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"MENJÜNK, VÁGTASSUNK KELET FELÉ, NAGYSZERŰ 
LÁTVÁNY KÖVETKEZIK: A PUSZTA, A HORTOBÁGY!" 

Az idézetet nem egy mai útikönyvből 
vettük. Petőfi Sándor jegyezte fel úti 
levelében még 1 8-4 7-ben. A pusztaság 
is lehet nagyszerű látvány? Különös 
észrevétel. A mi hegyekhez, lankákhoz, 
városokhoz szokott tekintetünk csak 
átsiklik fölötte, nem lát benne semmit. 
Pedig a költő nem először járt már 
a Hortobágyon, évekkel előbb át is 
gyalogolta. Most éppen társaskocsin 
utazik Pestről Debrecennek. Tiszafü
rednél leszáll a batárról, előrefut, hogy 

ne zavarja a keréknyikorgás: mintha 
Tündérország kapuján lépett volna: át. 
A rónaság közepe táján már nem tartja 
vissza elragadtatását, így kiált fel:· "Di
cső rónaság, te vagy az Isten hom
loka!" 

Aki a Hortobágyat déli naps�tésben 
látja, bizqnyára nem tartja különösnek 
ezt a feljegyzését sem: 

"
Mennyivel 

hosszabb utat tesz itt a nap, mint más
hol." Óriás burája alatt látóhatárunk ki
tágul, s a  puszta bármely pontj�n állunk 
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meg, a mindenség közepén érezzük ma
gunkat. Árnyékunk arasznyi, gyűszű
nyi a kis pásztortanya, lebegő szúnyo
gocska a T alakú gémeskút. Csak azért 

_ látszanak ide valahonnét a messzeség
ből, mert valami lebegteti ő.ket. Gulya, 
ménes, juhnyáj, mintha víztükrön le
gelnének, vékony, rezgő lábuk alatt 
megfordított árnyékukkaL A nap heve 
remegteti alattuk a ritkult, forró leve
gőt. Egy csalóka tündér: a délibáb ját
szik velük. A költő arca ég, keble tágul 
a látványra, útitársai bóbiskolnak. 

"Azon gyönyörködnek- írja -, hogy 
én annyira gyönyörködöm." Ú gy gon
dolják, az ilyen sík vidéken a teljes 
semmi vette át uralmát. Pedig az a 

"semmi" tele van élettel, lélegzik, órán
ként váltja színeit. 

Rejtett szépségét egy nagy költő fe
dezte fel, és tette világhíressé. Azóta 
az ő szemével látjuk tavaszi zöldjét, 
nyári fényjátékát, szélverte őszi páráit, 
végtelen hómezőit. 

Mint egy nyitott könyv lapját, ahol 
múltjáról, magáról mesél, csendhez 
szoktatva fülünket, a végtelenhez a sze
m ünket. 
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MIÉRT PUSZTA A PUSZTA? 

A Hortobágy a legkiterjedtebb magyar 
puszta, Európában sincs nagyobb nála. 
Körös-körül is puszták övezik. A Tisza 
felől Dorogmánál lépünk a földjére, 
s a hosszában átszelő harmincöt kilo
méteres út a Kadares hídjáig vezet. 
Az utazó régen sem tette meg egyszerre 
ezt a napi járóföldet, hanem az út felén, 
egy szépen ívelő hídfőnél megállt. Meg 
is állították, vámpénzt kellett fizetnie 
Debrecennek. Ma már inkább vendé
gü! marasztalja a hosszú tornácos, ár
kádos Nagycsárda. Szemben vele még 
ott a szekérállás - ma pásztorm úz e
um -, ahol maga is, lova is éjszakáz
hatott. Mögötte, a "kilendyukú" nagy 
kőhíd alatt csendesen folydogál a Hor
tobágy, a rónaság főverőere. Itt lüktet 
ma is a nagy puszta szíve. Szinte biz
tat, hogy nekivágjunk, amerre a szem 
ellát, gyalog. De ne tegyük, mert az 
utak lassacskán semmibe vesznek, s az 
őspuszta arca komorrá, ijesztővé válik. 
Szerenesés esetben egy juhhodályban 
éjszakáznánk. Errefelé csak a pusztaiak 
tudnak tájékozódni a nap járásából, 



éjjel a csillagok állásábóL Egy "óriás
király birodalma" ez, ahol a térkép ki
száradt ereket, halmokat, eltemetett fal
vakat jelez. Debrecen, Újváros, Szo
boszló, Nádudvar, Nagyiván, Tisza
csege környező pusztái is napi járó
földek. Tornyuk nem látszik, harang
szó se hallik, fülünkben csak a nagy 
csend vagy az örökké dudorászó hor
tobágyi szél. 

Annyit azonban a térképről is leol
vashatunk, hogy nem volt valaha ilyen 
puszta ez a puszta. Az északi Máta, 
a nyugati Ohat, déli Zám, keleti Alom-

zug és Elep térségein viruló élet lehe
tett, hisz folyók, erek szegélyezik (Ti
sza, Kadarcs, Kösély, Száraz-ér), közé
pen pedig V alakban a Hortobágy és 
az Árkus vize szeli át. Ahol víz van, 
ott élet van, s korán megjelenik az em
ber is. Szép hangzású határnevei, ami
lyen a J(ungyörgytava, Papere, Kincses-

fenék, Bajnoklapos, Halászlaponyag talán 
még többet mondanak, a megannyi ér, 
tó, fenék, lapos, laponyag mind vizet 
tároló medret, enyhe domborulatot je
lez. Füves zöld réteket, háziállatok, 
vadak, vízimadarak, halak paradicso-



mát. Még térképi rajza is hasonló egy 
bajuszos, vastag nyakú túzokkakas
hoz, melynek esőre a Tiszába ér, farka 
pedig a Kadares vizé.t kavarja. 

