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Barangolás a bugaci „ősborókásban” Joli néni vezetésével, 
eljövetelünk óta az első magyarországi látogatásom alkalmával, 
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Bugaci kisvasút 
Juhászok a szerém előtt 

Ménes hajtás 

Delelő barmok 

Bugaci csikósok Gulya a gémeskútnál 
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Kedves egybegyűltek! 

Mindannyian azért vagyunk most itt, mert szeretjük, Bugacot! 

Azért írom emlékeimet e lepkealakú pusztáról, mert egész szívemmel szeretem. S akik eljöttek most meghallgatni, 

azért tették, mert lakóhelyük iránti szeretetük kelti fel érdeklődésüket annak múltja iránt. 

Azonban ne várjanak tőlem szokásos történelmet. Olyat Sinkó Sándor igazgató kartársam irt. 

Az enyém csak élmény-beszámoló. Nem tömör helytörténeti monográfia, hanem csupán novella-szerű fejezetekben 

ismerteti Bugacot. 

1912 óta ismerem pusztánkat. E hatvan esztendő alatt többféle kapcsolat fűzött hozzá; ez idő alatti tapasztalataimat 

kezdtem el leírni, hiszen száz év múlva már ez a korszak is történelem lesz. A megjelentek elnézését kérem azért, amiért 

nem bírtam kiradírozni írásomból a saját személyemet és némi családi vonatkozásainkat, mely ehhez a korhoz szervesen 

hozzá tartozik. A saját emlékeimből hogyan lehetne törölni saját magamat? 

Mielőtt elkezdeném olvasni "Bugaci emlékeim" első fejezetét, engedjék meg, hogy szóljak pár szót a régmúltról is. 

Régi írók által is feldolgozott szájhagyományok szerint: Árpád fejedelmünk a honfoglalás befejezése után és a 

pusztaszeri első országgyűlés előtt, a Tisza-Duna közének ezt a részét, melyet ma Kiskunságnak nevezünk, legvitézebb 

harcosai között osztotta szét jutalmul. Ezek a következők voltak, ábécérendbe szedve a nevüket: Baracs, Bócsa, Bodoglár, 

Bugacz, Barka, Kömpöcz, Köncsög, Orbugány (később Orgovány lett belőle), Ötömös, Tázlár, Zsombó. Itt legeltették 

nyájaikat és minden puszta a gazdája nevét kapta. Tehát a mi Bugacunk is, környező pusztái is, több mint ezeréves magyar 

történelmi neveket őriznek! 

Későbbi évszázadokban a puszták nevéből családnevek keletkeztek. Azért olvashatunk régi írásokban például 

ilyesmiket, hogy: Nagy Lajos királyunk 1691-ben Bugacz Balázsnak birtokrészt adományozott. Vagy pedig, hogy: Mátyás 

királyunk 1469-ben vizsgálatot indított Bugacz Benedek birtokán elkövetett kártétel ügyében. 

De tévedés lenne azt hinni, hogy pusztánk ezeknek a földesuraknak a család-nevét kapta. Éppen fordítva, a 

honfoglaláskor elnevezett puszta nevéből keletkeztek a kővetkező évszázadokban a családnevek. Hiszen a fentebb említett 

két keltezésnél régebben emlegeti Balási kun főbíró a Bugaczháza és Bócsaszállás neveket egy birtokháborítási perben. 

Tehát Bugacz helynévként már korábban szerepelt, mint családnévként. 

(Azt nem tudta levéltárat bújó öcsém megállapítani az iratokból, hogy ez a Bugaczháza csupán a régi pusztaházat 

jelentette-e, vagy pedig a tatárjáráskor elpusztult régi község nevét??) 

A törökhódoltság idejében Bugaczot már Kecskemét város bérelte akkori tulajdonosától, a török Husszenj Agától. 

Hogy miképpen szerezte meg végül is Kecskemét törvényhatósági jogú város az egész Bugaczmonostort saját 

tulajdonul, azt most felolvasom fiatalon elhunyt testvéröcsém könyvéből. 

(Olvasás dr. Szappanos Sándor: Kecskemét tanyai közigazgatása című könyvéből.) 

Tehát amikor én megismertem Bugacot, már az egész terület, mind a 30 ezer 828 katasztrális hold Kecskemét thj. 

város tulajdona volt. És jelenlegi nagyközségünk helyét három évvel azelőtt, 1909-ben, jelöltette ki Kada Elek kecskeméti 

polgármester és 1910-ben kezdték el a házhelyeket eladni, árusítani. 

