
"... elessziik Jel a s{rokbol is nemzetiink
lehunyt elete emlekeit!" (Ipolyi Arnold)

Visszatekintve varosunk torteneteben,
el6bb-ut6bb felvetOdik benntink a ker-
des: Mi az aka annak, bogy az elmult
ot es felezer ev alatt a hely mindig lete-
lepedesre csabftotta a kor emberet?

Ha kenytelen-kelletlen egy idore el
is hagyta Orsot, rovidesen mindig visz-
szatert. A r6mai kor veget tiszkos ro;-
mok jeleztek, a tatftrjaras alatt a hegyek
oltalmaztak az itt eloket, a torok h6dolt-
sag alatt is rovid idoszakokat leszamft-
va lakott volt e hely es az6ta is folyama-
tosan elnek itt.

Lapunk korabbi szamaban mar frtam
az egyik okr61, a szolo- es bortermeles-
rol. Most egy masik nagyon jelentos te-
nyezorol sz6lnek, mely a r6mai kort61
nagymertekben befolyasolta lak6inak

eletet. Ez a tenyezo pedig az, hogy varo-
sunkon keresztiil vezetett a "Meszaro-
sok utja".

A r6mai korban a provincia hatara
menten osregi ut futott vegig, a Duna
jobb partjan Bicskeig. Ennek egy resze
lett a kozepkort61 a hires Meszarosok
utja, amely Budar61 a Meszaros utcab61
indult es Nyugat fele kozvetitette, foleg
a delnemet varosok piacaira a kor Ma-
gyarorszaganak egyik leghiresebb kivi-
teli termeket, a labon hajtott szarvas-
marhat.

Tegytink rovid kiterot es kovesstik fi-
gyelemmel ezen fontos kiviteli terme-
ktink fejlodesenek utjat.

Honfoglal6 oseink szarvasmarhaja
kis termetG, igenytelen, ridegtartasu al-
lat volt. Jelentos vaItozas a XIII. szazad-
ban kovetkezett be, amikor hirtelen je-

Fo/ytatas a 12. o/da/on



F o/ytattis az J. o/da/ro/

lyeket ismertink: Bia, Bicske, a ket Gal-
la, Banhida, Kocs, Nagyigmand, Bana,
Bony, Gyor. Ezek voltak az ut fo allo-
masai, erre hajtottak szinte sztinet nel-
ktil a csordakat. Atlag napi 20 kilome-
tert tettek meg. A mai iranyt6l elter az
ut, de Gyortol kezdve egeszen a jelenle-
gi utvonalat kbveti, amennyiben innen
Abda, Magyar6var, Rajka, Oroszvar,
Kbpcseny a tovabbi sorrend.

Ez ido tajt a harom legfontosabb ut-
irany Nyugat fele, az orszagon keresz-
ttil:

"...

lentosen javult a magyar szarvasmarha

minosege.
E valtozast ma harom egymassal osz-

szeftiggo, vagy egymast61 ftiggetlen te-
nyezovel magyarazzak a szakemberek:

1. Kereszteztek a Karpat-medence-
ben hanDs 6stulokkal.

2. A tatarok elol hazankba teleptilt
kunok hoztak magukkal a sztyeppekr61
e fajt,

3. vagy a ridegtartas nyoman alakult
at a kezdetben kicsiny testa szarvasmar-
hank a kozepkorban hiresse valt export-
cikke.

Erdekes, hogy a faj csak az Alfoldon
alakult ki, az orszag rabbi reszen nem.
Hazankban egyeb helyeken a kis terme-
tli brachycerus tipusu allatot tartottak.
(Ezeket csak j6val kesobb keresztez-
tek.) Elodeink a nagy testa sztirke
szarvasmarhat kifejezetten a husaert te-
nyesztettek. A ridegtartas miatt e faj is
igenytelen es sziv6s volt.

Szine a kora kozepkorban feher,
vagy vilagosszoke volt. Elnevezese or-
das. vagy szoke. A XIV. szazadt6l sok
rot, barna, sztirke egyed is akad. (Cibe-
reo fekete-csarna, tompabarna stb.) Az
egesz kozepkoron kereszttil a szarvas-
marha maradt a jobbagyok legerteke-
sebb allata. Vegrendeletekben tarsadal-
mi osztalyt6l ftiggetlentiI rendszeresen
emlekeznek meg r6luk.

E rovid ismertetes titan terjtink visz-
sza fo temankhoz, a "Meszarosok utja-
nak" ismertetesehez.