Az ilyen nevek: Derzsitelek, Telek
háza, Köveshalommind enyhe emelkedé
sű lakótelkekre, a kerek halmok kéz
hordta alkalmatosságokra vallanak, 
ahonnét kó- és bronzszerszámokat ve
tett ki a föld. Már a sok tízezer évvel 
ezelőtt élt ember is állandó lakóhelyet 
talált a vizek partján, s a nagy puszta 
finom domborzatát a természeti erők 

mellett emberi kezek is formálták. A 
Hortobágy tehát nem tükörsimára gya
lult asztal. Itt-ott órhalmokat em�ltek, 
ahonnét messze lehetett látni, áradások 
idején pedig védelmiil szolgáltak. Majd 
sátrat vont rá, kunyhót épített a pász
tor, házakat a lakosság, sót templomo
kat is. 

Mit rejtenek még a halmok? Cson
tokat, finoman faragott köveket, a na
gyobbak egész falvak nyomait. Több 
mint negyven közsé? volt itt az Árpá
dok idején, olyan nagy is nem egy, 



rnint akkor Debrecen. Kerek három

száz év alatt egy szálig elpusztultak. 

Először a tatárjárás perzselte fel jó ré

szét, majd a kisebb helyek jobbágyai 

védettebb községekbe húzódtak. Az 

utolsó falvak lakói a török időkben 

menekültek el, �em is térve vissza 

többé. 

A Hortobágy is két elpusztult falu 

neve. Egyikét ma Hort puszta őrzi, 

a másik Bágyegyház volt. A "Hortubag 

wyze mellett" feküdt az oklevél szerint, 

és Péter ispánnak h úsz magyar és tíz 

besenyő vitéze lakott benne. Lakott 

hely volt Máta is a mai Bivalyhalmon, 

kis templomával. 15 5 3-ban néptelene

dett el. A pusztát Debrecennek adta 

a fejedelem. 
Puszta lett Papegyháza is, határa Má

tába olvadt. Régi írások emlegetik O hat 
kolostorát, ahol a telekházai nagy ha

lom alól csúcsíves templom és kápolna 

romjait tárta fel a debreceni múzeum. 

Szomszédságában állt egy kisebb falu, 

Bodajcs, távolabb pedig Derzs. Zámon 

is volt apátság, melyet Cséccsel együtt 

Hunyadi János birtokolt. Templom

helyüket ezeknek is rnegtalálták, egyik 
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halmát ma is "köves" -nek mondják. 
Arkustelkének maradt még híre a folyó 
mentén. 

Valaha tehát a falvak határán gabona 
ringott. Ohaton száz holdakra menő 
tölgyerdők virultak, a Tisza partját 
festői füzesek szegélyezték, az ősi ko
csányos tölgyeknek ma is élnek öreg 
leszármazottaik. Az egész vidéken 
élénkzöld bokros tájak váltakoztak ős
ligetekkel egészen Debrecenig. Árnyé
kot, enyhet adó alföldi növényzet bo-
8 

rította e tájat, amit esők is gyakran 
látogattak. Királyi adományként száll
nak a hortobágyi falvak firól fira, de 
ahogy kiürülnek, pusztaként szerzi 
meg őket Debrecen, pénzfizetés ellené
ben. A növekvő mezővárosnak, álla
tokkal kereskedő tőzséreinek nagy le
gelőkre van szükségük. Az elhagyott 
és betemetett halmok fölött nyájak ko
lompja, csengő és furulya szava szálalt 
meg. Új korszak kezdődik, csendesebb 
a réginél: a pusztalakó pásztoroké. 



MEGSZÓLAL A VÍZIVILÁG 

A táj lassan változik: az őspuszta arcát 
ölti fel. 

Ahogy a török idők alatt kiirtják 
az erdőket, megszakítatlanná válik a le
gelőterület, amit lápok, mocsarak, 
erek, tavak környeznek. A nádlevelet 
csörgeti, a vizet borzalja a szél. De 
odabenn vadkacsa hápog, nádiveréb 
csiripel, szárcsa sikít, éjjel kísérteties 
hangon megszólal a bölömbika. Élet 
van odabenn, s aki bemerészkedik, biz
tos menedéket talál kóborló török és 
a vármegye ellen. Van húsa bőséggel, 
kenyere is a sulyom és a gyékény 
lisztes gumójábóL 

Halász, vadász, madarász, mind 
éhenkórász - tartja a régi szólás. Hát 
az igaz, hogy a réti em bernek kasza, 
kapa nem töri fe! a tenyerét, és temp
lomi harangszó" helyett szívesebben 
hallgat a vadak, madarak szavára. 
A szabad természet fia ő, aki télire nád
kunyhót von maga fölé. Ősidők óta 
egész rendje alakul ki a réti pákász-, 
madarászembereknek, akik mélyen a 
nádasok rengetegében élelmeskednek. 



Foglalatosságuk szerint nevezik őket 
csíkászoknak, rákászoknak, békászok
nak, piócaszedőknek, akik maguk ké
szítette eszközeikkel halásznak, vadász
nak, keresik kenyerüket. 