Ennyi előbeszéd után most már elkezdem "Bugaci emlékeim" első fejezetének felolvasását. 
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Kislány korom lelkembe mélyen bevésődött, leghatalmasabb élménye volt életem 

legelső bugaci kirándulása. 

Szappanos Elcsi bácsi(Szappanos Elek I.) készült kimenni a pusztára, 

meglátogatni kiadott szarvasmarháit. Hívta édesapámat (unokatestvére Szappanos 

Sándor III.) is, hogy tartson vele. Már tudta, hogy Tóth Mihály állatorvos, intéző, 

a bugaci Pusztaház koronázatlan királya, édesapámnak jó barátja volt. Egyidősek 

lévén, egy osztályba járván, nyolc esztendeig egymás mellett ültek a kecskeméti 

református gimnázium iskolapadjában. Csak érettségi után vált el az útjuk, édesapám 

pesti jogász lett, `Tóth. Mihály pedig az állatorvosi főiskola hallgatója, 

Édesapám örömmel vállalkozott most az útra, hogy régi iskolatársát 

meglátogassa. Én pedig sírtam, könyörögtem, hogy engem is vigyen ki magával. Mert a 

felnőtt férfiak beszédeiből, hírből ismertem már Bugacot, de még soha nem láttam. 

- - Nem jöhetsz velünk, mert nagyon korán kellene kelned, éjfél után fél 

kettőkor indulunk. 

- - De legyen úgy most is, mint amikor Gátérba megyünk Szappanos Sándor 

bácsiékhoz, hogy elkiáltják hajnalban, hogy Gátért, s amelyik gyerek azonnal 

kiugrik az ágyból, az mehet. Csak tes1sék most jó hangosan elkiáltani, hogy: Bugac! 

- - Jó, he egyszeri hangos kiáltásomra rögtön felkelsz, akkor jöhetsz velünk, 

ha pedig nem ébredsz fel, akkor itthon maradsz. 

Azon az éjszakán nem sokat aludtam, csak forgolódtam. Az izgatottságtól még a 

gyomrom is felfordult. Jaj nekem, ha elalszom az ébresztő varázsszót. Jobban féltem 

most az elalvás veszedelmétől, mint tavaly a földrengések sorozatától. 

Ugyanis ekkor a kecskeméti nagy földrengés utáni nyarat éltük, s én nyolc 

esztendős voltam. (És most, hatvan évvel később vetem papárra ezeket a sorokat.) 

Ámde amelyik pillanatban elhangzott édesapám Bugac kiáltása, már ugrottam is 

ki fehér hálós ágyamból. 

 A mi sárga cséza kocsinkba fogták be a két szép Szappanos pejkót, de csak az 

egyik volt a mienk a Kedves, a másik lovat Elcsi bácsiéktól vezette át hozzánk az ő 

kocsisa, a szomszédos Jókai utcából. Természetesen édesapám hajtott, ő a gyeplőt 

soha senkinek sem engedte át, mert rajongott a lovakért. Elcsi bácsi melléje 

telepedett az első ülésre, hogy a hosszú úton beszélgethessenek. Engem pedig a 

hátsó ülésre ültettek, pokrócba csavarva, mert hűvös volt a nyári éjszaka. 

A városi utcákon égtek az új villanylámpák, mert az utóbbi esztendőkben 

befejezték Kecskeméten a villanyvilágítás bevezetését a petróleumlámpák helyett. 

Oh, a kocsikázás gyönyörűség! A lovak patkója úgy szikrázott a sötétségben a Kőrösi 

és Vásári utcák kövezetén, mint karácsonyfán a csillagszóró. Azután a Vásártér 

földjén már nem hallatszott a lópaták csattogása, itt már csak a Cédulaház előtt 

pislákolt egyetlen oszlopon a fény. Az eladó állatok fajtáinak elkerítésére 

szolgáló kötél kordonok fehérre meszelt faoszlopai mégis elváltak a sötétségtől. 

Nagy területen feküdt még akkor a kecskeméti vásártér, s el volt rekesztgetve, a 

feketeségből most kifehérlő, kordonokkal lovak, szarvasmarhák, sertések, juhok, 

szamarak és mindenféle más állat számára is, és külön hely a kirakodó sátrak 

rengetege részére. Jobb kezem felől a Mária városi apró házak, bal kezem felől a 

szentháromság temető lapult az éjhomályban. 

