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A Tisza és hatalmas régi kiöntései, árterei, mellékágai évszázadokon át félel
metes világként ékelődtek a szegedi tájba. „A víz hatalmas volt — emlékezik1 Tömör
kény István —- és terjeszkedő. Nyár közepén, szárazság idején megvonult a mederbe, 
hogy messziről nézve bárki azt hihette volna, ha jól nekiszalad, át is ugorhatná: a víz 
ilyenkor gyermekies álmokat alszik. Más időben földuzzadt és elhatalmasodott, a 
partra kilépett és tovább legelt. Kiment a rétbe. Rokonait, az elhagyott mocsarakat új 
vízzel köszöntötte. Körülölelte a nádasokat. Megmosta tocsogó, apró hullámaival a 
fák törzseit és rejtelmes titokzatos csendü vízi életet teremtett a sumárok, morotvák, 
erdők messzi tájain. Útját nem állta más, csak a magaslatok, amik maguktól voltak ott, 
ahol voltak, mert nem vitte őket oda senki. Úgy álltak ott, ahogy időtlen idők előtte 
odatették mennybéli hatalmak által, s ezek ellen küzdeni valamit merne-e bárki is? 
Nem mertek az emberek, inkább tökéletesen bele voltak állapodva, hogy úgy helyes 
minden, ahogy van. Hogy a víznek maradjon hatalma, de annak a határát magának a 
földnek a tulajdon hatalma szabja meg. így volt ez sok ideig, mígnem a föld hatalmát 
a földtől elvette az ember és harcba állott a vízi világgal. Az embernek kevés volt a 
föld és sok volt a víz. Próbálta tehát, hogy elvegyen ennek a birodalmából valamit. 
Mint a pusztaszéli nem egyeneslelkü ember, aki évente el-elszánt a szomszéd földjéb ől 
egy-egy barázdát, azonformán lépésről-lépésre próbálgatták elvenni a víz birodalmát." 

Nyilvánvaló, hogy a vízi gyűjtögetés, vízi vadászat, pákászat2, madarászat, 
továbbá gyékényszövés, nádvágás, kaskötés, homokhordás ősidőktől fogva virágzik 
a szegedi tájon. Első, nagyon jellemző megörökítését Bertrandon de la Brocquière 
burgundi lovagnak köszönhetjük, aki a Város egykorú életéről szólva (1433), töb
bek között ezeket írja: „Itt sok darvat és túzokot fognak. Egész piacot láttam tele e 
madarakkal.'''' 

A pákászkodásra utalnak az 1522. évi tizedjegyzék következő családnevei: 
Gémes, Varjas, Füres, Fürjekes, Madarász, Puzsa (,csigabiga'), Rákos, Gyöngyér 
(,lilimadár'), Kereset (,sólyomfajta'). 

Takáts Sándor, törökkori népéletünk nagyérdemű kutatója mutatott rá3 egy
részt arra, hogy a régi magyarságnak mennyire szívéhez nőtt madara volt a daru és 
kedvelt ékessége a darutoll, másrészt pedig, hogy a régi szegedi madarászok, darvá-
szok valamikor milyen hírnek örvendtek országszerte. 

Mint Takáts elmondja, a hódoltság korában a táj elvadulása, clZciZ cl mocsarak 

* A szegedi táj népéletéről szóló kéziratos monográfia egyik fejezete, 
1 Tömörkény I. Egyszerű emberek. Budapest, 1914, 250. 
2 A szót magyarázza Nyíri A., „Pákász" szavunk története. Néprajz és Nyelvtudomány II. 

(1958), 33—42. 
3 Takáts S., Rajzok a török világból. III. Budapest 1917, 74. 
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szaporodása és a lápok terjedése nemigen búsította az embereket. A nádasok jó 
védelmet nyújtottak az ellenség ellen, azonkívül a szegényember kedvére csíkász
hatott, továbbá vadmézet is gyűjthetett bennük. Konyháján felhasználhatta a 
sulymot és a fióknádat. Sást, füzet, nádat kedvére vághatott háza födésére, nyáron 
pedig füvet kaszálhatott jószágának. Mindez magyarázza, miért ragaszkodott 
a föld népe a múlt században is annyira az állóvizekhez és miért kellett ellene 
olykor fegyveres erőt is kivezényelni a vizek lecsapolásakor. 

Voltak ennek az életnek árnyoldalai is. Elég csak a hideglelésre, maláriára utal
nunk, amelyet mocsarak terjesztettek. A levegő fertőzött volt, hiányzott a jó ivóvíz is. 
Az alföldi magyar ember voltaképpen kényszerűségből szokott a török hódoltság ide
jén a boriváshoz. A malária orvosságául egyébként a paprikát is sikeresen alkalmazták. 

A mocsárvilág madarai között őseink a darvakat különösen szerették. A darut 
nemcsak szép tolláért, hanem főleg jó tulajdonságaiért kedvelték. Éberségével sok
szor figyelmeztette az embereket, ha veszedelem közelgett. A hódoltság idejében 
népünk ajkán és énekeiben alig szerepel annyit más madár, mint a daru. A lármás 
gyülekezetet darvak díványa néven emlegették. A strázsáló katonát vigyázó daruhoz 
hasonlították. A népnyelv szerint darulábon szaladt a német. A jól rendezett államot 
darvak társaságához hasonlították. A hódoltság korában várainknak, kastélyaink
nak, udvarházainknak rendes lakói voltak a darvak. Akadtak azonban a múlt század
beli szegedi polgárházakban is. Olykor bolondos játékokat űztek és táncolgattak. 

„Tavasszal, megérkeztük után rövid időre — írja4 az ősi szegedi madárvilág 
kitűnő ismerője, Lakatos Károly — midőn a vándorút fáradalmait kipihenve kissé 
már felvették magukat, kedvenc és rendes reggeli foglalkozásuk volt a daruknak a tán
colás. Reggel 7—8 óráig messzelátó segélyével mindenfelé lehetett a környéken tán
coló darukat látni vagy hallani még oly távolból is, hogy a madarak kivehetők sem 
voltak, csak a tánc zenéje hallatszott. 

Ami táncukat illeti, az oly művészileg szabályos figurák és mozdulatokból állott, 
hogy szinte elragadta az embert... 

A darutáncnál mindig egyetlen vén hím szolgáltatta a zenét és egy vagy két 
darunál egyszerre több sohasem lejtett. Ha párban táncoltak, a táncosok szorosan 
egymás mellett, szinte egymáshoz simulva rakták a magyar darust, mely menetére, be
osztására nézve erősen különbözött a magános darutánctól. A kezdésnél a táncosok 
szabályszerűen és lassú méltósággal kiléptettek a sor elébe és szorosan egymás mellett, 
a néző közönséggel szemben foglaltak állást. Ha magános tánc volt soron, ami úgy 
látszott felváltva történt, a lejteni óhajtó daru hasonlólag állott ki. 

A kiállást követőleg a muzsikus daru megkezdte a zenét, teletorokkal egy nagyot 
kurjantván, mire a táncos kiterjesztvén szárnyait fölemelkedett 2—3 méter magasra 
és gyors egymásutánban érinti a földet alálóggatott lábaival. Azután tánc módjára szö
kellt le s föl és meg-megaprózta oly keccsel, hogy gyönyörűség volt nézni. 

A tánc hol gyorsabb, hol lassúbb menetű volt a zene üteméhez képest, amennyiben 
mindig taktusra történt. Ahogy a muzsikus daru szaporázta a kru, kruru, kruru nótá

ját, azonképen lejtett a táncos is. Es ez így tartott hosszú ideig, míg csak a táncos ki 
nem merült. Aztán előlépett egy másik, vagy következett egy kettős lejtés. 

Újabb tánc kezdetét mindenkor egy nagy kurjantás előzte meg a zenész részérőt 
és amikor ez elhangzott, teljes erővel utána szaporázva következett a zene folytatása'''. 

Nyilvánvaló, hogy a darudöbögős néven emlegetett szegedi tánc ennek szemlé
letéből eredt. 

4 Lakatos K., Vadászati és madarászati emlékeimből. Szeged, 1891, 293. 

120 



Elsősorban mégis a tollukért5 tartották a darukat. Ugyanis a magyar viselethez 
valamikor elválaszthatatlanul hozzátartozott a darutoll. A tollat hordták a süvegen, 
sisakon, pajzson, lovon, lóféken, asszonyok ruháján. Kézfogóra, lakodalomra, ke
resztelőre mindig fölékesítették magukat darutollal.6 Ez a szokás nyilván még a 
magyarság ősi totemkultuszában gyökerezik. A darvakat természetesen nem ölték 
meg, csak úgy tépték meg a tollúkat. Az egykori nagy szükséglet kielégítésére a dar-
vászok vállalkoztak, akikre a török adót is kivetett. Az 1549. évi szegedi defter a va
dak, apró madarak után beszedett piaci jövedelmekről is megemlékezik.7 

Takáts Sándor kutatásai szerint leghíresebbek voltak közöttük a szegedi, mező
szegedi darvászok, akik voltaképpen fészekszedők voltak. Kiszedték belőle az öre
gek elhullajtott tollát és a fiókákat. A kicsinyeket azután fölnevelték, és magukhoz 
édesgették. A darutoll egyébként adószámba is ment. így Nagykőrös városa évente 
sok darutollat szolgáltatott a töröknek részben adó, részben pedig ajándék fejében. 
A szegediektől vásárolta drága pénzen: 1647. János deák által Mező-Szegeden aján
dékban való daru tollakat vasaltattunk 22 ft 40 d.8 1657-ben 13 forint 6 dénárt költ 
szegedi darutollra. 1669-ben Szegedi Ferenc 5 aranyat kap Kőrös városától reá. 
Egy-egy szép szál darutollért olykor egy forintot is fizettek, amikor egy borjas tehén 
nem került 10 forintnál többe. A szegedi madarászaira később még visszatérünk. 

