak rászólok, ha bemegy a juh seggébe
(BF). Füttyögetésre, kiabálásra való engedelmességre nem kellett őket tanítsam, gyorsan
összeszoktunk (GyT). És a vadramenést [tanítják a kutyáknak] (TD)? Tanulják az öregektől (GJ). Kicsi
kutya nagytól tanulja! (SGy)
A kutyákat nem tanítják
be, hogy a juhra
figyeljenek, mert csak
baj lenne (GyT), ez azt
jelenti, hogy ne játsszon
a juhval, ne kezdje el
ugatni, tehát teljesen
közömbösek legyenek
egymásnak,
amit
egyébként többször is
tapasztaltunk, hogy a
kutyát körbelegelték a
juhok, majd a kutya
felállt és kisétált a
csendesen legelő birkák
közül. Tehát e kutyának ez a tulajdonsága mindenképpen meg kell, hogy legyen, a másik nagyon
fontos, hogy az a jó kutya, ami igen erősen megyen [a vadra], ami nem hőköl meg (BF). A kutyák fülét
gyakran levágják, mert jobban hall (BZ), ugyanis a fülük a kutyáknak itt általában visszatörő, tehát
rálapul a fülkagylóra, betakarja azt. A farkát is levágják néha, pedig a hosszúfarkú jobban fut (BZ).
A szín nem minden pásztornál meghatározó, de mindenki a fehéret szereti a legjobban, de valaki
elviseli a szürkét, foltosat is a nyáj mellett, ezt sokszor a gyűjtő dönti el, hogy milyen kutyát kapnak a
pásztorok, nem minden esetben választhatnak ők maguk. Jobban talál a juhoz a fehér kutya, de ha
nem gonosz, akkor megyen egyel tovább (BZ). Ebből is látszik, hogy a hangsúly igazából a
gonoszságon van, annak mindenképpen eleget kell tennie a kutyának.
A kutyák különböző képen ugatják meg az embert, farkast, medvét, lovat. A pásztorok ezeket a
hangokat nagyon pontosan elválasztják, érthető is, mert a legtöbbször nem látják az állatot és a
kutyaugatásból kell, hogy eldöntsék, mit ugat.
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Ember: sebesebben ugatják (BZ)
Farkas: baszkulnak, nyújtottan
(BZ), úgy hajtsák (GyT), hajtja,
vacsog (GJ), nyújtsa (PGy)
Medve: alaposan (BZ), úgy egy
helyben ugatnak (GyT), szaggatva
ugatja (GJ), hau-hau, mintha
valakit fogna meg (PGy)
Ló: hajtogassák (BZ), mint a
medvét (GyT), szaggatva ugatja,
pont ugyanúgy, mint a medvét
(GJ)
Sándor Gyula kutyáinak anyja egy Magyarországról származó kuvasz

A kutyák szaporítása
A pásztorok egyik helyen sem foglalkoznak most kutyaszaporítással, de tudják, hogy hogyan kell
csinálni. A Csíkszenttamási esztenán a kutyákat a gyűjtő szaporítja lent a faluban, ahol van még két
rend [kölyök] és egy nagy bak (Berci) és két szuka, azokat pároztatja [Péter] (GJ). A kölykök 3-4
hónapos korukban kimennek az anyjukkal, a nyájjal. A kanok nem csinálnak semmit a szukával
ilyenkor, ha kölykei vannak, de későbbre nem maradhat itt, mert összeharagítja őket, és
folyamatosan marni fogják egymást (GJ).
György Tibor egy kis szukát tart az esztenán, hogy fogjunk fajt, tehát, hogy pároztassuk ezzel a
szukával a többieket, mert az egyik felmenője fehér volt (GyT). Minimum három hónapos kell, hogy
legyen a kutya, hogy kivigyem a nyájjal (GyT).
Ha szuka születik, általában nem tartják meg. A legemberségesebb megoldás elvileg, ha bekötik egy
zsákba, messzire, az erdőbe kirakják őket, rájuk talál egy vad, vagy megfulladnak benne.