(Ki gondolta volna még akkor, hogy ez az óriás tér valaha tele épül házakkal, 

sőt a szélén kilenc emeletes toronyházakkal?) 
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Most amiatt duruzsolt Elcsi bácsi, hogy Kada Elek polgármester elronttatja 

avval a Vásárteret, hogy ide terveztette az építendő állami főreál iskolát. 

Édesapám viszont pártját fogta hivatali felettesének, magyarázván, szép az a terv, 

hogy a Rákóczi utat meghosszabbítják az Izsáki útig, s így egy hosszú sugárútja 

lesz a városnak. Ammellé fog épülni a már megszavazott állami középiskola. 

Egyelőre még nem fogtak hozzá építéshez, ha nappal járunk erre, a Sörház-

laktanyáig láttunk volna el. , 

Amikor a teret záró vasúti síneken áthaladtunk, a Kiskőrösi úton kocogtunk 

egy darabig, majd balra tartunk, s egy dűlőúton átjutottunk a Halasi útra. Ez is 

csak olyan földút volt, mint a többi. 

Ki álmodta volna akkor még, hogy ezen az út mellett valamikor a bugaci 

keskenyvágányú vasút fog vezetni? És hogy ezt az utat három évtizeddel később 

makadámmal kövezik és a tetejét aszfalttal is leöntik? 

Egyelőre a természetes földúton poroszkáltunk az elbűvölő csillagos ég alatt, 

melynek aranyszegekkel kivert kupolájának nyugodt fényéből az előttem ülők szép 

időre következtettek. Jóslatuk be is teljesedett. Nagyon lassan derengett, 

világosodott. Élveztem a jól ismert tanyai szagokat, a rétek és gabonaföldek 

illatát, a kukorica alá most szántott földek friss földszagát, melyet a kihordott 

trágya jellegzetes bűze sem rontott el. Füleltem a tanyák hajnali hangjait: 

békabrekegést, kutyaugatást, borjúbőgést, kakasok kukorékolását. 

Szép volt az ég, szép volt a föld, és szépek voltak édesapám történetei. Mert 

egész úton mindig mesélt, minden halomról, minden öregebb fáról. Tanyáról tudott 

érdekes történeteket mondani. Közben pedig, ha kocsi jött velünk szemközt, minden 

lóról megmondta előre, hogy kié. Sohasem tévedett. Érdeklődésének homlokterében 

mindig a lovak álltak és valósággal személy szerint ismerte őket. Egész életében 

szeretett apám lovagolni és fogatot hajtani, miként a Szappanos család minden férfi 

tagja.  

A szemközt jövő városba igyekező kocsikon ülők mind köszöntötték kocsink 

utasait, megbökvén a férfiak fejükön a fekete pörgekalap szélét. A kalap 

megemelésével köszönni idegen volt a magyar parasztnak. Azt csak az „urak” tették. 

„Aggyon Isten jó röggelt a Szappanos tekintetös uraknak.” Azok meg barátságosan 

fogadták, s az öregebbeknek előre köszöntek. Abban az időben a Kecskemét 

bennszülött őslakossága mind ismerte egymást. Össze is voltak házasodva egymással a 

famíliák, osztálykülönbség nélkül. Csak a bevándorlottakat, a gyüttmenteket nem 

akarta ismerni senki.  

Bíborfelhők mögül előbújt a tüzes napkorong. 

Már majdnem négy óra hosszat kocsikáztunk, mikor Jakabszállásnál megtört a 

Halasi út. Jobbra fordulva a Tolvajos erdők felé, s azon túl Bócsára vezetett. 

Persze az út azon túl is haladt, de én a bócsai Szappanos és Zsigray majorokon túl 

már nem ismertem a világot. – Mi most nem fordultunk el a kanyarodó országúttal, 

hanem haladtunk tovább egyenesen délnek, dűlőkön és ösvényeken. Egyre inkább 

ritkultak körülöttünk, majd végleg elmaradtak a fehér tanyák. Mély csend vett volna 

körül bennünket, ha a madarak szárnysuhogása, számtalan hangszínezetű reggeli 

hangversenye nem vibrált volna a levegőben. Semmi sem zavarta a madárhangokat, mert 

a kocsi kerekén nem zörgött a ráf, a ruganyos fűben és puha homokban zajtalanul 

haladtunk. Többnyire alig látható elmosódott keréknyomokon. Néhol nagy fák, aztán 

kisebb facsoportok mutatták azért valamennyire az utat, de csak annak, aki jól 

ismerte. Majd szélesen elterülő nagy vadvizek tűntek elő acélfényességű sima 

tükrökkel. Aztán elérkezett a nagy pillanat, amikor édesapám az ostorral előre 

mutatott: „Nézd, ott van a bugaci Pusztaház, ott lakik a Tóth Miska bácsi.” Tehát, 

