
belepő, a csősínre tapadó, sőt keményen ráfagyó hó s az ember 
fagyos ujja rontja a puskázás esélyeit. A vastag ruha, a szőrmés 
bekecs is akadálya a jó lövésnek. Nekem ma is igen rossz napom 
van, kerül a vad, kevés az alkalmam a puskát elsütni és néhányszor 
hibázok is. Csak két nyulat és négy fácánkakast lövök, pedig a mai 
öt puskás összes eredménye 22 nyúl és 29 kakas.

Hortobágy
(Hajdú megye)

Március 25. Reggel 6 órakor kezdem írni ezeket a 
naplójegyzeteimet. A Hortobágyon, valahol a Halastavaktól 
északkeletre, az úgynevezett „Csúnyaföldek”-en, gödörben ülök. 
Ülepem alatt szalma, lábam a gödör fenekén bokán felülig vízben 
áll. Szerencsémre gumitalpu cserkelőcipőm nem ázik át. Lábam feje 
száraz marad, de hideg. Nem merek nagyon mozogni, mert fröccsen 
és minden holmimat bemaszatolja a sárga, agyagos lé.

Még nem voltam tavasszal a Hortobágyon, azért szívesen 
fogadtam tegnap Csekonics Endre kedves meghívását, tartsak vele 
egy kétnapos kiránduláson ide. Azt mondják, a Hortobágy szebb, 
hangulatosabb, madárvilága gazdagabb, változatosabb, a sok 
madárszótól hangosabb tavasszal, mint ősszel. Meg vadászati 
szabadjegyet is kaptam az idén a Hortobágyra a debreceni 
polgármestertől; illik hasznát vennem.

Tegnap délután 1/2 4-kor indultunk Endre gépkocsiján 
Budapestről és 7 órára értünk a híres hortobágyi csárdához. Itt sem 
jártam még életemben.

Ma hajnal előtt 3-kor (az egy órával előreigazított óra szerint) 
keltünk, 4-kor ültünk ketten két szekérre, két órát döcögtünk 
éjszakai sötétségben a fekete síkságon, mire virradással a számomra 
kijelölt gödörhöz értem. A kocsis egész úton kifelé magában danolt, 
hol jól, hol hamisan. Nótája mind a gulyáslegényről és szeretőjéről 
szól. Alighanem a szerelem bántja őkelmét. Később elmondja, hogy 
nyaranta ő is gulyáslegény, csak tavasszal és ősszel a libavadászok 
kocsisa.

A vadászat „gödörásó”-nak nevezett főrendezője vagy irányí
tója, Farkas István, egy tapasztalt, derék, hortobágyi paraszt, öt
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kölcsön kapott, lőtt libát a gödörtől 15-20 lépésre „csali”-nak 
kipöckölt a gyepre, aztán a szekérrel távozva, magamra hagyott.

Tehát ülök a gödörben és várom a libákat. Borús az idő, fúj a 
szél és ma van az első reggel fagy nélkül. Eddig még minden éjjel 
fagyott és hó nemcsak vidéken, az utak mentén az árkokban és 
mindenütt, amerre útközben jártunk, az erdőben, hanem még 
Budapesten, a városban is bőven akad. Az idei tél megint sokáig 
tartott, kegyetlenül zord volt és rengeteg sok volt a hó. Nincs is még 
híre a szalonkáknak, és itt is még hiányzik a tavasszal érkező 
madarak legtöbbje.

Nem vagyok elragadtatva a Hortobágy kora tavaszi képétől. 
Egy-két hét múlva bizonyára üdébb lesz, de most bizony csupasz, 
aszott, sivár, szürke. A liba pedig nem valami bőven, de annál 
magasabban húz. Nincsen kedvemre az olyan lövöldözés, amelynek 
csak igen kis százaléka lehet véletlenül eredményes. Időnként mégis 
megkockáztatok egy-két lövést igen nagy távolságra, de 
haszontalanul. Nem szép vadászat, amikor az ember azzal a 
gondolattal süti el puskáját, hogy „megkísérlem, hátha sikerül”

A változatosnak mondott madárvilágból egyébként nem látok 
mást, csak libát és bíbicet, de az utóbbiakat is elérhetetlen 
magasságban.