A kutyák nevelése egyenlő az etetéssel: én neveltem a szürkéket, [tehát] etettem (GJ). A nagyon
gonosz kutyák csak arra az emberre hallgatnak, akitől már huzamosabb ideje kapják az élelmet, így
például a Csíkszenttamási esztenán a tizenkét éves Domit kérik meg mindig, hogy szóljon rá a
kutyákra, hogy ne ugassanak.
Piros bojt a kutyán
Az egyik kutya nyakában a Csíkszenttamási esztenán piros madzagokból készített gömb alakú bojt
lógott. Ilyet a lovakon is láthatunk Erdély szerte. A kérdésünkre ketten válaszoltak, két különböző
módon.
– És miért van az a piros bojt a kutya nyakában? (MÁ)
– Ne igézzék meg. (SzB)
– Dísznek. (GJ)
Tudtam, hogy az első válasz miatt van rajta, de a második válaszra számítottam. SzB nem volt soha
pásztor, most került ide egy néhány hónapja. Itt nőtt fel Csíkban, de elkerült hosszú időre dolgozni, és
valószínűleg ezért már nem annyira fontosak neki a régi babonák tabusága, vagy nem hisz bennük, és
ezért mondta el. GJ még hisz a piros bojt rontást elhárító szerepében, de mivel ez tabutéma, nem
szabad elárulni, hogy azért van rajta, így csak ennyit mondhatott. Egy nagyon szép példája a kultúra
erodálódásának.
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Terelőszavak
A juhok terelésénél füttyöt, kiáltozást és bottal való ijesztgetést használnak. Ezeket sokszor egyszerre
alkalmazzák.
Többféle füttyöt használnak, például György Tibor egy rövid füttye lassítja a nyájat az egy hosszú,
nyújtott füttye pedig sietteti. A tereléshez használ kettes, hármas füttyöket is, néha kis fütyürészéssel
is hajt, ezt csak úgy megszokásból.
Szavakat is használ, kiáltásokat. Ezek nem agresszívak, de határozott, hangos, felszólításszerű
kiáltások. Sokszor nehezen érthetőek, így szövegesítésük igen nehéz. Jer ide tee! Jő tee! Gyer ide tee!
Hejnye! Hőjj! Hőjj elibe! Gyere! Ber ide nyee! Beride vissza nyee! Ber ide bé! Hőjj elé! Ezek mindig a
juhoknak szólnak, a kutyák nem is figyelnek a kiáltásokra. A legtöbbnek csak ijesztgető funkciója van,
de például a prűű-nek a nyáj lassítása a célja. A kiáltásokat néha füttyök is követik pl. Gyer ide, tee!
fütty, fütty. A botot terelés céljából a juhtól nem messze fellendíti a levegőbe, és kiált vagy füttyent
hozzá, de van mikor akár 15-20 m-re is elhajítja és közben kiált. Valamikor csak felvesz egy ágat és azt
hajítja a juhok közé, közben megy a kiáltás és fütty. Azért hajítja az ágat, hogy jobban ijedjen meg, így
már máskor csak a füttyre is felkapja a fejét és irányt vált (GyT).
Kolompok
Négy féle kolompot használnak. Külünek nevezik
a kolompot, és csengettyűnek a csengőt. Külü:
van belőle nagy és kicsi (GyT). A csengettyűből is
kettő féle van, a szászcsengettyű (GyT, BZ) (amit
mi ikercsengőnek vagy oláhcsengőnek nevezünk)
és a kerekcsengettyű (GyT, BZ) (amit mi
csengőnek mondunk). György Tibor nyáján
mindegyik féléből egyet találunk. Böjte Zoltán
háromtípusú külüt különböztet meg: nagykülü,
cigányharang és keceg ill. pergő.
Alapos juhon van rajta a külü, nem megy olyan
sebesen. Normál időben arra rakjuk, ami
csendesebb, hogy ne siessen annyira a nyáj, de így nagy melegben
arra, amelyik gyorsabban megy, mert különben megáll az
árnyékban [a nyáj] (GyT). Kecskékre nem tesznek csengettyűt vagy
külüt, ezek a juhokon vannak, azután igazodnak (GyT).
Külüznek a tehenek ki – mondta Popovici György reggeli után,
mikor kinézett az ablakon, és meglátta a szemközti hegyoldalban a
marháit, ahogy mennek felfelé,
rajtuk a külük.
