
Múltunk országútjain 
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Sóbánya 



Tisza 



Tokaj 



Szolnok 



Maros 



Szeged 



 

       Sósok, hajtók, szekeresek … útja 





 



 

            Négylyukú híd a sósok útján 



 



 

              

Zádor-ér hídja 1809, 1830 





Forrás: A magyarok krónikája 

A magyarok krónikája 



• Nürnbergi levél 

                  Kereskedelem 



Hajtó utak Európában 



A vágóállatokat  

nemcsak hajcsárok kísérték, hanem 

kereskedők, üzletemberek, művészek is. 

 

A hajtó utak mentén termékek,  

népszokások, hagyományok, kultúrák 

találkoztak, cserélődtek. 

 

Európa kereskedelmi és kulturális útvonala 



A középkori Magyarország kereskedelme   

Kivitel:     Behozatal: 

• élőállat (40-90%)    * vászon 

• bor      *selyem 

• bőr       *szőnyeg 

• arany,ezüst,réz,cink,só    *kelme 

• sózott hal     *fűszer(bors)  

• gabona     *szatócsáru 

……………..     ……………….  

       

• posztó     *posztó 

• viasz           viszont kereskedelem *viasz 

• vasáru (kés)     *vasáru (kés) 

 

 

 

 

   A középkori  Magyarország  kereskedelme 

Pest  és Buda  



Királyaink, Zrínyiek, Thökölyek, Nádasdyak, stb. 



   Vác  



Bécs  



 



     Augsburg 



Nürnberg 



 

Húskapu híd, 1613 



A magyar szürke szobra 



 



Velence  



 



                           Hajcsárok 

              Hajtók 

Hajdúk 







Csillagösvényen  



                   Debrecen határa 





Hajtóút  



    A régi hajtó utak                        

 nyomvanalai… 

    …állják az időt.  



 

Csárdák sora 



Debreceni mészáros postások 



 





Képeslap korszak 



• Szíjgyártó, bőrős, nyerges 

• Kötélverő 

• Kerékgyártó 

• Bognár 

• Csizmadia, varga 

• Tímár 

• Szűcs 

• Fésűs 

• Gombkötő 

• Szűrszabó 

• Gubacsapó 

• Szaru és csontfaragó 

• Kovács 

• Szappanfőző 

• Kosárfonó 

 

 

 

•Kalapos 

•Kádár, pintér 

•Késes 

•Fazekas 

•Csutorás 

•Pipás 

•Csengő és kolompkészítő 

•Tapló és csiholókő árus 

•Gyékény és szalmafonó 

•Bocskoros 

 

Az állattenyésztésre épülő  mesterségek 



      A fajta  eltűnése  



 







II. Világégés  





1950 



A tanácselnök cigarettával kínálja a munkából hazatérőket; Arnót, 1953.  

K. Kovács Péter felvétele 



 



• 1870     1 - 13 millió 

• 1925               321 ezer  

• 1947                279 ezer  

• 1957            45 ezer 

• 1967                       180 tehén 

       Haszonállatból   

kipusztulással veszélyeztetett állatfajta 

Magyar szürke létszáma 



1964 : 180 darab tehén 

2008: 7000  db tehén 



      Vándor  ‘48-58 

1953 





              Útkeresés 



 





 



 





   

  …Nürnbergig 
                 

 

Hortobágytól… 

Újraéledő  magyarszürke-hajtó utak 



Forrás: A magyarok krónikája 

A magyarok krónikája 





 Jószág és pásztorság 



 

                          Hajtó utak 



Nagycsárda 



Rendezvények 





                          Múlt és jelen 



                       Kicsik  és nagyok 



                         Apák és fiúk 









 

 -”nem kell kitalálni”,  hiteles, történelmi gyökereik évszázadokat szőnek át 

 

 - behálózzák az egész országot 

 

 - átnyúlnak a határokon 

  

 - egybefonnak utakat (zarándok út, borút, sajtút, tormaút , szilvaút, pálinkaút, só 
út, postaút,  stb.) 

 

 - összefűzik a legtávolibb helyszínek  napi programjait, rendezvényeit, kiállításait,                
helyi termékeit,   gasztronómiai- kézműves-kulturális hagyományait, csárdákat, 

  hajdú emlékhelyeket, stb. 

 

  - feltételezik az együttműködést a legkülönfélébb helyszínek és 
szakemberek között   ( tematikus ajánlatok-kiadványok, marketing, új 
rendezvények kialakításában, stb.) 

  

A  történelmi utak jelentősége:  



 



 



     Köszönöm a figyelmet! 