9 órakor kisüt a nap. Jóízűen reggelizem hortobágyi szalonnát, 
barna kenyeret és hazulról hozott törkölypálinkát. Aztán jól esik 
szivarra gyújtani.

Körülbelül félóránként akad olyan csapat liba, amelyről azt 
hiszem, hogy talán-talán elérem, és rápazarlok egy töltényt, nagy 
hiába, és elvétve egy-egy magasan, gyorsan szálló bíbicre is 
megkockáztatok egy lövést. Ily módon reggel 6 órától déli 12 óráig 
24 töltényem fogy el, még sincsen libám, csak egy bíbic délelőtti 
puskázásom egész eredménye.

Nagyon messze tőlem, egy istálló alkotta kis tanyánál vár a 
szekér, s a kocsis ahogyan megbeszéltük lesi jeladásomat az 
indulásra. Déli 12 órakor piszkosan, sárosán kimászom a gödörből, 
nagyot kurjantok, karommal hadonászom, s erre értem jön a szekér.

A csárda felé hajtatva, útközben még két bíbicet lövök. Még 
nem költenek, hát nyugodtan lövöm őket a konyhára. Húsuk van 
olyan ízletes, mint a szalonkáé.
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Kocsisom tájszólása mulatságos. Amikor csodálkozom, miféle 
táplálékot találnak most a lovak a csak rövid, aszott avar borította 
legelőn, azt mondja, hogy „kint vautak ezek táilen is a hauban.” 
Csekonicsot „a grauf úr”-nak mondja.

A lovakat most nagy rajokba verődött seregélyek követik. 
Bizonyára csak közelükben találnak most rovarokat.

Feljegyzem még, hogy hiába „peckeltünk ki”csalilibákat, a 
magasan fölöttük húzó csapatok egyáltalán rájuk sem hederítettek.

Ma reggel öten mentünk ki a csárdából libalesre, és csak én 
tértem vissza liba nélkül. A többi négy puskás hat, nyolc, nyolc és 
tíz libát lőtt; igaz,hogy rengeteg tölténnyel, például nyolc libát ötven 
lövéssel. Hogy mégis lőttek nehány libát, annak az a magyarázata, 
hogy olyan tájon lesték, ahol alacsonyabban húzott, mert leszállása 
helyére ért. Az én gödrömből ők sem lőttek volna semmit.

A tölténypazarlásra és a kockázatos puskázásra különben 
jellemző például, hogy az egyik igen jó puskás most itt négy nap 
alatt 200 tölténnyel 33 madarat lőtt, de ezek között nehány bíbic, 
varjú és ölyv is van.

Kedves András barátom ma reggel egy számyazott 
gatyásölyvvel pórul jár. Kezét a madár hosszú, éles, mocskos 
karmaival annyira megsebzi, hogy javasolnom kell, menjen rögtön 
haza, Budapestre, orvoshoz, tetanus ellen védőoltást kérni. Az itt 
talált másik három libavadász is elutazik ma délután, ily módon 
magamra maradok a csárdában.

Délután itt nem szokás esti húzásra kimenni, mert egyáltalán 
nem érdemes.
Március 26. Ma fél órával későbben indulok, mert Csekonics 
tegnapi gödrébe megyek, s ez közelebb esik a csárdához, mint a 
számomra tegnap kijelölt gödör. Tehát 1/2 5-kor ülök szekérre. Ma 
nem viszünk ki „csali’Mibákat. A többi puskásnak is az volt tegnap a 
véleménye és tapasztalata, hogy a libák nemcsak, hogy nem 
törődnek velük, hanem el is kerülik őket. Ez a cselfogás inkább 
későbben válik be, amikor pározni kezdenek, és több a párját 
keresve magában húzó liba. A madarak párzása azonban ez idén a 
tavasz késése folytán ugyancsak késik.