A rét ontja a csíkot. Ezt az arasznyi, 
karcsú halfajtát fűzvesszőből font öb
lös kosárral, varsával fogják a csíká
szok. Gödröcskéket ásnak a vizes rét
be, s ráhelyezik a varsákat. A csíkok 
friss levegőt érezve feljönnek bennük 
a kas tölcsérén át, s mar fogva vannak. 
Debreceni, egri szekeresek veszik meg, 
szállítják a piacra·. Káposztába főzve 
nincs finomabb falat a csíkos káposz
tánáL 

Nehezebb a dolga a békásznak, a 
teknős fürgébb a vízben, mint a szára
zon. Az ügyes rákász viszont kézzel 
is kidobja a parti fűz gyökereihez bújó 
áldozatát. A piócaszedő már nem is 
fogja, csak vízbe áll, s hagyja, hogy 
lábszárán ragadjon a vérszívó féreg, 
majd vödörbe söpri, s eladja patikaszer
ként. 

Ritka szép vízi zsákmány a vidra. 
Ez a karcsú vad folyóban, szárazon 
egyaránt otthonos. Tapadó szőrrel, 



hosszú farokkal siklik a vízben, de rö
vid lábával mérföldekre is elcsatangol, 
mert - habár hallal él - elkapja a ma
darat is. Drága bőrét nem adja ingyen. 
Odút váj a víz felől a parti bozótba, 
hogy innét oda meneküljön, ha üldö
zik. Léket tart magának a jégen, rájár, 
nehogy befagyjon. A vékony jeget ki
töri, s kimászik sütkérezni. Ilyenkor 
lehet elkapni lőfegyverrel vagy pa
rittyával. A hortobágyi pákászok az 

advára illesztett zsákba szorították ru

dak segítségéveL 
Aligha van Európának madara, ami 

ne fészkeine vagy ne vonulna át a 
Hortobágyon. Csak néhányat lessünk 
meg a sokszázfélébóL Fegyver nélkül 
természetesen. A régi réti vadászok, 
madarászok sem használtak lófegyvert. 
Az ügyesség, a férfias erőpróba volt 
a fegyverük. Oktalanul nem irtották 
a hasznos, szép tollú és énekesJ?ada
rakat, sót óvták, tenyésztették is őket. 

A fürjet síppal csalogatták hálóba. 
A síp a tojó hangját utánozta: "prütty
prütty-prütty". A hím "pittypalattyal" 

felelt, miközben a fűre terített háló alá 
szaladt. Az apróbb madarakat lószór 
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tőr várta. A deszkára szerelt lószőr 

hurkok közé kendermagot szórt a ma

darász. A csíz, cinke, sármány, nádi

veréb ezt szerette, a tengelice a bo

gáncskóró magvát, a szajkó a kukori

cát. A magra mohón röppenő madár 

lába a hurokba akadt. Az énekesma

darak póznára, kóróra illesztett lép

vesszőkre kerültek. Arasznyi hosszúak 

voltak ezek a lépvesszők, amelyeket 

fagyöngybogyóból készült enyvvel 

kentek be, s a madárka bizony ott 

ragadt. Kalitkában ébredt fel nagy ijed

ségéből, valamelyik madáréneket sze

rető család otthonában. 

A huroktőrnek számos fajtáját alkal

mazták. Gázlómadaraknak egész hu

roksort kötöttek hosszú zstnegre a 

lápon, az óvatos, hosszú lábú gém-

félék, a ritka nemes kócsag, sőt a gya

nakvó, ragadozó bölömbika is belelé

pett olykor. A vasdrót hurkot őznek, 

nyúlnak vetették ki, rendesen járt utak

ra, csapásokra, mert az őzek saját nyo

mukon szeretnek járni-kelni. 
Még a víziszárnyasokat is meg tud

ták fogni kézzel. Ez volt csak az elmés 

vadfogás! A vadász a fejét egy nagy 

tökbe dugta. A töksisakon két látó

és szellőzőlyuk volt, nyugodtan úszha

tott alatta a vízben. A vízszínen úszó 

tök mellett gyanútlanul'úszbtt el a szár

csa, vadkacsa, nem is sejtette, hogy 

a víz alatt marok várja, mely elkapja 

a lábát. 

A vízivilág drága és ritka madara 

volt a hófehér nemes kócsag. Tolla 

királyi udvarok, vitézek, főnemesek si-
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sakforgóinak dísze. A magyar udvar
házak, falusi lakok kedves madara pe
dig a darumadár volt, tolla nem hiá
nyozhatott a legények kalapja mellől. 
Egy szép, gyenge szárú darutollért egy 
borjút is adtak. A magas, gyönyörű 
alakú madár a nádas járatlan rejtekein 
fészkelt, arra sem repült rá, csak lopva 
közelitette meg. Katonamadárnak is 
hívták, mert a darucsapatra őr vigyá
zott fölfelé tartott fejjel. Mire puska 
dörrent volna, a csapat magasan a le
vegőben krúgatott. Elfogni még nehe
zebb volt. A darvászok se mentek rá 
bottal, parittyával, inkább fiókáikat ej
tették foglyul. Fészkükbe merészked
tek, hazavitték, felnevelték. A szelíd 
darunál nincs kedvesebb dísze az ud
varnak. Tanulékony, megérti gazdája 

szavát. Jókedvében lágy mozdulatok
kal hajladozik, sót táncol is. Játszik 
a gyerekekkel, apróbb tárgyakat dobál 
a levegőbe, és újra elkapja őket. Persze 
időnként lemond egy-két ringó, pihés 
farktolláról is. 

A sólyom, ez a vérengző ragadozó 
is megszelídült a solymászok kezén. 
Kitűnő vadászmadár nevelkedett belő
le. A �ólyom egy intésre magasba 
röppen a madarász kezéről, és villám� 
gyorsan csap rá a magas ban úszó ki
sebb-nagyobb madárra. Éles karmok
kal és rúgással teszi harcképtelenné 
zsákmányát, sőt olykor annak gerincét 
törve játssza gazdája kezére. 