A Hidegségi kaliba tizenöt
marhájából csak kettőn nincs
kolomp, ezek saját tehenek, nem
szoktak elkószálni. Ha látszik,
hogy elleni fog, tesznek rá, hogy
lehessen hallani, hogy hol van,
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mert a legyeket hajtsa, s a kolomp szól.
Vadak
A vadak támadásairól, azok gyakoriságáról nagyon nehéz gyűjteni, ugyanis nem mondják meg, hogy
hány juhot vitt el a farkas, mert az szégyen a kutyákra nézve. Ha az ember visz nekik pálinkát, akkor
elmondják – mondta György Tibor egy másik esztena embereiről. Ő maga se mondja el, hogy mennyit
visz el, olyannyira, hogy még azt sem árulja el, hogy a többiekéről tudna valamit is. Arra a kérdésre,
hogy „Vitt-e el valahonnan juhot a medve, farkas?” azt a választ kaptuk, hogy „nem tudok róla!
Zoliéknál hallottam, hogy elvesztek valami kecskék.” Egy néhány percen belül viszont ő mutatta meg
a telefonján, azt a képet, ami egy széttépett bárányát ábrázolja. Sőt kiderült, hogy még kettő maradt
el ezen kívül, de egy szem hiányom sincsen, mert jó kollégák vagyunk [a gyűjtővel, így elintézik bunda
alatt az ügyet]. Tavaly viszont két báránya született, de mivel kettő hiányzott behajtáskor, így oda
kellett adja őket cserébe. A szabály azt mondja, hogy ha a juhból se szőr, se bőr nem marad, akkor
meg kell fizetnie, viszont, ha van bizonyíték, akkor nem kell fizetnie.
Egy másik gyűjtés szerint pedig ha elviszi a juhot a farkas vagy a medve, a számot be kell mutatni a
gazdának, ha a gazda elfogadja,
akkor a pásztornak meg kell
fizetnie a kárt (PA).
A benti esztenától idén 3 juhot
vitt el. Fényes nappal is támad.
A kutyák az első támadáskor az
erdőben még tovább kell
hajtaniuk a medvét, mert ha jól
meg nem űződik, egész évben
járni fog. A medve csak
mostantól [július közepe] kezd
majd járni a juhoz, eddig a
nyáron még nem volt baj (GJ). A
vadak ellen éjszaka tüzeléssel is
szoktak védekezni augusztustól.
Mikor medve vagy farkastámadás van cumittyuk [hajtjuk] a kutyát a medvére (BZ). Ez füttyögetést és
cuppogást jelent.
A medve megnyújza, úgy kihúzza, mint egy mészáros (GJ), inkább a teheneket támadja meg, a
lapockáját szedi ki (BZ).
A farkas tépi széjjel (GJ), a juhot támadja inkább, a nyakát fogja meg (BZ).
A kutyák a medvenyomot nem jelzik, de a farkasét igen. (GyT)
A medvéket kocsiról engedik el a vadőrök, helikopterről nézik, mert van rajtuk ilyen szám vagy csipp
(PA). Néha télen, amikor mennek vadászni, eltalálja a golyó a medvét, de nem szabad lőni! (PA)
– Ha Te irányítanád a medvekilövéseket? (MÁ)
– Mindet kilőném, mikor a kocsiról kieresztik! (PA)
Egy fontos megjegyzés: 20 juh hullik el [egy évben], ebből 15-öt a farkas, vagy a medve visz el (BZ).
Nagyon ritkán árulják el, hogy mennyi hullik el, de itt elmondta. Később rákérdeztünk, és
megerősítette, hogy így mondta a számokat.
Pásztorélet
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Ha arra kérdeztünk rá, hogy mit szeret a pásztorkodásban, miért szeret itt lenni, akkor néha
előkerült, hogy szívesen vannak itt, de egy jobban jövedelmező munkahelynek jobban örülnének. Ha
nem szeretném nem ülnék itt. Nehéz nagyon éjjel, de nappal is nehéz. Erdőn lennék szívesebben,
munkának nehéz, de jobban jövedelmezik (BZ).