A XVIII. század végén egy kiváló német természetbúvár, gróf Hofmannsegg 
hazánkban utazgatva, Szegeden is megfordul, hogy az itteni nagyhírű madárvilágot 
tanulmányozza. Mint írja,9 Szegedre érve „első tudakozódásaim tárgya a mocsarak 
voltak, ahol mint hallottam, mérföldnyi távolságokra is lehet csónakázni és szám
talan vadat lőni. De mily kellemetlenül csalódtam, midőn haliam, hogy az idei nagy 
szárazság miatt minőre még a legidősebb emberek sem emlékeznek, a közlemények 
egészen megváltoztak, s a környéken több mérföldnyire, a folyókat kivéve egy csöpp 
vizet sem találni, és így semmiféle vízi madár sincs, legföljebb egynéhány elég távoli 
helyen." Megismerkedik azonban a városi kéményseprő mesterrel, aki jeles vadász 
hírében állott. Ez „elvezetett néhány jó mocsáros vidékre, de mindig 3—4 mérföldet 
kellett tennünk odáig és gyakran valami szálláson meghálni. Itt mindig a legkellemesebb 
volt előttem a magyar nemzeti étel, hús paprikával, mely pompásan ízlett és igen egész
ségesnek kell lennie. Habár este elég sokat ettem, mégis legkevésbé sem ártott meg. Más
féle húsból nem lett volna szabad ennyit ennem." Itt a vízen, lápok között a paprikát 
nyilván a maláriás megbetegedés elhárítására is fogyasztották. Később a gróf még 
megjegyzi, hogy a nagy szárazság miatt a felét sem gyűjthette össze ama madár
fajtáknak, amelyek rendes vízállás mellett itt találhatók. Mégis már vagy húszfajta 
sneff került a birtokába, de vagy ötvenféle van itt, amit „alig hinné az ember, ha 
nem látná." 

A régi szegedi pákászvilág már elmúlóban volt, amikor a múlt század utolsó 
évtizedeiben, igazán a végső pillanatokban Lakatos Károly vállalkozott10 a meg-

5 Lakatos K., A régi szegedi nép tollkultusza a darumadárral. Délmagyarország 1910, 99. sz. 
[Néhány jelentéktelen adat.] 

6 Takáts III, 82. Vö. még Apor P., Metamorphosis Transsylvaniáé. Budapest é. n. (Rózsa
völgyi, a lapszámozás hiányzik). 

7 Velics A—Kammerer E., Magyarországi török kincstári defterek. I. Budapest, 1886, 65. 
8 Szilády Á.—Szilágyi S., Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. I. Pest 1863, 

138. 
9 Berkeszi L, Gróf Hofmansegg utazása Magyarországon 1793—94-ben. Budapest 1887, 88. 

A különben jó magyar fordítás egyes részleteket, a vadászati kalandokat megrövidíti. Ezért az ere
detit is megnéztük : Reise des Grafen Hofmannsegg. Görlitz 1800. 

10 Lakatos К., A pákász vagy nádlaci. A régi Szeged eltűnt alakja. Néprajzi Értesítő 1912, 
25—38. 
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örökítésére. Mellette főleg Tömörkény Istvánnak köszönhetünk egy-két hasznos 
adatot, megfigyelést, hagyományt. Előadásunkban leginkább Lakatost követjük, de 
a máshonnan adódó kiegészítésekről sem feledkezünk meg. 

A pákász a rétből, lápból élt. Ott is lakott. „A régi víziélet réti világában —-
mondja találóan Tömörkény11 — voltak emberek, akik valahonnan valamiképp ki
származtak a vízre. Félig benne éltek, mert nekik a sárcsónyikot meg a tapogatót ott hul
lajtotta el kenyérül az élhetés. Mondják emlékező öregek, hogy ezeknek az ilyenforma 
népeknek a vízzel való barátság nyomán halbőr nőtt a lábán. Ez azonban nem mese, 
mert ezek emberek voltak, nem pedig halfarkú kisasszonyok, mint a szép Meluzina..." 

A pákász, egykori tréfás nevén nádlaci — fejtegeti Lakatos — meghúzódott 
tehát a nádrengeteg sűrejében. Nem kérdezte tőle senki, honnan jött. így aztán olya
nok is bevették magukat a vizek világába, a nádasok porondjaira, szigeteire, így a 
szegedi tájon a Gyálai rét, Dókató, Marostő, Algyő ingoványaiba, akik a társadalom
ból, az emberek közösségéből valamiért bujdosni voltak kénytelenek: verbuválás 
elől meglépő legények, katonaszökevények, helyzetükkel meghasonlott jobbágyok, 
bajbajutott pásztorok, bojtárok. így volt ez egészen a víz-szabályozásig. Utána el
vesztették lápi menedéküket és így életlehetőségeiket is. 

A viharvert pákász elszokott a beszédtől. Szavát is alig lehetett venni, amikor 
előjött az emberek közé, hogy szerzeményeit, gyűjtögető életmódjának zsákmányait 
eladja. A réten, lápon kívül nem érezte jól magát. Nem ismert el semmiféle urat, 
állami tekintélyt a feje fölött. Néha pedig a betyárok lopott holmiját, elrabolt és oda
hajtott jószágait is rejtegette, amiért a törvénnyel is meggyűlt volna a baja, ha a 
zsandárok az ő birodalmába ugyan bemerészkedtek volna. 

A szegedi pákász fajtáját a folyószabályozás mellett Ráday Gedeon irtotta ki, 
hiszen a betyároknak segítőtársaik voltak, amikor a zsandárok elől a nádasokban 
vonták meg magukat. Ha ezek bemerészkedtek a lápok világába, rengetegébe, élve 
alig kerültek vissza. 

A pákász a puskát nagyon szerette. Legnagyobb boldogsága volt, ha fegyverhez 
juthatott, mert ez megkönnyítette a madarak zsákmányul ejtését. Örült, ha szolgála
taiért az úri vadászok puskaporral ajándékozták meg. Ő ismerte ugyanis egyedül 
a láprengeteget. Ismerte a vadak járását, pihenőhelyeit. О kalauzolta — sokszor 
csónakon — az úri vadászokat. 

Családi hagyományokból azt is tudjuk, hogy a múlt század derekán egyes rókusi 
vágók, azaz hentesek és cincárok, vagyis juhvágók, akik a vendégfogadók, továbbá 
a lakosság és katonaság számára napról-napra friss húsról gondoskodtak, a szegény 
puskás embörök, pákászok számára puskaport is tartottak. Ezek azután nyúlra, fá
cánra, vízimadarakra vadásztak. A zsákmányból elsősorban szegedi szükségleteket 
elégítettek ki, de jutott belőle a fővárosba, sőt Bécsbe is. 

A pákász hajléka sárkunyhó volt. A kéménye hiányzott, nehogy a füstje nyo
mán a zsandár ráakadjon. Egyik sarkában sásból, szénából, jószagú füvekből ve
tett nyoszolya és rögtönzött pad. A falon kifeszített madárszárnyak, orrok, fejek, 
lábak, pelikánfej, rókafarok, botrahúzott kígyóbőr. A polcon só, paprika, citera, 
furulya, továbbá evőeszközök, így nádvilla, továbbá kanalasgém orrából gyereknek 
való kanál. 

Tömörkény többször említi12, hogy a régi rétségeken sokszor láttak kazlakat, 
amelyek voltaképpen álcázásra szolgáltak. „Úgy volt megépítve ez a szénavár a 
vizes réten, hogy messziről boglyának látszott, amit gazdája száraz időben gyűjtött, 

11 Tömörkény L, A kraszniki csata. Budapest 1960, 486. 
12 Tömörkény /., Új bor idején. Budapest, 1958, 233, 492. 
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de ottfelejtett, s most a víz miatt nem bírja behordani. Pedig csak szénafalak álltak ott 
voltaképpen, amik mögött nyolc-tíz lovas ember is elfért. Az idegenből ideszakadt 
német zsandár nem tudhatta az ilyesmit. A régi vizek környékén járván legföllebb azon 
tűnődhetett, hogy miért füstölög olykor az a boglya." 

A pákász magányos ember volt. Alig akadt asszony, lány, aki megosztotta volna 
vele ősprimitív életét. Ha mégis született gyermeke, rajongásig szerette a kis lápvi
rágot. „Nem volt a lápnak — írja Lakatos — oly elrejtett kincse, melyet föl ne kuta
tott volna a számára. Fényes kagylókat hordott rakásra neki. Cifra tollakkal tűzködte 
teli szegényes kis pólyácskáját. Majd később nádmuzsikát, vízitök szárából készített 
trombitát hozott a számára, továbbá mindenféle apró madárkölykeket: bíbickéket, 
sárgyókát, vízicsirkét s miegymást, melyek vékony zsineggel kipányvázva, mulattatták 
ugrándozásukkal a kis vadoncvirágot." 

Végső szükség esetén az emberek között is vállalt a pákász munkát: házak ná-
dalását, nádvágást, fűkaszálást. Igazi foglalkozása volt a csikaszát, vadtojás gyűjtése, 
sulyomszedés. Halért lisztet, sót, paprikát cserélt. A zöldfejű kacsa tojását a gazd
asszonyok az ünnepi kalács ízesítése miatt szívesen megvették. A szárcsa, dáré-
vöcsök tojásával levestésztát gyúrtak. A bíbictojást vérmes, szerelmes természetű 
urak, főleg szerbek férfierejük fokozására vásárolták és fogyasztották. 

Vasárnapokon a pákász a maga módja szerint ünnepelt: hálót kötött, csíkászó 
szerszámait javítgatta, főleg azonban tollait rendezgette. Különösen a kócsagtoll 
válogatására volt nagy gondja. Minden szálát külön-külön nádcsőbe rakta. Ezekért 
az úri nép szép pénzeket fizetett. Olykor a tollkupec vásárolta össze a pákásztól a 
szebb tollakat. Vásár alkalmával a rétszéli csárdában ő is árulgatta az alsóvárosi 
parasztlegényeknek a gém-, bakcsó-, darutollakat. A kócsagtollért a vadászó úrfélék 
sokszor helyébe is mentek a pákásznak. Darut és kócsagot mellesztés, tépés céljából 
nevelt is a pákász. 

A szebb darutollat 4—5 pengőforintért is megvették az alsóvárosi gazdalegények. 
Kocsisok és béresek 1—2 forintért vásárolták a kevésbé szépeket, továbbá a gémtol-
lat. A bakcsótollat csokorba kötve viselték a kalap mellett. 