LÉPVESSZÜ I-.:. 



SZÉP ZÖLDELLŐ 

MEZŐBEN 

A vadvizekkel, itt-ott erdőfoltokkal 
övezett nagy puszta igazi haszna mégis 
végtelen legelőmezője volt. Guly�k, 
ménesek, juhnyájak, sertéskandák 
százezerszámra menő csapata nőtt, hí
zott rajta télen-nyáron, megszakítatlan. 
A szilaj vagy rideg jószág -ahogy ne
vezték - bírta a nyár perzselő hevét, 
a tél fagyát. A nagy testű, nagy szarvú, 
fehér szarvasmarha bő húshozamú 
volt, s tejet, gyapjút, húst egyaránt 
bőven adott a pödrött szarvú magyar 
racka juh. Debrecen sokáig Európa 

egyik legnagyobb húspiaca volt. Fegy
veres hajták kísérték a nagy nyájakat 
távoli országok piacaira, utak mentén 
meg-megállva, legeltetve. Ilyen elszé
ledt hajtákból lettek később a hajdúk, 
Bocskai fejedelem híres katonái. 

A Tisza évről évre kiöntött, a jószág 
térdig gázolt � fűben, sásban. Gazdák, 
számadók, pásztorok nem féltek akkor 
az árvíztőL Ha kánikulában apadt, már 
panaszkodtak, hogy a lapösokon, fe
nekekben "alig vagyon térdig való 
víz". A jószág itt nem szorult istálló 
melegére, kaszált szénára. Azt találta, 
ami leginkább ínyére való volt. 

A szarvasmarha a kövér mezőt sze-



reti, a ló a vékony füvet ropogtatja. 
A bir kának külön legelő kell, az a tip
panos apró füvet borotválja tövig. 
A juhlegelőre nem megy se ló, se mar
ha, mert nem bírja a szagát. A sertés
nek meg éppen rossz legelő való, szi
kes, macsaras rész, ahol kedvére turkál
hat gyökér, féreg, madártojás után. 
Vagy tölgyes a makkolásra. 

Erek, tavak, fokok, tiszták, mocsár, 
nádas; sehol sincs gát! Változatos le
gelőn nevelkedik széppé a jószág. Hat
hétféle tápláló füvet ízlel egy harapásra. 
Ezek fűszere gerjeszti étvágyát, erősíti 
csontját, idegeit. Nem fal, hanem j? 
étvággyal legel. Csemegézik. 

Tág mező kell neki, friss levegő. 
A növendék csikónak szűk a falusi 
udvar, ugrándoznia kell, hogy szebb 
idomai legyenek. A kisborjak is össze
mérik erejüket, inaik így erősödnek. 

. Forró nyár, kemény tél edzi bőrüket, 
szőrt növesztenek, bundát eresztenek 

Nem csoda, hogy a nyomukban járó 
pásztorok is kemény férfiakká erősöd
nek. A kis birodalom igazi ura a pász
tor. Ha megunja földtelen zsellérsorsát, 
a földesúri hatalmat, a puszta szalgá
latába szegődik. Ha becsülete van, rá 
lehet bízni a jó pénzt érő számosjó
szágot, a debreceni tanács embere lesz. 
Nem "lebernyés", vagyis pi ty kés li bé-
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riába bújtatott szolga, aki a városháza 
kapujában hajlong az uraknak. Szabad 
ember, a maga ura. Mindene megvan: 
kenyere, ruhája, húsa, szalonnája, öt 
kosbőr bundája, legelő marhája. De 
szebben mondja ezt Fazekas Mihály, 
Debrecen költője. Igazabban is. A Lú
das Matyi költőjének elhihetjük, sokat 
járt közöttük. Ezt a dalt is pásztorok 
szájából hallotta: 

Ó te áldott Kanahám, 
Hortobágy mejjéke! 
Be sok szegénylegénynek 
vagy te menedéke! 
J ó paripán ugratod, 
pénzt adsz erszényébe, 
szép menyecskét karjára, 
jó bort a kezébe. 

Itt a szegénylegénynek 
uraság a dolga, 
heverészhet kedvére, 
nem lebernyés szolga. 
V an húsa, szalonnája, 
öt őrü bundája; 
szép zöldellő mezőben 
legel a marhája. 
I 6 

A zöldellő mező szépsége és haszna 
nem válik el a költeményben. A régi 
vízivilág termékenyítő idejét idézi kép
zeletünkbe, amikor az Alföldre lefutó 
folyók szabadon lépkedtek ki medrük
ből. A Tisza is oly kénye-kedve szerint 
kalandozott itt a Hortobágy szélén, 
mint valami szilaj csikó. Tavasszal 
rendszeresen elhagyta medrét, feltöl
tötte az ereket, fokokat, laposokat. 
Olyan volt a tájék, mint a térdig érő 

tenger. Szép, haragoszöld mezőt ha
gyott maga után. Rakoncátlan kedvé
ben elöntött falut, várost, termőföldet 
is, míg az ország felelősei meg nem 
elégelték kalandozásait. Akkor aztán 



mérnöki tervet dolgoztak ki szabályo
zására. Kanyargós medrét kiegyenesí
tették, és gátak közé fogták, holtágait 
pedig feltöltötték, ármentesítették. A 
szomjas ·pusztát azóta a délibáb lo
csolja. 