3/4 6-kor a gödörben ülök. Hideg, derült idő van, és korábban 
világosodik, mint tegnap. Tőlem nyugatra, a halastavak irányában
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neszez a sok liba. A mai reggel szebb a tegnapinál. Rucahápogást is 
hallok, s amikor megvirrad, nehány szélkiáltó száll magasan 
fölöttem. Kezdek megbarátkozni a Hortobágy tavaszi képével.

1/2 7-kor kel a nap és megindul a húzás. Ezen a tájon a liba 
általában alacsonyabban száll, mint tegnapi helyemen. Egy csapat, 
hátam mögül jövet, egész alacsonyan suhan el fölöttem; szótlanul 
jött, meglepett, amire észbe kapok, lekéstem a lövés alkalmáról.

A reggeli napsütésben fénylik a sár, csillognak a tocsogók , 
élénken fehérük a levegőben pajkosan zuhanást gyakorló, játékosan 
ide-oda keringő bíbicek tollazata, pacsirták emelkednek 
függőlegesen fel a magasságba és időnként egy-egy csapat liba száll 
el fölöttem, a serétlövés távolságnál valamivel magasabban. Csak 
egy magányos liba jön biztosan elérhetően egyenest felém, ezt 
szépen le is kalimpáltatom, és megnyugtat a tapasztalat, hogy 
bezzeg lelövöm a libát, ha elérhetem.

Három sebzett libám tőlem 5-600 lépésnyire esik le, ezeket 
majd később megkeressük. Messziről látom, hogy az egyikre 
rátalálnak a varjak; attól tartok, hogy kikezdik. Már hozzákészülök a 
Hortobágyon mindig kockázatos vállalkozáshoz, hogy a tocsogókat 
kerülgetve, érte megyek, de egyszerre köd támad és a gödörhöz köt. 
Nem tudom, honnan jött a köd, alulról-e vagy felülről, keletről-e 
vagy nyugatról, de egyszerre csak ellepte a nagy rónaságot olyan 
sűrűén, hogy 40-50 lépésen túl nem lehet látni. Egészen novemberi 
jellegű. Ha rendes húzás volna, igen előnyös lenne a helyzet, ámde 
noha csak reggel 8 órára jár az idő, a húzás megszűnt.

Amíg nem volt köd, öröm volt a Hortobágyot a reggeli 
verőfényben nézni, de aztán nyirkos, hideg, barátságtalan lett a hely 
a gödörben. Unalmas is, mert az ember nem lát libát, és hangját is 
csak igen elvétve hallja valahonnan messziről.

8-tól 1/2 11-ig tart a hideg köd s az unalom, aztán gyorsan 
kiderül, olyan melegen tűz a nap, ahogyan az idén még nem 
melegített, és megint húz a liba. Nem valami bőven és sajnos, 
megint jócskán magasan, de mégiscsak mozog.

Csak egy igen közel mellettem, alacsonyan szálló csapatból lett 
volna alkalmam legalább két libát könnyűszerrel kilőni, de ezt az 
ezúttal legjobb alkalmat elmulasztom. A csapat hátam mögül némán 
és sebesen jött, későn vettem észre és a lövéssel elkéstem.
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Aztán nagy időközökben három olyan lövésem sikerül, 
amelynek örülnöm lehet. Igen nagy magasságból szedek le három 
libát. Az utolsót 1/2 1-kor. Közben unaloműzőnek és tea mellé hideg 
pecsenyének két bíbicet is lövök annak ellenére, hogy lövése tilos.

Mivel idővel aztán már csak igen elvétve és igen magasan száll 
egy-egy csapat liba, 1/2 2-kor értem jön a szekér. Mielőtt a csárda 
felé hajtatunk, megkeressük és szerencsésen meg is találjuk a 
gödörtől igen messze leesett három sebzett libámat. Eszerint a ma 
reggeli hétórás les eredménye hét liba és két bíbic; ehhez az igen 
kockázatos lövésekkel kierőszakolt eredményhez 37 töltényre volt 
szükségem.

Útközben befelé a szekérről egy rajból egy tölténnyel hat 
seregélyt lövök ki ugyancsak a konyhára.