A kócsagtollat a szerb lányok, asszonyok is nagyon kedvelték, ünnepeken a 
hajukba tűzve hordták. Ha rásütött a nap, ezüstként ragyogott fejükön. Szívesen 
megvették a zöldfejű kacsa acélkék bodros tollát is. Ezeket a homlokuk körül, meg 
a fülük mellé, a hajukba tűzdelték a lányok. 

A pákász szorultságból halászattal is foglalkozott. Ennek a halászok nem örül
tek. Olykor verekedéssé is fajult az ellentét, mert a pákászok bizony elemelték 
a kecét, vejszét, más szerszámokat is. 

Télen megnehezedett a sora. Ilyenkor léket vágott a jégen, úgy halászott. A fa
lánk kacsákat horgon, szigonyos picével fogta, amelynek végén ízes csalétek volt. 
A horgokhoz erősített zsineget gyökérzethez, jégbevert cövekhez kötötte ki. Ha 
friss hó esett, maga-fundálta kelepcében fogdosta a nyulat, rókát, vidrát, olykor a 
farkast is. Ez utóbbinak fogására a cigány-fabrikálta kaptány szolgált. Ha a farkas 
bőrére szüksége volt, akkor agyonütötte, más szóval kiverte a párát belőle. Máskor 
a csikaszt mutogatta is: „jólfejbe ütötte — írja Lakatos — hogy erős spárgával körül
köthesse a száját a harapás meggátolása végett. Majd pedig bicskával kivette mind a 
két szemét... Aztán láncra vagy erős kötélre kötötte és a tehetetlen vadállat magát 
megadva ment, amerre a pákász kormányozta.'''' Bejárta vele a rétkörüli falukat, ahol 
krajcárokat vetettek neki a mutogatásért. 

Ha már a farkasoknál vagyunk, említsük meg, hogy a védekezés néha súlyos 
gondokat okozott. A Város 1772-ben fölszólítja Dorozsmai, hogy „egyenlő akarat-
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tal" űzzék ki a nádasokból a farkasokat.13 Tömörkény még hallotta, ha valamikor 
a pásztor leütötte a réti farkast, annak bőrét kötözte föl, nyilván mágikus megfonto
lások alapján is, a lábára.14 Más helyen elmondja,15 hogy a farkas „ménessel, gulyával 
nem igen mert kikezdeni, bár a lófélét már a szaga is szétzavarta. Hanem a birkát 
hordta. Bottal hadakozott ellene a juhászlegény. A juhászbot acélkampója még élesre 
volt akkor fenve... Nagy küzdelmek történtek ott, s neves legénynek tartatott az a ju
hász, aki meg bírta védeni a nyájat a rabló ellen. A legnagyobb virtus mégis csak az 
volt, ha valaki az elejtett farkas bőrét lóháton vitte be eladni valahová.'''' 

Szintén Tömörkény emlékezik meg16 arról, hogy még a múlt század derekán is 
nagy komondorokat tartottak a juhászok, pásztorok, de nagyobb tanyai gazdák is. 
A nyakukra szöges vasörveket verettek, hogy a réti farkas el ne tudja kapni a torku
kat, ha a nyájat, tanyát megtámadta. A komondorokat, hogy jó erőben legyenek, 
lóhússal is táplálták. 

A farkasbőr kimunkálása előfordul a szűcsök 1803. évi árszabásában. Ez azt 
bizonyítja, hogy vidékünkön régebben nem volt ritkaság. 

A pákász ügyesen tudott egyes hálófajtákat, egyéb halfogó eszközöket is ké
szíteni. Főleg az emelő, kece, pöndörháló, továbbá a fűzfavesszőből font tapogató, 
csíkkas, azonkívül csirkeborigató alkotásában jeleskedett. 

Egyik-másik pákász jól ismerte az orvosi füveket. Piócát gyűjtött. Szemfájásról 
halepéből, nyavalyatörésről pedig kékgyíkból és tarajos kígyóból készített hathatós 
szert. Lakatos szerint egyesek a hátfájósok szakszerű megtaposására is vállalkoztak. 

A régi vérbeli szegedi madarászoknak, halászoknak megvoltak a kiválasztott 
nagyratartott madaraik. Legtiszteltebb volt közöttük a nömös jelzővel is illetett 
kócsag, nyelvükön kótyag, amely a gémek csoportjának legnemesebb fajtája, a sze
gedi vizek legszebb ékessége volt. Lakatos Károly17 ismerte afattyúkócsag, másként 
feketelábú kócsag (Egretta garzetta*), galambkócsag, másként üstökösgém (Ardea 
ralloides), lovaskócsag (Agretta alba), nagykócsag (Egretta alba) fajtákat, illetőleg 
megnevezéseket. A nagykócsag volt közöttük a legkülönb. Ha a pákászok emlegették, 
mindig harmadik személybe tették és ilyenkor a kócsagra gondoltak: ű a legszöbb 
madár! U tiszta mint a hó, ragyogó mint a nap: még a sas se meri bántani! Csakugyan, 
mintha napsugárból lett volna az egész lénye. Amikor a kócsag beleszállott a verő
fénybe, egészen összefolyt vele. Csak akkor csillant ki belőle, amikor megcikázott 
egy kissé a szálló föllegek között. A szó elhallgatásának egyébként föltétlenül volt 
valami névmágiás háttere. Jellemző, hogy a szegedi népnyelvből a klasszikus víziélet 
eltűntével teljesen kiveszett. Nevét még öreg parasztok ajkáról elhangzani, emlegetni 
sem hallottuk egyszer sem. 

Nem volt a rétnek, lápnak olyan rejtőzködő helye, ahol a királyi kócsag külö
nösen szeretett tanyázni, fészkelni, hogy a pákász föl ne kutatta volna. Régi vadá
szok közvetlen tapasztalatok után állították — írja18 Lakatos — hogy minden rét-

* A könnyebb azonosítás érdekében a modern latin nomenclaturát használtuk. (Szerk.) 
13 Sztriha K., Kiskundorozsma története. Kiskundorozsma 1937, 101. 
14 Tömörkény I., Homokos világ. Budapest 1910, 13. 
15 Új bor idején 492. 
16 Tömörkény I., Rónasági csodák. Szeged 1943, 194. Európai párhuzamairól Zwischen Kunst

geschichte und Volkskunde. Festschrift für Wilhelm Fraenger. Beding 1960. Schmidt, Leopold: 
Stechelhalsband des Hirtenhundes. 

17 Nyíri Antal mutat rá, hogy az írónak dilettáns Lakatos egyes helyeken, főleg a kócsagról 
szólva, szó szerint követi Havas Sándornak a sárréti pákászról szóló ismertetését (Vadász és Ver
senylap. 1858), nyilván azért, mert a megállapítások a szegedi pákászra is ráillettek. 

18 A pákász vagy nádlaci 35. Vö. még Vadászati és madarászati emlékeimből 50—55. Beretzk P., 
Kócsagok és kanalasgémek a szegedi Fehértón. Délmagyarország 1937, 132 sz. 
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ség pakászai megközelítő pontossággal meg tudták mondani, hogy a rétnek ezen és 
ezen a részén hány kócsagfészek van? Hány a fán, hány lent a mocsárban címeres 
nádüstökre rakva? Egy ugyanazon fán mennyi a fészkek száma, melyikben van tojás, 
melyikben fióka? Mekkora a csapatokba verődött fiatal kócsagok száma? Hol, me
lyik porondon, szigeten szoktak tartózkodni éjente, nappal, esetleg a nap különböző 
időszakában? Röptükben merre tartanak, hova húznak, mit csinálnak és meddig 
maradnak ott? 

Pákászaink érthető okokból nagyon sóvárogtak a kócsagtoll után, de a barbár 
pusztítástól iszonyodtak. Az olyan kócsagot, amelynek nem volt megfelelő tolldísze, 
nem fogták, nem lőtték. A fészkeseket nem bántották, csak megszámlálták. Csak ha 
ivadékaikat már fölnevelték, akkor vadásztak a széptollú öregekre. 

A pákász napokig, olykor hetekig kutatta a lápon azokat a helyeket, ahova a 
kócsagok reggelente seregestől le szoktak szállni. A lövéssel fukarkodott, csak akkor 
célzott, ha egy célzással többnek elejtését remélhette. 

A hasadó hajnal a nádlacit már lesen találta. A messze távolban kócsagok köze
ledtek, majd tanyájukra leszállottak. A pákász meg sem mozdult. „A kócsagok sze
merkélnek, szedegetnek az iszapos parton, majd játékot kezdve kecses mozdulatokkal 
szaladgálnak ide-oda a sekélyeken, űzve-csípve egymást jókedvükben, miközben itt is, 
ott is egész csoportok verődnek össze, meg ismét szétválnak. így folyik ez jó ideig. 
A pákász még mindig nem mozdul, csak figyel erősen, még nincs itt a kellő pillanat. 
Végre a kecses madarak megelégelik a hancúrozást, a bögyüket is teleszedik már min
den kívánatos táplálékkal. Összecsoportosulnak, hogy madár majdnem madarat ér: a 
nyakukat behúzzák, szemük lezáródik.'''' 

A pákász csak erre várt, ez a kedvező pillanat. Lassan céloz és öt-hat nemes 
madár fetreng a vérében. A többi elmenekül. Egy elmarad a többitől, megsebesült. 
A lelőtt madarakat a nád között jól elrejtett lélekvesztőjébe helyezi. Aztán tolórúdra 
kap és iparkodik a sebhedt kócsag után. 

Órákig tolja nagy keservesen a lélekvesztőjét. Csak az ösztön igazítja az útján. 
Nem lankad. Végre egy nádlombon piros harmatot vesz észre, amit más ember 
meg sem látott volna. Ez a kócsag elhullott vére. A pákász megélénkül, nyomra 
talált. Hamarosan rábukkan a halott kócsagra. 

Les után a madárdelelőket, porondokat, gerinceket is sorra veszi, úgy kutat az 
elhullajtott kócsagtollak után. 

Kunyhójában azután a tollak rendezéséhez látott. A szép tollakat tőben össze
kötözte és átfúrt vastag nádcsőbe zárta, ahol sértetlenül, épségben megmaradt. 
A tollkupec, tol/csiszár vásárolta fel a pákászoktól a kócsagtollat és továbbította 
Kostyál Ádám híres pesti szabómester részére, aki az önkényuralom magyaros vise
letét irányította. 