Így képzelték ezt akkoriban a mesé
lő pásztorok. Még regét is tudtak róla. 
Eszerint a Délibábnak anyja volt a Ten
ger, a Puszta meg az apja. Ám a Ten
ger nagyra vágyó volt, Szél szárnyára 
kapva, hűtlenül elhagyta a Pusztát. Így 
élnek kettesben azóta, apa és leánya. 
A csalfa Szél vissza-visszatért, szerel
mes szavakat súgott a leány fülébe, 
de az irtózva menekült előle. Belesze
retett Délibábba a Felleg is, de a leány 
a Napot szerette. Mikor ezt a Felleg 
észrevette, sötét páncélba öltözött, s 
hadat üzent a Napnak. Sokáig vívtak, 
a Nap győzött: átszúrta ellenfelét, meg
mentett kedvesét pedig szivárványhí
don emelte magához. Aztán levitte Dé
libábot ősz apja ölébe. Maga is ide jár 
le. A Nap csókjától hullámzik úgy 
a tündérlány keble. 

A pusztától tehát elvették a Tiszát 
-az éltető vizet. 

PÁSZTORTANYÁK 

MESÉLNEK 

Szárasztó szél suhintott végig a Hor
tobágy mellékén. Más idők szele. Nem 
máról holnapra, de azt sejteni lehetett, 
hogy vége a régi szilaj pásztorkodás
nak. Az élet azért ment tovább, oko
san alkalmazkodva az új viszonyokhoz. 
Hisz a kerek puszta megmaradt, erek, 
tavak, tócsák csillantak itt-ott. Nyitott 
a korpafú hófehér feje, a szikfú sárga 
bóbitája, a vadnefelejcs égszínkékje, a 
sziki sóska, a gilicetövis meg a kökör
csin lilája. Rügypattanáskor olyan volt 
a táj, mint a terített asztal. Ekkoriban 
lett igazán Debrecen legnagyobb állat
tenyésztő városunkká. A gazdák tíz
ezrével hajtották ki az állatokat. A fa
luban telelő pásztornak szúk lett a 
szoba, húzta magához a puszta: 

Hortobágyon kivirult az ibolya, 
benne szépen legelészik a gulya. 
Én is gulyás vagyok a Hortobágyon, 
gyepen hálok, nem a paplanos ágyon. 

A pásztoréletre azok adták magukat, 
17 



akik szerették a szabad természetet, 
szerettek az állatokkal bánni. Voltak 
messze földön hires pásztorcsaládok, 
amelyekben apáról fiúra szállt a foglal
kozás. Közülük kerültek ki a szám
adók, akik számot adtak a nyájróL Fe
leltek érte, de vagyont is gyújtöttek 
belőle, s fiok, unokájuk is beletanult, 
beleszeretett a tudományba. A pásztor
ság tudomán y. Ezek a hallgatag em be
rek, akik naphosszat elvannak szótla
nul, az állatgondozás, gyógyítás mellett 
meglepően sokat tudnak környezetük
ről, a füvek hasznáról, a természet dol-

gairól, az égitestek járásáról. J ó előre 
sejtik, merre fordul az idő. Ha este 
csak a csillagok nagyja látszik, másnap 
esősre válik. A szálkás fellegek szeles 
időt jeleznek. Ha a levegőben a fehér 
hasú madár cikázik, szárnyék, hodály 
felé kell terelni a jószágot, me rt ha hét 
ágra süt is a nap, zivatar közeleg. 

Eltájékozódnak koromsötétben is. 
Éles szeme van a pásztornak, ha leha
jol, látja az ég alját éjjel is. Megsimítja 
a földet, érzi, milyen a fű tapintása 
a hátakon, partokon, szikes helyeken, 
vízközelben. Ismeri az embereket. Ló-



dobogásról messziről tudja, hogy a kö

zeledő barát-e vagy ellenség, nyája

beli-e vagy idegen. Régen sok baja 

volt a tolvajokkal, falkába verődő réti 

farkasokkaL 

Kedvét töltheti a nyáj mellett. Pipál, 

furulyál, farag, botját, ostornyelét cif

rázza, de tekintete mindig a nyájon van. 

Régen, ha gyér volt a fű, éjjel is legel

tettek. Nem is alhattak, csak úgy "gug
gon ülve" szundítottak. Az állatokat 

növésükről, természetükről, szinte ne

vükről ismerték, mindegyikről tudták, 

hogy kié. "Beszorulás kor" már a gazda 

sem ismert rá. A csikós csak a ménes-

A KISBOJTAR A TANYA ŐRE 

be dobta pányvakötelét, és ötszáz kö

zül is kifogta a kívánt szilaj csikót. 

A számadó jelentette a beteg állatot, 

s ha elpusztult, bőrével számolt. A tol

vaj vagy farkas okozta kárt sajátjából 

pótolta. A pásztorbér mellett saját jó

szágot tarthatott a nyájban. A bojtárját 

maga élelmezte és fizette: az néki tarto

zott számadással. A puszta apródja a 

kis bojtár volt. Kis szűr, nagy kalap 
az egész gyerek. Tizenkét éves korában 

került a tanyára. Ő volt a tanya őre. 

Tudott juhot fejni, ebédet főzni. A sűrű 

tejlevest, lebbencset, kását ízesen elké

szítette, és válladzó rúdon vagy csacsi-
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fogaton vitte ki a pásztoroknak. Innét 
ősi neve is: ta!Jigásbojtár. 

A nyájőrzés ben, terelésben a pásztor
kutyák segítenek. A nagy testű, bojtos 
szőrű fehér komondor valaha megvéd
te a nyájat tolvajtól, farkastól egyaránt. 
A puli inkább terelőkutya. Fülét he
gyezi, okos tekintete a gazdán. Annak 
egyetlen intésére ráncba szedi a szóró
dó nyájat. Egy bojtárt is pótol a ta
nulékony, jól nevelt, bozontos, fekete 
puli. 