nemsokára célunkhoz érünk. 
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A kőralakú látóhatáron belül egyetlen másik emberi hajlék nem látszott, csak 

egyedül a magas, fehérre meszelt téglakerítéssel körülvett, várnak beillő bugaci 

Pusztaház. És Tóth Miska bácsi a magányos földvár ura, őszinte feltörő örömmel 

fogadta vendégeit. Ő a kis tölgyfaajtón jött ki elébünk és a kocsink előtt a nagy 

tölgyfakapu két szárnyát tárták ki. Ennél több nyílás aztán nem is volt a nagy 

négyszöget bezáró magas falkerítésen. Megnyugodva gondoltam: ide nem könnyen 

törhetnek be a betyárok és a falon keresztül nem is tudnák kiemelni a lopott 

lovakat. A kapun és ajtón erős vasalás látszott. 

Miska bácsi megkérdezte édesapámtól: „Ez a te kislányod?” – Igen. 

Ennél több szó aztán nem esett rólam, dehát én nem is akartam szerepelni. 

Miska bácsi ismerte már testvérbátyáimat, s én jól tudtam, hogy csak a fiúk a 

fontosak, mert azok tartják fent a családi nevet. 

Volt nézni valóm bőven! Egy ismeretlen új világ: a tanyátlan nagy legelő! És 

itt bent, a kerítésen beül, bámulhattam a hatalmas istállót is, ahova Miska bácsi 

rendelkezésére egy szemrevaló legény, borjúszárú inget és bőgatyát viselő, 

bevezette a Kedvest, és a párját, s örömmel láttam, hogy bőven villázta elébük a 

jászolba az illatos szénát. 

Minket a Pusztaház ura a szobába vezetett. Agglegénysége nem rítt le a 

lakásáról. Barátságos berendezése azt bizonyította, hogy rokonságának nő tagjai 

szoktak itt hosszabb ideig nyaralni, s kedvesen rendezik el ezt az otthont. Messze 

híres gazdasszonya*, aki már annyi belföldi és külföldi nevezetességet etetett itt, 

most gyorsan terített nekünk reggelihez. Még hét órát sem kakukkolta el a fali óra, 

amikor már, ittuk a meleg tejeskávét, puha kaláccsal. Utána friss fánkot kaptunk, 

hecsedlilekvárral, meg édes barackot, körtét. 

(*Igaz-e vagy nem? Én nem tudom, de úgy mondták, hogy a messze híres 

„gazdaszony”, akit én még személyesen ismertem, az első világháború után a pénz 

értékének vásárlóereje devalválódott, kijelentette hogy: „Intéző Úr! Ez így tovább 

nem mögy. A fizetésömbül jelönleg egy rokolyát sem tudok vönni” – és fizetés 

emelést kért. Miska bácsi kicsi gondolkodás után kijelentette, hogy „Lelköm, igazad 

van! Ezöknek utána megengedöm, hogy mindönki ’asszonyságnak’ szólítson, és ha 

akarsz kalapot is viselhetsz. 

Így lött „asszonyság” a „gazdasszonyból” és békességben együtt maradtak 

ezután is.  

Miska bácsinak volt két hatalmas komondor kutyája, akik mindenkit 

béeresztöttek, aztán leültek a bejáró elé. Onnan aztán ki nem gyütt az illető, 

hacsak nem Miska bácsi vagy az asszonyság kísérte a kocsijához, vagy a lovához. 

Szappanos István VI. emlékei.) 

Azután Miska bácsi az ő lovait fogatta be az ő sárga homokfutójába s azon 

igyekeztünk a szájbéres, tarka üszőbaromhoz, Elcsi bácsi végcéljához. Körülöttünk 

enyhe buckák, erdős részek, majd nyílegyenes öreg tölgyfasor, másutt 

rendszertelenül magányos fák, vadvizek, zsombékok és fű és fű, végeláthatatlan zöld 

mesebeli szőnyeg, gyönyörű pázsit, melyet lila, vörös, kék és rózsaszín virágú 

bogáncsok, sárga ökörfarkkórók, kék vasvirágok, halvány szalmavirágok csoportjai 

színeztek itt és ott. A gémeskutak magasra ágaskodtak, egymástól nagy távolságra, 

szanaszét szóródva a kőralakú látóhatáron belül. A látófákra fellépegetett bojtárok 

pedig már figyelték messziről, hogy kiket hoz az intéző úr kocsija? Mert a pusztai 

ember szeme kilométerekre ellát.  