A kócsag után legjelesebb madár a daru (Grus grus) volt. A történeti áttekintés
ben láttuk, hogy a régebbi évszázadokban is milyen becse volt a szegedi tájon. 
Lakatos Károlynak köszönjük, hogy a vadászatukról is tudunk valamit. 

Az Alföld néptelen pusztáinak valamikor olyan megszokott madara volt, mint 
akár a szélkiáltó vagy a túzok. Népszerűség dolgában más madár alig versenyezhe
tett vele. Ami a nemességnél volt a kócsag — mondja Lakatos19 — az volt a népnél 
a daru. Drága volt a szép darutoll. A múlt század derekán egyetlen szép tollért 5—6 
osztrák forintot is megadtak, silányabbjára is akadt 2—3 forintért vevő. Voltak em-

19 Vadászati és madarászati emlékeimből 287—290. A hazai múlt rövidrefogott, találó össze
foglalása Gunda В., Die Jagd und Domestication des Kranichs bei den Ungarn. Anthropos 1968/69, 
473—496. 
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berek szerte az Alföldön, akik daruvadászatból, tollcsíszárkodásból éltek.20 A vásá
rokon mindig akadt egy-két darufogó, másként darulüvő, akiknél tucatszámra volt a 
szebbnél szebb darutoll és rendesen kitűnő vásárt csináltak vele. 

A sikeres daruvadászatnak elengedhetetlen föltétele volt, hogy jóval naple
mente előtt el kellett rejtőzni, nehogy az őrdaru észrevegye, különben az éber darucsa
pat nem szállott le megszokott helyére. Még ekkor sem volt azonban bizonyos a 
vadász szerencséje, mert a legcsekélyebb neszre is azonnal szárnyra kaptak a darvak. 

Az abszolutizmus idején — amikor tilos volt a fegyverviselés — a darvakat fogó
vassal próbálták megkaparintani. Ehhez először is ki kellett kémlelni azt a helyet, 
ahova reggelenként leszállottak, és előtte az éjszaka sötétségében fölállítani a vasa
kat. A daruseregnek ugyanis az a különös szokása volt, hogy amelyik árpaföldről 
este háborítatlanul elszállhatott, reggel biztosan odaszállott vissza. 

A fogóvasakat a darvászok lerakták, majd az árpavetésen kukoricaszemekből 
egy-egy lépésre vonalat szórtak. A daru ugyanis éppen akkorát lép, mint az ember. 
Ha aztán a leszálló darufalkából valamelyik csak egyetlen kukoricaszemre is rátalált, 
akkor végig halad a soron. Fölszedegette az útjába eső szemeket, végül azonban el
jutott a porhanyós földdel betakart fogóvashoz, amelynek pöckére szintén egy szem 
kukorica volt fölhúzva. Ebbe is belevágott és már fogva is volt. 

Amikor a vas rácsapódott a csőrére, a zajra a többiek szétrebbentek. Azonnal 
odasietett a lesbenálló ember, mert a daru sokszor ki tudta magát a fogóból szaba
dítani : hanyatt vágódott és lábait nekivetette a különben is elég kezdetleges szerszám
nak. Ha ideje volt rá a darvász odaérkezéséig, mindig lerúgta. Sokszor még a 
csőre is beleszakadt a vasba, de megmenekült. Olykor előfordult az is, hogy a daru 
a vassal szállt föl. Hosszú erőtlen nyakán azonban a nehéz terhet sokáig nem tudta 
fönntartani, bukfencet vetett, majd kimerülve és halálra rémülve alázuhant. Külö
nös, hogy az elszakított csőrű daruk mind megéltek. Az ilyeneknél a megmaradt 
csőr végén dió nagyságú bunkó forrott ki. 

Lakatos kissé terjengős vonásokkal azt is megrajzolja,21 hogyan vadászott egyéb 
vízimadarakra a múlt században a Fehértó keleti partjánál települt Székhát paraszt
sága. 

Kora tavasszal, Mátyás napja táján mutatkozni kezdtek a vízen a sneffek, vad
kacsák, vadlibák. Ilyenkor előkerült a padlásról a csalétekül használt és eltett gólya, 
ami voltaképen aszalt szélkiáltó volt, de sneffet is „preparáltak" hasonlóképpen. A fris
siben lőtt madarakat a kemencében csontkeményre szárították, a hasukba pedig fa-
nyársat szúrtak láb gyanánt. 

A vadászatra induló férfiak legrosszabb ruhájukba öltöztek, amelyet egyébként 
éveken át csak ilyenkor vettek föl. Ugyanis a széki sár, a Fehértó lúgos vize kimarta, 
összelyuggatta a szövetet. Leginkább mezítláb indultak útnak, mert a lábbelit is ki
marta volna a széksós lé. 

A fölszereléshez hozzátartozott a tarisznyaszíjhoz kötött 10—12 gólya, hátul 
a pöckölök, vagyis kétarasznyi hosszú villás fűzfaágacskák, amelyekre a gólyák ke
rültek. Vállra vetve vérmocskos, félig szalmával megtömött zsák, továbbá kis kurta-
nyelű ásó. 

A furcsa menet a Fehértóhoz érkezve, az ásóval felújította tavalyi lesgödrét: 
kimerítette belőle a vizet, kihányta a sarat, végül pedig kiszalmázta. 

20 Vadászati és madarászati emlékeimből 64, 80. Vö. még Beretzk P., A szegedi Fehértó madár
világa. Aquila 1943. Népszerű: ifj. Tildy Z., Fehértó. Budapest 1955. Emlékezetes a Vadvízország, 
Homoki Nagy L, filmje. 

21 Lakatos K., Fehértói puskások. Adat a régi Szeged ethnographiájához. Szegedi Napló 
1911, 91. sz. 
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Ha a vízállás alacsonyabb volt a szokottnál és a tóban sziget mutatkozott, akár
csak akkora is mint egy hordófenék, akkor a lest ideásták. A madár itt bent kevéssé 
gyanakszik, attól nem kellett tartani, hogy ezekbe a gödrökbe fakadóvíz szivárog. 
A talaj ugyanis szívós, áthatlan. Csak az esővíz vagy hullámverés töltötte meg. 

Ha ilyen sziget nem mutatkozott, akkor a lesgödröt a tó szélére ásták. Oly 
mélyre, hogy a bennülő puskásnak csak a félfeje lássék ki belőle. Egyébként azt a 
kilátást is felrakott sárral, göröngyökkel elálcázták, de lőréseket hagytak rajtuk. 
A kiásott földet beledobálták a vízbe, nehogy a madár a földhányástól gyanút fogjon. 
Ismervén a madarak járását, lesipuskásaink mindig a tó északi és északkeleti részén 
ásták gödreiket. Ezután következett a gólyák felállítása. A gödörtől 15—20 lépés
nyire úgy rendezték el őket, mintha szedegetés végett leereszkedő madárfalkáról volna 
szó. A „sneffeket" külön csoportban, vagy hosszanti irányban állították föl, amint 
a fütyülő sneffek és széki sneffek éppen a partra szoktak szállani. Olykor úgy rendez
ték el, ahogyan „feltartott fejjel figyelve, a szélkiáltók siestájukat tartani szokták". 

Szeles időben a csalétkeket orral fordították szélirányba, hogy a tollúk ne bor
zolódjék föl, mert ez a leszálló rajokat bizalmatlanná tette volna. 

Mindezeknek elkészítését elvégezve, a lesipuskás sáros odvába húzódott. Szinte 
állandóan bennetartózkodott, amíg a madárhúzás, azaz vonulás meg nem szakadt. 

Szükséges volt ezeken fölül a hívogatás, vagyis a madarak hangjának utánzása, 
ami a gyakorlott vadásznak feltűnően szokott sikerülni. Párzás idején már a hívo
gató hangra sincs szükség, mert a madarak bódulatukban megfeledkeznek a szokott 
óvatosságról. A hangutánzó parasztvadász meglepő messzeségből le tudta csalni 
a magányosan kóborló, tapasztalatlan szemnek észre sem vehető madarat. 

Embereinket a hasadó hajnal már a gödörben találta. Ott is maradtak késő 
estig. Ilyenkor a gólyákat összeszedték és megindultak haza. Amikor azonban 
váratlanul korai vagy erős madárjárás mutatkozott, akkor az éjszakát is kint töl
tötték. Egyébként a vadlibát, kacsát, szélkiáltót nem számítva a sneffek csak jóval 
napfeljötte után, harmat száradtján szoktak mutatkozni. 

Lakatos állítása szerint esztendőkön át egyetlen lesipuskás zsákmánya a ren
geteg elejtett kacsát és ludat nem számítva, a szélkiáltóból és a sneffekből ezrekre 
ment. Ebből tartották fenn magukat és családjukat, bár vadjukat potom áron vesz
tegették a madárpiacon. Szintén Lakatostól tudjuk, hogy fűzfaboton rovásra vésték, 
hogy évente hány madarat ejtettek el. 

Amikor a tó kiapadt és a madarak elszéledtek, akkor embereink alkalmi mun
kából, így csőszködésből, szőlőkapálásból éltek. A vadászati évadban azonban 
aranyért sem lehetett volna őket más munkára bírni. 

Eláll a művelt ember szeme-szája — írja Lakatos — hogy ez a székháti népség 
mennyire ismerte a madárvilágot. Ismerték és részletesen meg tudták különböztetni 
minden vízi és víz körül élő madárnak a fajtáját. Tudták mikor, melyik hónapban 
jár és mikor távozik ez vagy amaz, hogyan változtatja a színét. Találóan nevezték meg 
az egyes fajtákat. így a Philomachus pugnax fiataljai emlékeztetnek csapatos járá
sukban, repülési módjukban, alakjukban a galambokra. Innen a galambsneff, 
másként cankócsirke elnevezés. A kitollazott nyakörves, bibircsókos hímeknek vi
szont fácánsneff a nevük. A szélkiáltónak jellegzetes, tu, tu hangja után tutuka neve 
is hallható. A sneffeket cigány-, csirke-, eső-, fácán-, fecske-, fekete-, fütyülő, galamb-, 
gólya-, hajóorrú, háromujjú, karólábú, kéklábú, kubik-, lotyó-, mónár-, mór-, pap
rika-, páva-, pörgeorrú, réti-, szőke-, szürke-, tarhonya-, tarló-, tengöri-, tiszai, 
vonyó-, ződlábú sneff megkülönböztető, részben rögtönzött neveken emlegette. A 
sneff, ajkukon olykor snyeff egyébként számos fajtának összefoglaló neve volt. 
így a gulipán (Recurvirostra arosetta) más neve hajóorrú sneff, pörgeorrú sneff. 
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Nyilván van azonban úri eredetű elnevezés is közöttük. A ,Totanus fuscus' két néven 
is ismeretes volt. A pettyes tollazatúnak kendörmagos sneff, fekete nászöltözetében 
pedig feketesneff volt a neve. A hangos ,Limosa limosa' neve vonyósneff, lotyó-
sneff. Hangutánzó eredetű a pirpió (Glareola pratincola). Ennek Lakatos Károly 
rácpap elnevezését is hallotta. 