Amilyen nagy távolságban legelnek 
egymástól ménesek, gulyák, juhnyájak, 
oly szétszórtan találhatók a pásztorok, 
20 

jószágok szállásai. A pásztortanya, a 
kunyhó egyszerű, vályogbó!, nádból 
készült építmény. Szoros tartozéka a 
vasaló. Nevét bizonyára alakjár�l kapta 
ez a hátul patkó alakú, előre és föl
felé keskenyedő nyári konyha. Magas 
szárú nádból rakják, derékban átfon
ják, "korcol ják", felül összehajtják. 
Közepén, egy szolgafán, ott. fÜgg a 
bogrács. Benne fő a híres pásztoreledel, 
a gulyás meg a birkapörkölt, fordított 
kása, öreglebbencs. A nádfal korcába 
szúrva hosszú nyelű, kerek vaskanalak 
csillogtak. Régen a nagy bogrács ból 
evett mindenki. Kor és tekintély sze-



rint, egymás után nyúlt az ételbe. Min
denki maga elől merített, nem halászott 
húsos falatok után. A kanalaknak nem 
volt szabad összekoccanniok. 

A ló, tehén fedett istállóban, tetős 
színben, a juh hodá(yban talál enyhelyre. 
A jószág együtt tartását szolgálja a fe
detlen, fából, vesszőből font kerítés, 
a karám. Kemény a pusztai szél, az eső 
pedig oldalról ver, szinte vízszintesen. 
A földbe ásott, nádkötegekből korcolt 
futó szárnyék megvédi a tövébe húzódó 
em b ert és állatot. 

Kemény, férfias helytállás volt a 
pásztorok élete. Arcukat kicserzette az 

éles pusztai szél, szemüket kicsire húz
ta a sivatagi napfény. Faluban ritkán 
fordultak meg, nők a pusztán nem 
tartózkodhattak. A bojtárok legtöbbje 
nőtlen legény maradt. Társadalmi hely
zetük is különbözött a falusi szegény 
emberekétől, nem álltak cselédviszony
ban senkivel, még a számadójukkal 
sem. Különállásukat, öntudatukat nö
velte állatgondozó i szakértelm ük, szak
mai ismeretük. 

Öltözetüket a forró nyárhoz és a ke
mény télhez szahatták saját fehérnemű 
varróikkal, szűrszabóikkal. Messziről 
föltűnt nagy szélű, álladzós, túzoktollas 
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kalapjuk, mely fölfogott napot, esőt, 

jégverést. Bő ujjú ingük, karcos, tér

den alul érő vászongatyájuk lobogott 

a szélben. Hétköznap kéket viseltek, 

vasárnapon fehéret öltöttek. Nyári fel

sőruhájuk a szúr volt, színes selyem

hímzéssei vagy posztórátéttel díszítve. 

Gallérja vállukon át derékig ért. Egy 

ilyen ünneplő csikós- vagy gulyásszúr 

a népi hímzés valóságos remeke. Hideg 

télen bundát öltöttek. A fürtös juh

bőrökből varrott, bokáig érő bunda 

olyan meleg volt, hogy hóban, fagy

ban, egy kéve nádra dőlve is elaludha

tott benne a pásztor. 

A közös életforma, szokás, viselet 

összetartotta őket. Legföljebb állatfaj

táik szerint volt köztük némi rangkü

lönbség. A csikós egész nap lovon járt. 

A ménes nyugtalan, megriad, ha egyet 

villámlik. Kitörne a falkából, és szét

futna, ha a vezérlovakat le nem szerel

nék. A csikós gyorsan futott saját nyer

ges paripáján. Nyalka volt és büszke. 

A nótát is így dalolta a csárdában: 

Csikóslegény vagyok, Hortobágy eleje, 

gulyás, ha nyalka is, utánam a helye. 
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De a gulyás megfordította a nótát, 
ő így dalolta: 
"Gulyáslegény vagyok, Hortobágy 
eleje." 

Veszélyben o 1s lóra kaphatott. 
A nóta folytatásában viszont meg
egyeztek: 

Kampós juhászokkal ritkán parolázok. 
Sáros kondásokkal még csak szót se 

váltok. 

Mert biz a juhászok csak szamáron jár
tak, a kondások pedig gyalog dagasz
tották a réti sarat. 

Csakhogy őket se hagyta el dalos
tudományuk, pásztori önérzetük. Íme, 
a juhász nótáj a: 

Gazdag ember a juhász, van nyája, 
bundája, 

fecskehasú szamara, szemfüles bojtárj a. 

Nem adta alább a kanász se: 

Nem hal éhen a kanász, rétben 
a kondája, 

kesely lábú malaca, bográcsra aprítja. 
23 
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J uhászok, kanászok máskülönben is 
hiresek szálegyenes tartásukról, fürge 
járás ukról. No és a táncukról! Szeme
szája elállt mindenkinek, ha elkezdték 
járni. Ú gy rakták, mint az angyalok. 

A pásztorok jelvénye a bot. A juhász 
karnpát szerelt a végére, a kondás meg 
fokost. A csikós nyakában még karikás 
ostor is volt. Aki értette, díszítette 
használati tárgyait: botot, ostornyelet, 
borotvatartót. Késsel, apró vésővel vi
rágdíszt, állatokat, madarakat, pásztor
figurákat, apróbb tárgyak formáját, 
kést, baltát, pisztolyt, pipát vésett a 
fába, és csont-, színes fémlemez, ké-

PÁSZTORKÉSZSÉG:ACÉL,KOVATAPLÓ 

sőbb műanyag figurákkal rakta be. 
Az egész pusztai környezet megjelent 
egy markolásnyi ostornyélen. 