Délután 5 óráig a csárda előtt nyugvószéken sütkérezem a 
napon, aztán a szobámban 1/2 8-ig alszom és általában élvezem a 
semmittevést, amiben ritkán van részem.
Március 27. Hideg szél fuj, derült az idő, az éjszakai sötétségben a 
fekete síkságon csak a nagy vizek, a tocsogók fénylenek és fölöttünk 
ragyognak a csillagok. Ma már 1/2 6-ra érünk a gödörhöz, s mielőtt 
beleülök, negyedórát mellette fel s alá futkosok, hogy 
megmelegedjem.

6 óra felé tőlem félkilométemyire egy sas röptét fel nehány 
csapat libát, egyébként semmi mozgás sincsen.

Aztán 1/2 7-kor emelkedik a nap vörös korongja a keleti párás 
látóhatár fölé, de a liba nem húz. Az ördög tudja, hogy miért nem. 
Talán azért nem, mert kellemetlenül hideg van. Gödörásó 
kísérőmnek alighanem igaza volt tegnap, amikor azt mondta, hogy 
„nem köd kell a Hortobágyra, hanem libahúzás” Egy angolt 
emleget, aki nehány éve egy derült, napos tavaszi reggel virradástól 
délig 105 libát lőtt. Pedig valamikor azt tartottam és írtam, hogy az 
eredményes libavadászathoz köd kell. A valóság az, hogy a libák 
mozgolódását, magas vagy alacsony húzását még sok más 
körülmény befolyásolja, nevezetesen a táplálkozás lehetősége, a 
legelő, a száraz vagy nedves időjárás, a pocsolyák bősége vagy 
hiánya, a szél iránya és ereje, az éjjeli holdvilág vagy sötétség és 
sok egyéb, amit az ember nem tud kideríteni.
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Ma a liba nem húz; negyed órák hosszat még messziről sem 
látok egyet sem. Unatkozom a gödörben és fázom.

Reggel 9 óráig képtelen távolságokra lődözve, mégis elpazarlok 
14 töltényt haszontalanul. Csak két libáról mondhatom, hogy meg 
kellett volna őket lőnöm, de ezeket meg elhibáztam.

9 óra után aztán egyáltalán nem látok libát egész délelőtt. Noha 
derült az idő és süt a nap, olyan hideg keleti szél fúj, bevág a 
gödörbe és átjárja ruhámat, hogy időnként bizony megdideregtet.

Három bíbicet lövök, aztán délben értem jön a szekér.
A tegnapi meleg napsütés következtében a Hortobágy mára egy 

kis zöldes árnyalatot kapott.
Március 28. Tegnap estére sötéten beborult, s már esőtől tartottam, 
de amikor ma hajnal előtt 4 órakor kilépek a csárda udvarára, megint 
a derült, csillagos eget látom.

Kezdődő virradással, 1/2 6-ra érünk megint a gödörhöz. Hideg 
van, de nem annyira, mint tegnap volt, s a szél sem fúj már olyan 
gorombán.

Ma jobban mozog a liba, de sajnos, többnyire elérhetetlenül 
magasan száll. Még jóval napkelte előtt, első lövésemmel sikerül 
egyet egy nagy csapatból kilőnöm, és örülök a jó kezdetnek, hanem 
aztán a folytatás csak olyan haszontalan töltény pazarlás, mint az 
elmúlt reggeleken. Akad ugyan nehány egészen alacsonyan szálló 
csapat is, de ezek meg vízszintesen vannak tőlem a lövéstávolságon 
túl.

Ma egyébként is élénkebb a madárvilág. Nagy seregekbe 
verődött rucák szállnak sebesen valahonnan valamerre, közel a föld 
fölött, ugyancsak csapatosan sárszalonkák suhannak, és magasan a 
levegőben szállnak egyenként és párosán szélkiáltók. A bölömbika 
szól valahol közelemben, a bíbicek jellegzetesen hangos 
számysuhogása meg minden irányból egyre elhallatszik hozzám, s 
végül ma látok az idén először fecskét.

10 órakor értem jön a szekér. Be kell fejeznem a libák lesését, 
mert az 1 órakor induló vonattal haza kell utaznom.

A ma reggeli les eredménye egy liba és két bíbic 16 tölténnyel.
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