Vegyük most szemügyre főleg Lakatos Károly és Beretzk Péter kalauzolásával 
a szegedi vadvízország és szárazföld többi, néphagyományban is számontartott 
madarait. 

Lakatos írja,22 hogy a régi szegedi víziember, de maga a köznép is tudta, ismerte 
a lápi madarak minden nemzetségét, szokását és természetét. Ha egy madár elsikkan-
totta magát, tudta, hogy miért tette. Tudta, hogy ez meg az a fajta madár milyen alakú 
falkával jár, hányan vannak, honnan jöttek, hová mennek. Tudta, hogy amikor a 
magasban kivált egy-egy madár a csapatból, miért tette. Tudta, hogy mit beszélnek 
a madarak. Értett a nyelvükön és néha jót nevetett, amikor zajongtak. Azt mondta, 
pörlekednek valamiért. 

A bakcsó (Nycticorax nycticorax) tulajdonságait már Nátly József23 magya
rázza: „baktsó, gém neme, a vízi bikánál kisebb. Lakik vizes helyeken, apróbb szigete
ken és fűzfa ágakon. Sokszor tsoportonkent három-négy óra hosszat mozdulatlanul 
állanak, innen azon közmondás: úgy néz, mint baktsó. Nappal, ha nem háborgatják, 
nem repül, csak estve eledel keresés végett kiabálva vízszélekre megy. Kétféle: hamu
színű és fejér. Ennek háta téglaszínű, amannak hangja kellemetlenebb.'''' Más nevei 
vakvarnyú, olájpap.2i A fehérnek fehérbakcsó (Buphus comatus) a neve. Jegyezzük 
itt meg, hogy régi vízenjárók nyelvén halvágó azoknak a madaraknak (bakcsó, cerkó) 
összefoglaló neve, amelyek hallal élnek. 

A batla (Plegadis falcinellus), vagyis fekete szalonka más népi nevei: lengyel
zsidó, zsidómadár. 

A bölömbika (Botaurus stellaris) más neve nádibika. 
A cerkó (Sterna hirundo) más neve csér. A halász hűséges kísérője, mindig „a 

falatért kunyorál". Innen kúdúska neve is. Családjába tartozik a halc'érkó (Sterna 
fluviatilis). Tömeges megjelenése öreg halászok szerint áradást jelentett. Inkább a 
Fehértón tanyázik a kisc'érkó (Chlydonias niger). A lócerkó, lócsér (Larus ridibundus) 
hangos természetéről híres. 

A dárévöcsök (Podiceps eristatus) szegedi halászok ajkán dáré, másként bujár. 
A dilimadár meghatározása nem sikerült. Lakatos emlegeti,25 hogy a vízenjárók

nak a szelet jósolta. 
A gém (ardetta), népünk ajkán gencs, gemecs, egyike volt a legismertebb és sok

féleképpen megkülönböztetett vízimadaraknak. Vegyük szemügyre őket. 
A faszkagém (Ixobrychus minutus) neve nyilván összefügg a fehértói Faszka-

szigettel. A görbegém, görbelábú gém, továbbá a kanalasgém (Platalea leucorodia) 
nevét Lakatos, illetőleg Tömörkény örökítette meg. 

A gencs szót a tápaiak önmagukra értve, különösen sértőnek találják. Lakatos 
a madárnak tápai elöljáró tréfás nevét is hallotta. Ha a gencsek böfögtek, akkor a 
vízi emberek meleget vártak.26 Tömörkény följegyzése szerint gencsokádék volt a 
Tisza nyáron kiszáradó kiöntésének neve, mert ezernyi ezer apró hal pusztult el 
benne. 

22 Lakatos K., A régi szegedi halászok jelképes madarai. Ethnographia 1910, 83. 
23 Nátly /., Némelly vélekedések a magyar nyelv ügyében. Szeged 1825. 
24 Lakatos K., Természeti és vadászképek. Szeged, 1897, 120. 
25 A régi szegedi halászok jelképes madarai 83. 
26 Uo. 151. 
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A törpegém (Ixobrychus minuUis) népi neve fakutya volt. Ugatásra emlékeztető 
hangjának árnyalataiból a halász részben szélre, részben jó időre következtetett. 

A gojzer (Numenius arquatus) öregek ajkán gujzer, olykor póling, szokottabb 
neve szélkiáltó. „Ha szokatlanul sokat kiabált27 és darvadozott a rétszéli apadásos he
lyeken, akkor a halász biztosra vette, hogy szél lesz." 

A kánya (Milvus), Cserzy Mihály szerint28 kurhéjja. Fajtái a bagolyszömű kánya 
(Circus aeruginosus), hókánya (Circus cyaneus), kerekszárnyú kánya (Accipiter 
gentilis). A szomorúkánya nevét Tömörkény említi. 

A kárakatona (Phalaerocorax carbo), tápaiasan kárkatona Lakatos Károly érte
sítése szerint29 népünk körében baljóslatú madár volt. Ha szokatlan időben, helyen, 
avagy szokatlan nagy számban jelent meg, árvizet, döghalált, háborút jósoltak belőle. 
Repülő alakjuk ugyanis fekete keresztek sokaságának látszik a magasban. Lakatos 
azt állítja, hogy ,,ez a madár volt régente a parasztság tengöri herkenytűje". Akinek 
folyton jár a szája, az a tápaiak szerint úgy csérog, mint a kárkatona. 

A lilimadár (Totanus calidris), más népi nevén, szegedi vízenjárók ajkán lidike, 
esősnyeff, réti snyeff. Lakatos szerint éjszakának évadján a legnagyobb sötétben is 
bejelentette a bujkáló alakokat. Egyik rokona Lakatos hallomása szerint tyütyüke 
(Totanus glareola). Ismeretes volt a lotyó (Limosa limosa) is.30 

A lütyü (Recurvirostra avosetta) újabb gulipán neve is meghonosodott népünk 
ajkán. Közismert a partifecske (Riparia riparia) is. 

A szárcsa (Fulica atra) tojása legjobb a tésztába. 
A tatártyúk (Syrrhaptes paradoxus) nevét már nem hallottuk.31 

Máig számontartott vízimadár a vadlúd, vadliba, amelynek Lakatos szerint há
rom fajtáját ismerték a szegedi tájon. Ezek a voltaképpeni vadlúd (Anser fabalis), 
a nagy vadlúd (Anser anser), és a lilik, nagylilik (Anser albifrons), Dugonics 
Andrásnál lillik. Mint olvassuk: a szárnyas vadállatok, főképpen a virrasztó darvak 
és Lillikek?2 

Lakatos szerint a lilik hangutánzó eredetű, mert vékonyan, sikoltósan folyton 
ezt hangoztatja: klilik, kiklik. Mészöly Gedeon Uli, Uli alakban emlékezik a hangjára 
és szintén hangutánzónak tartja — Lakatos nézetét nem ismerve — a nevét. Ezt 
azonban nem tartja ősinek, finnugor eredetűnek. Miután népünk csapatban látta őket, 
így szokta meg: lilik, és akkor is így emlegeti, amikor csak egyet akar belőlük meg
nevezni. Egyébként így nevezte a nagykunsági nép is.33 

A vadludak ősszel húznak át a szegedi, alföldi tájon. Viselkedésükből népünk 
időjárásra következtet. Ha rossz, hideg idő várható, akkor alacsonyan, délnek repül
nek. Ha magasban, vagy éjszaka történik a vonulásuk, akkor jó idő lesz. Ha tél 
végén észak felé vonulnak, akkor már nemsokára tavaszodik. 

A vadkacsa (Anas platyrhyncha) máig ismeretes. Egyik fajtájának (Anas 
querquedula) Lakatos és Kovács János34 szerint trifkó neve is járta. „Trifkol, csiukol 
a Tisza mentén a trifkónak nevezett kis vadkacsafaj." Egyik apró, fekete fajtájának 
Nátly József sótra nevét is hallotta. 

A varnyú alakban emlegetett varjúnak régi népünk több fajtáját tartotta számon. 

27 Uo. 84. Vö. még Beretzk P., Tavaszi gojzerezés. Délmagyarország 1937, 110. sz. 
28 Cserzy M., Vasárnap délután. Szeged 1921, 15. 
29 Lakatos K., Tiszamenti madárnevek. Természet 1897, 6. sz. Vö. még Szegedi Szótár I. 691. 
30 Természeti és vadászképek. 124. 
31 Természeti és vadászképek 8. 
32 Dugonics A., Jolánka, Etelkának leánya. I. Posony-Pest 1803, 24. 
33 Mészöly G., Uralaltáji szó-e a üli vagy lilik madárnév? Népünk és Nyelvünk 1929, 292, 

1930, 125, Vö. még Györffy I., Nagykunsági krónika. Karcag 1922, 29. 
34 Kovács J., Szeged és népe. Szeged 1901, 43. 
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A kálvinista varjúnak nálunk ködmenös varnyú a neve. Tömörkény szójegyzékében 
fordul elő a szürkevarnyú (Corvus cornix). A már említett bakcsónak más neve vak
var nyú. 

A varjú kártékony madár, amelyet rendszeresen irtani szoktak. így a régi sö
vényházi uradalom 1945 előtt gyerekeket fogadott napszámra, hogy a magas fákon, 
főleg a rezula néven emlegetett néhány holdas erdőcskékben levő varjúfészkekből 
a tojást szedjék ki és törjék össze. A múlt század derekán elszaporodott varjak irtására 
alakult alsóvárosi népkört tréfásan varnyúkaszinó néven is emlegették. 