Elhullott állatok szarvából ivótül
köt, sótartót faragtak. Ezekre már na
gyobb alakokat, pásztor-, betyár-, csár
dajeleneteket is rákarealhattak egysze
rű szerszámaikkal. Mesterien bántak 
a bőrrel. Nyerget, kulacsot, ostort dí
szítettek, dohányzacskót sallangoztak, 

csengő- és derékszíjat csipkéztek vele. 
Népművészetünknek sajátságos kincse 
az ő ügyeskedésük. A hortobágyi pász
tormúzeum minden ilyen tárgyból őriz 
egy-egy szép darabot. 

KARCOLT DÍSZŰ RÜHZSÍRTAR TÓ; 

A BENNE ŐRZÖTT ZSIRADÉKKAL 
GYÓGYÍTOTTA A FASZTOR A BETEG ÁLLATOT 



HORTOBÁGYA 

EGY VAN A VILÁGNAK 

A Hortobágytól annak idején úgy vet

ték el a Tiszát, hogy nem gondos

kodtak az öntözésérőL A fátlan pusztát 

pedig csak szárítja a szél. A nap kettő

zött erővel süt rá. Erős kisugárzása 

szétfújja a párát. Nem hull rá eső. 

"Nincs, ami leszíjja
" 

- mondja a pász

tor. Csak gyors záporok látogatják. 

Forgószelek söprik végig, pörgő tánc

ban, toronymagasságig csapva fel a 

port. 

A szárazság káros sziksót halmoz fel 

a talajban, amitől az sziklakeménnyé 
sűrűsödik, és mélyen meghasad. Aki 

ilyen helyen jár, cipőjét hófehér por lepi 

el, sehol egy szál fú, ami letörölje. 

Csak egy-egy sós folt peremén, a szik

padkán zizeg néhány szál száraz fű. 

"Csúnyaföld" - mondják a pusztaiak, 
ezt már az eke sem töri fel, vizet, 
levegőt sem enged át magán. 

A puszta földje sokféle összetételű: 

agyag, vályog, lösz, homok, szántásra 

való. J o bb szikes, mely kedveli a rizs t, 

jó legelőtalaj, ahol otthonos a sok szik-

BERAKASSAL DÍSZÍTETT PASZTORBOTOK� 
A JOBB OLDALIRA MÉG A KÉTTORNYÚ 
DEBRECENINAGYTEMPLOM IS FELKERÜLT 
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GELICETÖVIS 
RÉTI CSENKESZ 

álló gyep fú: a réti csenkesz, cicfarok, 
sziki laboda, boglárka, bodorka, pity
pang. 

De ezek is kiégnek, ha égre-földre 
rátelepszik a pusztító rém, az aszály. 
Ilyenkor a ménesek, gulyák csak a sós 
földet nyalják, éhen-szomjan feküsznek 
szerteszéjjel. "Negyvenezer holdon 
egyetlen fúszál sincs" - írja Móricz 
Zsigmond, a kiégett pusztát járva. Egy 
madár, egy árva tücsök sem tűnik föl 
a rémítő csendben. 

Csak a pásztor szomorú éneke száll 
a felhőtlen ég felé: 

Kiszáradt a tóbúl mind a sár, mind 
a víz, 

a szegíny barom is csak a pásztorra níz. 
Istenem, teremtőm, adj egy csendes 

esőt, 
a szegíny baromnak jó legelő mezőt. 

Az aszályok pedig egyre sűrűbben 
látogatják. 

Itt már a föld ősereje van kialvó
ban. Fél évszázadon át kutatják, vitat
ják: 1ni legyen a Hortobágyból? Ázsiai 
őspuszta, csikóssal, délibábbal? Ide-



genforgalmi látványosság? Az elmara
dottság jelképe? Vagy fel kell szántani, 
visszatelepíteni erdői t, falvait? Esetleg 
egy nagy várost építeni a közepére ... 
Ezerféle elképzelés volt hasznosítás ára. 
Aztán jött a háború, elvitte ménesét, 
fölfalta juhnyájait, gulyáit. Debrecen, 
a régi birtokos tehetetlenül nézett 
szembe a délibábbaL 

A Hortobágyat a nemzetnek kellett 
birtokba vennie: országos terv indítja 
el új történelmét. 1948 óta Máta, Ohat, 
Árkus, Borsod, Elep töretlen gyepjeibe 
az állami gazdaságok akasztják ekéi ket. 
Évről évre új és új területet vonnak 

be a művelésbe és az állattartásba. 
A puszta csendjét lánctalpas traktorok 
verik fel. Dübörgő vontaták nyomán 
elszórt műtrágyahalmok jelzik, hogy 
megindult a szikes föld gyógyítása. 
Épül a Keleti-főcsatorna, amelynek 
mély medrében újra behömpölyög a 
Tisza. Egy évtized se kell, csatorna
hálózat járja át a földeket, mint testet 
az erek. 

A puszta egyharmada az ország élés
tára lett. Gabonatáblák ringatóznak, 
cukorrépa levele zöldell, a rizsvetések 
térdig víz alatt. Szivárványerdőt per
meteznek az öntözőcsövek. Ú gy tűnik, 



hogy visszatér a kánaáni kor: rizs t, 
gyapotot, dohányt, gyümölcsöt is te
remhet a rét, a legelő. Hisz kétharmad
része még feltöretlen. 

Csakhogy még mindig itt a szárasztó 
nyár, a zord, fagyasztó tél. Nem lehet 
egyszerre levetni a régi szűrt, a bundát. 
A legelőnek hiányzik a ménes, a gulya, 
a nyájak kolompszava. Visszavárja el
költözött vadjait, madarait a rét. 