Mint emlitettem. az ut Budar61, a Me-
szaros utcab61 indult. Ez a VaT alatti Vi-
zivaros egyik utcaja volt. merolegesen
a Dunara. Ide a szarvasmarhakat az AI-
foldrol, vagy a jenoi. vagy a pesti reven
at szallitottak. Rendszerint a harom na-
pig tarta orszagos vasaron kotottek tizle-
tel a felhajtak es a nagykereskedok. Ek-
kor fogadtak fel a hajt6kat, a kesobbi
hajdukat, altaIaban hanninc aIlatra egy
szemelyt. (A hajtas utvonalan es a va-
sarhelyeken is kiterjedt legelok, itat6k
alltak rendelkezesre. igy az allatok nem
sovanyodtak Ie.

A Meszaros utcab61 indulva a csor-
djk utja athaladt Kelenfoldon, vagy
mas neven Kis-Pesten, megkertilte a
..Sz.-Gellerd"-hegyet, kovetkezett ..Sas-
sad", Nadaskut, az Akaszt6-hegy, a Ka-
nya kapu. A Madar-hegy oldalat erint-
\'e ertek ki Orsre, a kesobbi Buda6rsre.
Az Lit Orson a mai 40-es busz vonalat
ko\ette, majd a 88-as busz vonalan ha-
ladt (kis elteressel a mai CSIKi csarda-
nal) tovabb CSIK faluig. (A rent emlitett
betonutszakasz alapozasakor rengeteg,
az ulan elhullott allat csontja kertilt
elo.) A legkozelebbi vamhelyek, ame-

reo A marhakereskedelem az orszag ta
rakt61 visszafoglalt reszenek hOSSZl
id6n at szinte egyedtili jovedelemforra
sa volt. (Jellemz6 a kor allattamsara
hogy a tenyeszt6 megmaradt a ridegtar
tas melen, a hiz]alast a kereskedo ve
gezte.)

Talan nem kellene ktilan reszletez
nem, hogy mil yen hatassal volt a "Me
szarosok lit janak" kereszttil haladas,
Orsre. Megis vaz]atosan emlftenem eze
keto

Ors a kora es kes6 kazepkorban aru
megallft6 joggal nem rendelkezett, yam
hely a kazseg tertileten nem volt. E fon
tos kereskedelmi ut megis biztOSltott,
az itt termelt arufelesleg ertekeslteset. ,
hajt6k es az utasok szamara (Zaldseg
gytimalcs, kenyer, mez stb.) Rendsze
res bevetelt biztosfton a helyi borterme
]6 gazdak reszere, kik termestiket elad
hanak a nem eppen finom lelktilettikro
ismert hajt6knak. A hajt6k rend~zere.
sen teljesftenek bizonyos bereft posta.
szolgalatot is.

A szamyu kazepkori utviszonyok kb-
zepene, mint biztos, ismert es bejan
liton a "Meszarosok litjan" kazlekedtek
mindazok, kiket celjuk Becs fele vitt
Kaztiltik sokan raszoru]tak bizonyara
mindazon tevekenysegre, melyet az or.
siek biztosftonak az liton levok szama-
fa. Az orsi mesterek javftoncik a meghi-
basodon hint6t, szekeret, lovat val that.
tak kozsegtinkben es szallasra lelhettek.
ha az id6jaras viszontagsagai fedel al~
uztek az liton lev6ket. Mindezen teve-

kenysegek szep jovedelmet hoztak ose-
inknek, kik a tobbi ok mel]en ezert is ra-
gaszkodtak eleik sokszor zivataros.
megis aldott foldjehez.

FII.IPSZKY 1ST V A:\

~

I. Buda-Becs
2. Buda-Duna jobbpart-Eszek-

Zimony
3. Alfold-Fejervar-Becsi ut (Paks-

nal revatkelessel)
Ezek koztil az Orson athalad6 a leg-

fontosabb.
A nagybani szarvasmarha-kereskede-

lem a faj alapvet6 jellegenek kialakula-
sa utan a XIV. szazadban, Nagy Lajos
uralkodasa alatt kezd6dott. mely aztan
folytat6dott egeszen a XVIII. szazadig,
Maria Terezia hfrhedt vamrendeleteig.
Ez vetett veget ennek a tevekenyseg-
nek.

A "Meszarosok utjanak" celalloma-
sai f61eg a delnemet varosok piacai vol-
tak. Augsburg, Ntimberg, Mtinchen, Re-
gensburg, Vim, Becsen kereszttil. Ha e
varosokban magyar marhat vagtak,
mely a kor legjobb min6segu termeke,
tilos volt mas hust kimemi. A magyar
marha husa 25-45 szazalekkal dra-
gabb a mas helyr61 erkezett husnal.
Fontja 1602-ben 12 denar, a helybelie
8-10 denar. Csak Ntimberg varosa a
mohacsi veszig atlag 70 ezer marhat fo-
gyasztott el evente. mely adatb61 kovet-
keztethettink a magyar kivitel meretei-