A kölökvarnyú, sövényháziak ajkán varnyúfiú levese különösen tápláló. 
A varjú a szegedi szóláshagyományba is belekerült. A fiú kövesse csak apja mes

terségét : varnyúnak varnyú a fia. A megkínált vendég-gyereket így bíztatják a kenyér
evésre: a mi kenyerünk kakastéjjé, varnyúvajjá van ám sütve! 

A ragadozó vércse (Falco tinnunculus) más sövényházi neve tUinkómadár. 
„Pallavicini őrgróf juhászától hallottam,35 hogy a nyárfásban vijjogó vércse tilin-
kózik, miértis juhásznyelven tilinkómadár a neve. Azt is mondják, hogy a vércse 
nyívik, meg hogy vereség, ha nótázó kedvében van." 

Máig ismeretes a vízibika (Botaurus stellaris), továbbá a vízityúk (Gallinula 
chloropus) neve. 

A vízimadarak díszes, kitűzésre szolgáló tolla, továbbá húsa, tojása mellett 
tudunk egyéb használatáról is. 

Nevezetes madár volt a gödény (Pelecanus erispus), amely a példabeszédbe is 
belekerült. Máig mondják a jótorkú, nagyokat ivó emberre: annyit iszik, mint a 
gödény. Erre a mohóságra utal a régi halásznóta is: 

Gödénymadár émönt, ritka lőtt a magja, 
U vót a halaknak gyohontató papja. 
Be nem tellött soha torkának a zsákja, 
Olyan vót, mint a pap telhetetlen zsákja. 

A gödények csakugyan nagy halcsíszárok voltak. ,,Már a módjuk is — írja3e 

Lakatos — amely szerint halászni szoktak, elárulja nem közönséges halászmesteri 
képességüket. Nagy félkört alkotnak a vízen, s az annak két végén levő vezérhajtók 
gyorsan úsznak előre, szárnyaikkal csapkodva a vizet, hogy ekként kis térre hajtsák 
össze a menekülő halakat. Ott aztán a hihetetlenségig kitátott csőrüket a vízbe dugva, 
roppant zacskóikat zsákháló gyanánt használják." 

Lakatos még egy régi vőfélyrigmust is idéz: 

A gödénynek nevét talán hallottátok, 
Hogy ez ritka madár, azt is jól tudjátok. 
Túzok, vadlúd, kacsa ime néznek reátok, 
Vízityúk is lassan sántikál hozzátok. 

A gödény söprűszerűen egybekötött tollait a régi szegedi gazdasszonyok a gyú
rás közben szétszóródott liszt, asztali morzsa összesöprésére használták. Öblös áll-
zsákjából dohányzacskó készült. Nagy csőrét halászkunyhók ajtajára, csónak orrára 
szögezték. Mindezeknek nyilván mágikus, oltalmazó célzatuk is volt, amelyet föl
tétlenül a középkor egyházi szimbolikája ihletett. Tudjuk, hogy a fiókáit önnön 
testével tápláló gödény, más nevén pelikán, régi Krisztus-jelkép. 

35 Természeti és vadászati képek 18. 
36 Vadászati és madarászati emlékeimből 74. Vö. még uő., A hírős pelikán madárról. Szegedi 

Napló 1911, 306. sz. Beretzk P., Pelikánvadászat a szegedi Fehértón. Délmagyarország 1937, 70. sz. 
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A sas húsát tudtunkra nem élték, de tollával a süveget sűrűn díszítették. A sasláb 
sokszor szolgált gyertyatartóul. Szárnyait kapukra szegezték. Ennek a díszítés má
sodlagos készsége mellett, eredetileg nyilván elriasztó hivatása volt: a bejárat körül 
ólálkodó gonoszok távoltartására irányult. Ismerve azonban János evangélista 
archaikus szegedi kultuszát, gonoszűző szerepét, azt is föltételezhetjük, hogy a ha
gyományt az egyházi szimbolika, a sassal jelképezett János alakja is befolyásolta. 

Tápén, tanyán imitt-amott még most is láthatjuk, hogy a tisztaszoba tükrének 
sarkába tűzve pávatoll látható; Ismeretes, hogy a tükörhöz minden népnél számos 
hiedelem, főleg rontó képzet fűződik. Eredeti célzata szerint a pávatoll nyilván nem
csak díszített, hanem oltalmazta is, aki belenézett. Tudjuk, hogy a középkor kép
rendszerében a páva a sérthetetlenséget, halhatatlanságot jelképezi.37 

Talán nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy a felsorolt hiedelmekben a híres kö
zépkori Physiologus3*, misztikus természetrajz parasztivá honosodott töredékei csil
lannak föl. 

A Tisza szabályozása és ármentesítése után sem hal el az évszázados pákászha-
gyomány. E primitív, gyűjtögető foglalkozásnak egyes ágai, munkakörei mintegy 
mellékkereset, esetleg háziipar gyanánt olykor máig tartják magukat. Ilyenek a 
madarászat, ennek is egyik különleges ága, a galambászkodás. Ilyen a tápai gyékény
szövés, továbbá a nádvágás, kosárfonás, piócaszedés, székfüvirág gyűjtése. Miután 
a pákászélet történeti néprajzáról előbb már szó esett, itt a legutolsó évszázad jelen
ségeit, csökevényeit, illetőleg fejleményeit tekintjük csak át. 

A madarászat a századfordulón még eléggé tartotta magát. Legértékesebb for
rásunk Cserzy Mihály, aki életképszerűen örökítette meg39 a korabeli madarászok 
szegedje világát : 

„Őszi hajnal. Két ember, vállukon zsák. Megérkezve kibontják a zsákot, és ki
veszik belőle az apró, négyszögletes kalickákat, melyekben csíz, szokottabb nevén 
csízik (Chrysomitis spinus), stiglinc (Carduelis carduelis), öregek ajkán tiglinc, 
Kisiratoson tiglinó, és vörösbögy (Erithacus rubecula) csapkod. Madarászok ők, 
akik ilyenkor napszám híján ezzel foglalkoznak. 

A kalickák előkerülvén a zsákokból, hozzáfog a két ember a mesterséghez. 
Az első dolog a lépfák fölállítása. Ezt is tudni kell, mint mindent az életben, mert a 
léppel való madárfogásnak ez a tulajdonképpeni alapja. A stiglinc ritkás, átlátszó 
bokorra szeret leszállani, a csíz ellenben sűrű cirokseprű-alakút kedvel. Ez okból 
a lépfákat is az ő kedvük szerint kell összeszerkeszteni. Levágott fűzfaágakat köt 
együvé és erősít le a földbe az ember, melyek ha esetleg régiek és fonnyadtak, akkor 
friss gallyakkal föleleveníti őket. Az ágakat azután arányosan elvagdossa és elhelyezi 
rajtuk a makk névvel illetett, 3—4 cm hosszú podvásbélű (bodza, juhar, tányérica) 
vékony cserjeágakat. Ezeket az ágra tűzi föl az ember olyképpen, hogy a másik 
végükre ráalkalmazhassa a spindli néven emlegetett lépvesszőt. 

Amint így elkészülnek a lépfák, a zsák aljáról, vagy a tarisznyából elővesznek 
az emberek néhány madarat: csízt, stiglincet, amelyek bizony már nem énekelnek, 
mivelhogy elmondták hattyúdalukat, és ezekkel fölékesítik a lépfákat, hogy könnyeb
ben tévedésbe ejthessék az erre tévedő madarakat. Most még a lépvessző marad 
hátra. Ez meg cirokból vagy tamariskusfa vesszejéből kerül ki, mert ezek vékonyak 
és hajlósak, ami nagy előny, mert ha az ilyen belépezett vesszőre ráröpül a madár, 
meghajlik alatta, és a szárnya rácsapódik a lépre, amelyből egykönnyen bajos dolog 
kihúzni. 

37 Doering, O., Christliche Symbole. Freiburg im Breisgau 1933, 118. 
38 Horváth S., A Physiologus. Ethnographia 1921, 1. 
39 Cserzy M., Alföldi madarászok. Szegedi Híradó 1901, 54. sz. 
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A lépvessző 20—22 cm hosszú és egész csomóra való van most itt. Ez szintén 
lényeges. Olyan a vessző, mint a halfogó embernek a giliszta. A csomó pedig a lépbe 
van téve, mint a kender az áztatóba. A lépet viszont valamely kiérdemesült csizma
szárnak a darabjába burkolják, amit kettéhajtanak, hogy ne érjen semmihez... 

A lép, ez a csodálatos ragadós eszköz, a tölgyfának betegsége: kinövés a ko
rona között, mely sárgazöld bibircsókként támad a gallyakon, amit összeszednek a 
madarászok és ahhoz illő tudománnyal elkészítenek. Mossák, baltafokkal megtörik, 
azután olajjal összefőzik, és addig kavarják, amíg nem pattog. Ekkor bekerül az 
összehajtott csizmaszár közé. 

A madarak szárnyáról azután hamuval letisztítják a ragadós lépet és megnézik. 
Boldogok, ha hímet fognak. Zsákba rakják őket. A nőstényt a madarászat végén 
eleresztik. 

A lépvesszőket felújítják, a madártolltól megtisztítják és kezdődik az egész 
elölről. Két-három falkát is kivárnak. A zsákok megtelnek, különösen több napos 
eső után, amikor a madarak eléheznek és rajokban indulnak élelemért. Foghatnak 
40—50 darabot is, különösen a hüpp néven is emlegetett vörösbegyet, amely rendkívül 
együgyű madár. Elég egy hüvely vöröspaprikát feltűzni a lépfára, hogy tőrbecsalja 
vele az ember. Gyakorlott madarász lebújik a lépfa mellé, füttyszóval hüppög neki 
és jön ész nélkül a vesztére. Ez biztos fogás. Értéke azonban csekély: a hím 20—25 
krajcár. Ezt is inkább babonás hitből veszi a nép. Ugyanis azt tartja, ha orbáncos 
beteg fölé helyeznek vörösbegyet, akkor ez a betegséget magábaszívja és elpusztul 
a beteg ellenben fölépül. A hiedelem tudtunkra már nem él. 