Háromszáz év óta szilaj lovak vág
tatnak itt, s a város ménese mindig 
kitűnően vizsgázott. Visszatért hát a 
hortobágyi sziki nóniusz, a sportlo
vasok kedvence. A tavaszi lovasnapo
kon, ménesbemutatókon, tereplovag
lásokon ma is az idegenforgalom lát
ványosságai ezek a szép pej paripák. 

A látogatók is megülik, a {élénkebbek 
sétakocsikáznak. 

Egyetlen turistacsapon se feledkezik 
J 

meg a villás szarvú szürkegulyáról, 
a rackajuh-nyájról, e táj szülötteiről. 
De a konda már kiszorult a Horto
bágyról, szárnyasok költöztek a helyé
re. Millió meg millió kacsától, libától, 
tyúktól fehérlik, hullámzik a mező. 
A halastavon nevelt kacsa tolla szép, 
húsa ízletes. -

A "Csúnyaföld" is megszépült, ha
lastavak sokasága borítja. A vakszik jó 
víztároló. A negyven tó repülőgépről 
gyönyörű látvány. Vonatablakb"ól néz
ve meg az az érzésünk, mintha a Ba
laton partján utazná�k. A tavak gyön
gye a hortobágyi ponty; de a süllő, 



ha-rcsa, compé is otthonos lett. Új ven
dég az angoJ a _s a növényevő amur. 

Az állam1 _,.ddaság ma háromezer 
embernek a'_, lakást, kenyeret. A halá
szok, pászto:t·ok utódai a - · · - "ság dol-
gozói lettek, és Hortahá Jzségben 
meg munkásszállásokor mek. Ösi 
életmódjukat mai, kulturá :iszon 
kal cserélték fel. M unkaht:l yükre 
lovon, szamáron, hanem inkább 

\ 

HALASTAVAK CSILLOGNAK AZ EGYKOR 

KIETLEN VAKSZIKEN 

toron, kerékpáron járnak. Ha beöltöz
nek is régi viseletükbe, hazajövet le
vetik. Megfürödnek, pihennek, szóra
koznak. 

-Oda a régi romantika- mondják, 
akik csak a külsőt látják. Mi ne saj
náljuk ezért. A puszta él, lélegzik. 
Egyre szebb lesz. 

Mióta csatornák öntözik, visszaJar 
á-régi maqjrvilág. A rizstáblák gátjain 
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szalonka sétál, a vízben vöcsök bukdá
csol. Az ohati erdő a kékvércsék pa
radicsoma lett. Visszatérőben van leg
nagyobb hazai madarunk, a túzok is. 
A halastavak rejtett nádasaiba beme
részkedik a kócsag. 

A Hortobágy a tavaszi-őszi madár
vonulások útjába esik. Százezernyi 
vendég száll meg itt ilyenkor egy kis 
pihenőre. Vadkacsák jáp-jápja, szárcsa
nép sikítása, énekesmadarak füttye har
sog. Zenél, dalol az egész világ. Ha
zai és külföldi madárkutatók napszako
kat töltenek egy lesgödörben, hogy 
lencsevégre kapjanak egy-egy ritka ma-

KÓCSAG 

BÚBOS VÖCSÖK 

darat. Ma, a környezetvédelem korá
ban egyre nő az érdeklődés a Horto
bágy iránt. 

Kitűnt, hogy Hortobágya csak egy 
van a világnak. Állat- és növényföld
rajzi értéke nemzetközi kincs, és meg 
kell őrizni. Úgy, ahogy van, ahogy 
volt. És ezzel a puszta történetének 
új fejezete kezdődik. 

A hazai és nemzetközi közvélemény 
sürgetésére természetvédelmi iutézmé
nyeink 1973-ban nemzeti parkká nyil
vánították a puszta jelentős részét. Kö
zép-Európa legnagyobb füves pusztája 
meg is felel a világszerte kialakított 
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nemzeti parkok szabályainak. Élővilá
ga tudományos érték, s területének jó 
része zavattalan természeti állapotot 
őriz. Szépsége ma is megkapó. 

Persze a látogató ma még mit sem 
sejtve hajthat keresztül rajta, de ha új 
térképére tekint, már látja a park ha
tárát jelző piros vonalat. Feltűnnek 
rajta apróbb szigetek is, a zárt termé
szetvédelmi területek, ahová csak ku
tatók léphetnek be, mert itt tudomá
nyos munka folyik. Ma már nem sza-

bad a védőövezeteken belül a tájtól 
idegen építményt, növényt, állatot tele
píteni. A régi formájú szállások, kará
mok, kunyhók, gémeskutak, csárdák 
épülnek ide, régi helyükre. Egy-két év
tized múlva százötven évvel ezelőtti 
arcát ölti fel a táj, s ezt óvja további 
századokra a Hortobágy Nemzeti Park. 
Élővilágát, csendjét háborító, szeny
nyeződést okozó járművek a park ha
tárán nem léphetnek át. 

Megelevenedik rejtett szépsége, amit 
valaha Petőfi csodált. A mérhetetlen 
láthatár, beborítva az ég üvegharang
jával, elszórt gémeskutak, botjukra haj
ló pásztorok, az útfélen itt-ott lebegő 
pacsirta. Valami a térség ősnyugalmá
ból, amire sosem vágyott jobban az 

ember, mint manapság. 
A Nagycsárda kéményén is ott áll 

a gólya piros lábával, ahogy a költő 
láthatta. Talán az anyját, nagyanyját 
- ki tudja? A gólyák hosszú életűek. 
Így tartják a pusztaiak. 

A mátai legelőn forró délben, Hort 
és Papegyháza közt meg ott tündöklik 
a tenger itt maradt tündérleánya, a déli
báb. 
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