Amint a legközelebbi, majd egy távolabbi gulya mellett elkocsikáztunk, nem 

csak a kutak mellett fekvő, egyetlen hatalmas nyárfaderékból kifaragott vályút 

csodáltam meg, hanem sokkal inkább azt, hogy a vakaródzó fák alatt milyen nyugodtan 

áll sorba a sok szarvasmarha. Annyit én is tudtam már, hogy a-tehén nem bírja a 

fogával megdörgölni a viszkető bőrét. Úgy, mint a ló, ami a hajlékony hosszú nyakát 
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hátra tudja fordítani. A szarvasmarhának faderékhoz muszáj dörgölni a bőrét, ha 

nagyon viszket. Ezért a cserényeket mindig úgy állítják fel a nagy pusztaságban, 

hogy legyen a közelében itató kút is, látófa is, vakaródzó fa is. Néztem, néztem, 

hogy a legelőn álló állat még súroltatta a bőrét a fatörzzsel, de a többi már ott 

állt mögötte, sorára várva, és a legújabb jelentkező, mindig legutolsónak állt be a 

libasorba. És milyen nyugodtan várakoztak, nem lökdösték, nem siettették az előttük 

állót, Sem a pásztoroknak, sem a puliknak nem volt velük semmi dolga. Ősösztönük 

szerint intézték a vakaródzást.  

A számadó gulyások bunkóvégű pásztorbotjukra támaszkodva álltak a cserényük 

előtt, tehát háromlábon, de mégis méltóságteljesen. Csak a bojtárok és a pulik 

mozgolódtak.  

Megérkeztünk a gulyához, ahol Elcsi bácsi állatai voltak. A számadó itt is 

botjára támaszkodva, moccanás nélkül állt akkor is, mikor a kocsink megállt előtte. 

Régi magyar népi meggyőződés, hogy mindig az érkezőnek kell előre köszönnie. Az 

uraknál szokásos illemszabályokra itt fütyülnek. A három férfi tudta ezt jól, előre 

köszöntek, s a kocsiról lelépve odamentek parolázni. Csak a feléje nyújtott kézre 

mozdult meg legelőször a számadó. Természetesen én csak a hátuk mögött álltam meg, 

tisztességes távolságban. Tisztában voltam azzal, hogy egy lány gyermek minden 

rangon alul álló személy, illetlenség lenne tőlem kezet nyújtani olyan rangos 

embernek, mint a pásztorbácsik.   

Elcsi bácsi a sokszáz állat közül szemeivel hamar kikereste a saját tehenét 

és üszőit. Csak ámuldoztam honnan, miről ismeri meg őket? Még hihetetlenebb volt 

számomra, hogy a gulyások minden szájbérbe fogadott marháról tudták, hogy ki a 

gazdája. Itt csodálkoztam el a pásztorok feljegyző botján is. Először láttam ilyet 

is életemben. Háromoldalú léc volt ez, melyre minden átvett jószág után húztak 

bicskaheggyel egy vonalat, keresztül a léc lapján, éltől élig. Ha elvitték, vagy 

elpusztult, kis keresztülvágással jelölték a tudósfán, hogy ez az állat már nincs 

többé. Roppant egyszerű kettős-könyvvitel volt ez. Bármikor utána lehetett számolni 

a gulya létszámának.    
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14. 

Fejezet
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Bugac Puszta Madarai 

Ölyv
Héjja Vércse 

szőriszarka (kisőrgébics) 

Seregély 

Kakukk 

Parlagi sas



Nádirigó
Füsti fecske 

Túzok 

Homoki tyűk Fácán 

SZélkiáltó (pólimadár) 

Szürke gém 



Ezeket a madarakat említi Joli néni az utolsó fejezetben.  

A képek legtöbbjét Hermann Ottó: A madarak hasznáról és káráról c. könyvéből másoltam. 

Egypárat az internetről.    

Küszvágó csér 



A bugaci pásztorélet 

Bugaci ménes és csikósok 



Csikós 



Szürke marha gulya Bugacon 

Bugaci gulyás 



Racka juhnyáj 

Juhász a szűrben őrzi a nyájat 



 

  

Kanászok a kondával 



 

 

  

Számadó juhász 

 

Pásztorok ruházata 

A suba (bal) és a szűr (jobb) 



 

 

  

Bugaci táj 

A gémeskút 



A fehér és fekete puli 

A pumi 



A kuvasz 

és a komondor 