– Mit szeretsz a pásztorkodásban? (MÁ)
– Ebbe születtem, ezt szoktam. (BF)
– Csinálnál-e mást? (MÁ)
– Akármit. Még lehet. (BF)
Másoknak megfelel ez a jövedelem, és a nyugalomért, természetért, állatokért szeret itt fent lenni.
– Mit szeretsz itt kint? (MÁ)
– Az egész természetet! (GyT)
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Megvitatás
Tavasszal a nyájak a csíki falvak közelében, a havasok aljában fekvő dombok kaszálóin legelnek április
6-tól, majd május 20-án felhajtják őket az alhavasi legelőkre és szeptember 29-ig itt fent legelnek a
nyári legelőn, majd újra visszatérnek, az addigra már lekaszált területekre a falvak határába. A telet
istállóban vagy a gazdáknál töltik a juhok. Ez a transzhumálásnak (téli-nyári legelőváltás) egy
változata, csak itt nem az alföldekre járnak le a juhokkal több száz kilométer utat megtéve, hanem
csak a Csíki-medencébe, így a téli időszakot szénával etetnek. A valódi transzhumálásban csak
kivételesen, nagy téli éhezés idején van szénával etetés, egyébként a hó alól legeltetik az állatokat.
A legelők tisztítását már nagyon rég óta csinálják, a rendszerváltás előtt felsőbb irányításra, most ez
úgy alakult át az utóbbi években, hogy a legelőkre járó támogatást csak akkor kapják meg, ha a
zászpát és a havasi lósóskát minden évben lekaszálják. Tehát a Közbirtokosság írtsa, a támogatást
veszik fel a legelőre, ha nincs kipucolva, megbüntetik őket. A legelőtsiztítás ezen a területen felülről
jövő irányítás miatt folyik, maguktól a pásztorok nem irtják a zászpát és a havasi lósóskát.
A kutyáknak a legfontosabb feladatuk a nyáj őrzése a medvétől és a farkastól, ezért nagyméretű,
agresszív (gonosz), bátor, merész kutyákat tartanak. A nyájjal mindig együtt kell, hogy legyenek,
viszont a juhot nem szabad, hogy zavarják a legelésben, ezért úgy vannak szelektálva, illetve az elején
nevelve, hogy a juhokhoz teljesen közömbösek legyenek.
Terelőkutya nincs egyik esztenán sem, kérdéseinkre adott válaszokból pedig az derült ki, hogy a
legfontosabb indok az, hogy a nagy kutyák eltanulnák a kis terelőkutyától a terelést, és azok is
elkezdenék piszkálni a juhot, méghozzá erősebben, agresszívabban. Ezzel ellentmond a székely
pásztorok terelőkutya használata, ahol a nyáj mellett vannak nagy kutyák is, de csak az egy kicsi terel.
A vadak támadásai számottevőek (évente 10-15 juh/nyáj) de nagyon nehéz pontosabb információkat
gyűjteni róluk, mert nem szívesen beszélnek róla, ugyanis, ha a nyájból elvisz egyet a farkas, akkor az
a kutyák figyelmetlenségét, gyengeségét jelenti, ami szégyen a pásztorra nézve is, hogy nem olyan
kutyákat tart, amik elég gonoszak.
A kutyákat nem a pásztorok szaporítják, tenyésztik, hanem a gyűjtő, lent a faluban, és ő dönti el,
hogy milyen kutyák lesznek a nyáj mellett. Leginkább a fehér színű, agresszív, gonosz kutyákat
szeretik, amik nem bántják a juhokat, de az emberre és a vadra meg rámennek.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnék mondani elsősorban a Pogányhavas Kistérség Társulat, hogy megteremtették a
kutatáshoz szükséges anyagi hátteret. Babai Dánielnek és Molnár Zsoltnak, hogy megszervezték és
levezették az adatgyűjtéseket. A gyűjtésekben való segítségért Takács Diánának, Molnár Zsoltnak és
Szalay Péternek szeretnék köszönetet mondani. A barátságot, közvetlenséget és segítőkészséget
szeretném megköszönni a havasi pásztoroknak: Baróti Ferenc, Böjte Zoltán, Farkas Imre, Gábor Jenő,
György Tibor, Popovici András, Popovici György, Popovici Magdolna, Sándor Domokos, Sándor Gyula,
Szakálli Béla, Tamás János, Vitus Géza.
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