A madár-lépezésnek még egy szemtanúját, a botanikus Győrffy Istvánt idézzük.40 

A Boszorkányszigetről délre egy tisztáson „fűzfavesszőkből összetákolt gunyhó, 
előtte apró kalickába kitett tengelicek, csízek és két lépfa." Az egyik ,,négy-öt 
fűzből összekötött, fent kosárszerű fonadékkal koronázva, alul levéltelenek a vesszők, 
csupán fent képeznek a zöld leveles gallyak sűrűs fonadékot. Oldalába tetejébe lép
vesszőket tett a madárkedvelők kedvét kereső madarász. Erre egy-két elég rosszul 
kitömött csízét tűzött ki. A másik lépfa is körülbelül 2 m magas, de mindössze két 
erősen leritkított és letűzött fűz, szintén lépvesszőkkel csalinak rajta a kitűzött 
tengelice. A fonadékos lépfával csízeket fognak. A ritka lépfa a stiglinc veszedelmére 
van kitéve. 

A lépet dorozsmaiaktól veszik, éppen úgy mint a galambászok. A lépet rá
kenik egy csizmaszár darabra, amelyben a vékony lépvesszőket megforgatják és a 
lépfára tűzik, beszúrják. Mivel a szél kifújja, frissíteni kell minden órában". 

Hallottunk az álló néven emlegetett madarászeszközről is. Ez olyan földbe 
szúrható horgas fa, amelynek felső végén kampó is van. Erre könnyen ráilleszthetők 
a csalétkül szolgáló drótkalitkák, amelyekben a hívó- tehát a madár van. Az álló
kat lépfákkal szúrják körül. A kalitkákat nem a földre teszik, hanem mindig az állóra 
akasztják, nehogy valami földi állat a madarakhoz férkőzzék. 

Sok baj van a madarak nevelésével : tisztán tartani, homokról, fürdővízről gon
doskodni. A madarak egymástól tanulnak énekelni, de tanítani is kell őket. 

Tömörkény egyik elbeszélésében41 egy öreg szegedi hajóslegényről szól, aki 
„amikor télen be van fagyva a mesterség, madarakat tanít fütyülni. Feketerigókat. 
Ha van rá vevő, eladja. De van neki egy rigója olyan, hogy azt eddig semmi áron sen
kinek oda nem adta. Annak híre van, az nyáron át a hajóban szokott fütyülni. Retten
tő módon érti a fütyülést s bármerre, akár a Dunán, akár a Tiszán úszik a hajó, min-

40 Győrffy L, A lépfa. Aquila 1929/30, 2. 
41 Tömörkény L, Ne engedjük a madarat. Budapest 1911, 11. 
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den vízenjáró tudja, hogy amely hajón a feketerigó ilyen borzasztó szépen fütyül, ott, 
ugyanazon hajón tartózkodik Porkoláb Ignác öreg hajóslegény^. 

Tavasszal a zöld búzatáblák között történt a fürjözés, fűrözés, vagyis a fürj
fogás. A fürjet nemcsak a hangjáért, hanem a húsáért is vadászták. 

A fürjözés leginkább a fürhívó segítségével történt. Ez nem más, mint bőrből 
készített zacskó, amelyet lófarokkal töltöttek ki. Felső végére pulyka lábszárcsont
jából vagy ónból készített síp került. A megbúvó madarász a zacskót mutató és 
nagy ujja közé fogja, ráüt. így utánozza a fürj hangját, közben természetesen a sípba 
is belefúj. Tápén két eltérő hangú sípot is használnak. A hímek vakon siettek a hang 
után, azonban a már előre kikészített zöldre festett háló alá kerültek. 

A vadlibát Lakatos szerint42 régebben sárgarépával és szemes eledellel körül
szórt vastür segítségével fogták. Arra is emlékezett, hogy pusztai parasztpuskások 
a leszálló vadlúdfalkát kukoricaszárral, vagy hasonlóval jól megrakott talicskát tolva 
közelítették meg. 

A csapó nyers tökből készített cinkecsapda.43 A tök felső részét lemetszették 
csaptatónak és felpöckölték. A tök belsejébe vékony keresztecskét szúrtak, amelynek 
végét cérnaszállal kötötték a felpöckölt részhez. Ha a cinke rálépett a keresztbe 
tett fára, ez megbillent és a fedő tökrész ráborult a madárra. 

A cserény ma már csak a galambászok körében használatos. 
Népünk még a századfordulón is szerette a háznál a madarat, „Rendesen vagy 

egy fürj szokott pitypalattyolni, verni — írja44 Kovács János — vagy egy stiglinc, ci-
nöge, csízik, vagy kendörice csacsogni, énekölni. Ritkábban a rigó fütyülni, a rütyü, 
azaz zöldsármány és a vörösbögy meg a pinty, pintyőke ugrándozni". Ehhez hozzá-
vehetjük még a gilicét, vadgalambot is. A kanári népünk szélesebb köreiben nem 
tudott elterjedni, kedveltté válni. 

Mindezekből kitűnik, hogy a madárféle a szegedi népnek évszázadokon át nem
csak passziója, tápláléka, hanem szerényebb mértékben kenyérkereseti forrása is 
volt. Bertrandon de la Brocquière útinaplójában (1433) jelenik meg először a sze
gedi madárpiac előttünk. A múlt századból Lakatos Károly mellett jellemzi Cserzy 
Mihály45 és Csényi Gyula46 is. Egyértelműen azt írják, hogy a Víz előtt a Széchenyi 
téren, a vízház^1 mellett állott. „Ott találkoztak — írja Csényi — a madarászok, 
galambászok, kalitkacsinálók, meg a vadászok és agarászok is." Viszont Cserzy 
így emlékezik: „Pár év előtt még rendes madárpiac volt idebent a Városban. Galam
bászok és madárfogók típusai verődtek ide együvé, és ki kendőbe kötve, ki pedig 
kalickában árulta a maga portékáját. Ma zsebből árul a madarász és jár házról
házra a fürge jószágokkal." 

Végül be kell számolnunk egy különös szegedi diákegyesülésről is. A múlt szá
zad hatvanas éveiben a szegedi diákok — írja a visszaemlékező Csényi Gyula — 
szabadság jeligével egyesületet alapítottak, melynek az volt a célja, hogy a madár
piacon összevásárolt éneklőmadarakat hatalmas kalickába gyűjtsék. Majd átvitték 
az újszegedi ligetbe, és szabadon bocsájtották őket. Közben Róth Endre (később 
Szögedi Endre helybeli zeneszerző) iskolatársuk Szabadság dalát énekelték el. Nem 
vették észre, hogy egyik piarista tanáruk is követte őket. A végén ő is kérte az egye
sületbe való fölvételét. 

42 Vadászati és madarászati emlékeimből 312, 314. 
43 Kovács J. 252. 
44 Kovács J. 251. 
45 Alföldi madarászok. 
46 Csényi Gy., Madarászokról. Szegedi Híradó 1922, 121. sz. 
47 Szegedi Szótár II, 679. 
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A madárpiac évszázados hagyományának utolsó nyomait napjainkban a ga
lambpiac őrzi. 

A szegedi célszörű szögényembör ismerete a vízenjárók és madarászok madár
tudománya mellett még számos más fajtára is kiterjed : meg tudja nevezni őket, és 
sajátos hiedelmeket, szólásokat fűz hozzájuk. 

Ismert nálunk is a borozdabillögető (Motacilla alba), a büdösbanka (Upupa 
epops), másként bankamadár, a csóka (Coloeus monedula), másként öregpap, a 
fogoly (Perdix perdix), a fülemüle (Luscinia), az ökörszöm (Troglodytes traglodites), 
pinty, pintyőke (Fringilla coelebs), pipicske (Galerida eristata). Hangja: Szűrt vögyé! 
Szűr kankót 

A bíbic (Vanellus vanellus) a helyi monda szerint is jellegzetes búvik-búvik 
hangjával árulta el az üldözött Jézust, aki megátkozta, hogy fára ne tudjon fészket 
rakni. Ezért van, hogy földön költ. A soha körülírása: bíbicök napján. Az olyan 
földnek, amely csak nádat terem, ószentiváni tréfás neve: bíbickocogó. 

A cinke, másként cinöge (Parus) Tömörkény hallomása szerint tud télül és 
nyárul fütyülni.48 Magyarszentmártoni találóskérdés: vót a világon ëgy cinöge. Annak 
vót háromszázhatvanhat tojása. Olyanok mind mint ëgy huszonnégy akós hordó. An
nak a haját még fejszével se löhetött szétverni. Megfejtése: a cinege a világ nagysága, 
a tojás az esztendő, a hordó a nap huszonnégy órája. Nem lehet szétverni, mert az 
óra száma nem lehet kevesebb.49 

A függőcinke neve fügemadár. Egy tiszahegyesi nóta50 szerint 

Fügemadár olyan drága, 
Selyömgyapjúbul a háza, 
Fészket rakott a faágra. 

Fészke a fügefészök, amelyet valamikor szoptatós asszony fájós mellére szok
tak tenni. 

A haris, harismadár (Crex crex) zajos természetéről híres. Dugonics példabe
széde : ökröt szarván, harist szaván51 egyik terjáni nótába52 is belekerült : 

Árokparton szól a harismadár, 
Nem süt többet énrám a те/eg nyár, 
Mer én pörgekalapot viselők, 
Pirosbarna szép kislányt szeretök. 

A holló (Corvus corax), más tréfás nevén zsidópap a szegedi népdalokban is 
szomorúság, gyász kifejezője. Amikor holló száll keresztül a házon és karrog, vagyis 
károg, akkor meghal a családból valaki. A szegedi tájon is járja: ritka, mint a fehér 
holló. Dugonics szerint a gézengúz, akasztófavirág tréfás neve: hollók eledele53. 
Ha a szakmabeliek egymás között marakodnak is, a kívülállókkal szemben össze
tartanak: holló a hollónak nem vágja ki a szömit. Kíváncsi valamire: kilesi, mint do
rozsmai embör a hollót. Emberünk egyszer azt hallotta, hogy a holló száz évig él. 
Mire ő: no ezt kilessük. 

A juhászka (Charadrius alexandrinus), másként guruló, csirkesnyejf főleg a 

48 Tömörkény /., A Szent Mihály a jégben. Budapest 1957, 313. 
49 EA. 2801. Kálmány L. 
50 Kálmány L., Szeged népe. II. Arad 1882, 183. 
51 Dugonics A., Etelka. I. Posony-Pest 1805, 395. 
52 Szeged Népe III, 29. 
53 Etelka II, 100. 
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Fehértó mentén él. Ott szeret lenni, ahol a birka legel, mert a jószágtól felhajtott 
bogarakat elkapkodja. 

A kakukk (Cuculus canorus) az Úristentől a legszebb ruhát kérte, nem elégedett 
meg a magáéval. Erre büntetésből az ördögtaréjt kapta. Azóta szomorúan kakukkol, 
mert átok alatt van.54 

Ha tavasszal először hallod a kakukkszót, annyi esztendeig élsz, ahányat meg 
tudsz olvasni. Ha a beteg tavasszal meghallja a kakukkszót, akkor abban az esz
tendőben nem hal meg. 

A mátyásmadár (Garrulus glandarius), másként szajkó Tömörkény szerint haj
dani fogadósok kedvelt madara volt, amelyet emberi szóra is megtanítottak. A 
belépő vendéget rendesen betyár kiáltással üdvözölte.55 

Ezzel kapcsolatos Cserzy Mihálynak egy mondai színezetű története.56 Egy Sze
gedre vándorolt idegen fogadósról azt rebesgették, hogy dúsgazdag marhakereskedő 
vendégének elemelte 40 ezer forintját, az ügyre azonban nem derült bizonyosság. A fo
gadós később szerzett magának egy mátyásmadarat. Minden örömét ennek a csacso-
gásában lelte. Szolgálóleányának szigorúan meghagyta, hogy a madárért életével felel. 
Ez hamarosan és váratlanul el is pusztult. A halálra rémült lányt a fogadós arculütötte: 
ijedtében összeesett és azonnal meghalt. A holttestet titokban a Tiszába dobta. Vala
hol Martonos alatt vetette ki a víz. A dolog nem derült ki, öngyilkosságra gyanakod
tak, a fogadósnak azonban állandóan a fülébe csengett a madár szava: betyár. Ez 
annyira felbolygatta, hogy a szorongásokba hamarosan maga is belepusztult. 

A nádiveréb (Acrocephalus arundinaceus) tápai hangutánzója: két kés, három 
nyárs, három kaszás, hat v'éllás. Buta : okos mint a nádiveréb. 

Nyeffentyű néven emlegeti népünk a sárszalonkát (gallinago). 
Apacsirta (Alauda arvensis) népünknek is kedves madara. Hangját fölfelé száll

tában ez a régi szőregi mondóka utánozza: fölviszöm, fölviszöm, fölviszöm baltiká-
mat Boldogasszony hon. Boldogasszonyhon fölviszöm, fölviszöm. Csakhogy szegényke 
nem bírja fölvinni, amit leereszkedőben be is vall: elejtöttem57. Én is vagyok azért 
valaki : engöm se a pacsirta kötött. 

Régi hiedelem szerint Zsuzsanna napjára (febr. 19.) már megszólal a pacsirta, 
hogy a közeledő tavaszt jelentse. 

A rigó (Oriolus oriolus) szolgabíró madara, mert mindig annak a tisztességét 
dicséri. Ezt énekli: huncut a bíró. Valamikor én is voltam valaki: neköm is füttyen
tett valamikor a sárgarigó. 

Tömörkény nyomán már említettük, itt még további idézzük, hogy az ő idejében 
még akadtak olyan célszörü szögedi szögény embörök, akik ráérő idejükben mada
rakat tanítottak még szebben fütyülni.58 így egy hajóslegény rigót szoktatott: „a tag
vakkot fújja, a közönséges marsot fújja. Le tudja híjni a kaszárnyaárestáncokat. A ge-
nerálmarsot fújja, mög a capistrángot fújja'''' — dicséri a novella egyik alakja, egy 
nekilelkesült vízenjáró, és egy tiszaparti kiskocsmában meg akarja akadályozni, 
hogy a rigót egy hajóvontató szerb ember vásárolja meg, mert hajóslegény gazdája 
megszorult: „ilyen csúfság régön nem esött mög a Városon." 

A seregély (Sturnus calandra) népünk nyelvén serege, serögje, seregje, a szőlő
hegyek vendége. Elriasztása külön tudomány volt.59 

54 Kálmány L., Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban. Szeged 1893, 48. 
53 Tömörkény I., Hajnali sötétben. Budapest 1958, 415. 
66 Cserzy M., Régi világból. Szeged 1919, 27. 
87 Kálmány L., Boldogasszony, ősvallásunk istenasszonya. Budapest 1885, 13. 
58 Ne engedjük a madarat 3. 
59 Rónasági csodák 201. Vö. még Szegedi Szótár II, 401. 

135 



A sordély (Emberiza miliaria) szegedi ajkakon surdé, csordé, sodrómadár. 
A szarka (Pica) nevet összetételekben más madarakra is szívesen alkalmazza 

a szegedi nép: bábaszarka, másként szőriszarka (Lanius minor), szarkagábor (Lanius 
excubitor) Fehértón a székiszarka (Himantopus himantopus). Ez utóbbinak más 
neve karólábú snyeff. 

Szegeden is közismert szólás : sokat akar a szarka, nem bírja a farka. Aki a 
szükségét végzi, a tápaiak szerint: szarkát fog. A hitvány föld olyan, hogy a szarka 
is éhön veszne rajta. Az ilyen föld Ószentivánban szarkamart főd. 

A szarka csörög. Dugonics a fecsegésre ezt mondja: pipere-szarka-csörgések és 
darálások60. Ha szarka száll a háztetőre, vendéget jelent. Ez arról jön, amerre a far
kával billent. Ha valaki két dolgot szeretne egyszerre, de tétováz közöttük, akkor 
Tápén ezt mondják neki: kettős lössz a szarkafészök. 

A túzok (Otis tarda) már alig látható, pulyka nagyságú madár. Alakjából ért
hető meg a már Dugonicstól is idézett példabeszéd : jobb a mái veréb, mint a holnapi 
túzok, vagyis többet ér az, ami van, mint amit csak remélni lehet. 

A vércse (Falco tinnunculus) ragadozó madár, a csirke, galamb ellensége. 
Innen névmágiás tápai pétör megnevezése. Említettük, hogy Lakatos Károly juhá
szoktól tilinkómadár nevét is hallotta. Vöröses tollazatához hasonló színű lóra szok
ták mondani: vércse, vércseszőrü. 

A víziélet évszázadokon át egészen a folyószabályozásig jelentős mértékben já
rult hozzá a szegedi táj ételkultúrájához is, és az idők folyamán a szegedi konyhának 
változatosságot, sajátos ízeket, különleges készítési módokat biztosított. 

Nézzük is azokat a nyersanyagokat, amelyek a pákász szorgoskodása révén 
kerültek a régi szegediek asztalára. 

A pákászt nagy szegénysége rákényszerítette az önellátó életre. Természetesen 
a piacra is jutott abból, amit összegyűjtögetett. így a vadmadarak húsa és tojása mel
lett evett és árusított halat, csíkot. Nyilván az ő feladata volt régebben a teknősbéka 
fogása is. Semmi nyoma, hogy népünk ette volna, az úri rendnek azonban kedvenc 
eledele volt. Az 1726. évi tanácsi jegyzőkönyvben olvassuk: N. Város számára Teknős 
békáért 3 fl. A tanács szívesen küldte pozsonyi és bécsi uraknak, hogy Szeged ügyeit 
és érdekeit kedvezőbben, gyorsabban intézzék. Az 1827. évi hivatalos városi ártari-
fában olvassuk, hogy piaci helypénz gyanánt fizetendő: Egy zsák Tekenős békától, 
melly árulásra kitétetik Váltó Tzédulában 3 kr. 

A pákász kelepcében fogta a nyulat, gyűjtötte a sulymot, nádgumót, gyékény-
böngyölét, gyökérgumót, amelyeket megtörve, liszt gyanánt is elhasznált. ínséges 
időkben erre más szegényszerű ember is rákényszerült. Mindebből természetesen 
eladásra, esetleg cserére is jutott. 

Mint előbb is mondottuk, a pákászok gyűjtötték a vízimadarak tojását, ame
lyet a piacon szívesen vásároltak tőlük. A gyűjtésbe egyébként vízmenti gyerekek 
is belekapcsolódtak. Máig élő hagyomány szerint a dárévöcsök, másként dáré, bu-
jár (Podiceps eristatus), szárcsa (Fulica atra), továbbá a ződfejű kacsa (Anas boschas) 
tojásával sütött ünnepi kalács páratlanul jóízű volt. Rántottának a bíbictojást ked
velték. Szívesen kaptak azonban vadliba-, vadkacsatojáson is. 

Annak a pákásznak, aki főleg csíkokat fogott, csíkos, csíkász volt a neve. A csík 
(Cobitis fossilis) öreg tanyaiak ajkán halcsík, különleges halfajta volt, amelyet népünk 
káposztába főzve fogyasztott. 

A pákászok másik nagy felekezetéhez tartozó madarász a piacot bőségesen el
látta vízimadarakkal is, amelyeket a szegedi szakácskönyv szerint igen változatosan 

60 Etelka I, 319. 
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tudtak elkészíteni. Mindez már a múlté. A vízimadár valamikor egyébként a legol
csóbb népeledelek közé tartozott. Megúnásig ették. Régebbi följegyzések szerint 
ez annyira ment, hogy a cseléd fölmondta a szolgálatot, ha szüntelenül madárhús 
került az asztalra. A koldusok alamizsnául akárhányszor egy-egy vadkacsát, sneffet 
kaptak. Az ilyen házat azonban olykor el is kerülték, mert maguk is elteltek vele. 

Tágabb értelemben még a gyűjtögető pákászélet körébe vonható a rákászás, 
rákszödés is. 

Adataink sajnos, nagyon szűkösek, bár értékesek. 
„Még az én gyerekkoromban — írja61 Tömörkény — a Város alatt tele volt a 

Tisza rákkal, míg ma aranyért sem találni benne ezen a tájon... Annak előtte annyi 
volt, hogy aki egy kis rákcsípéstől nem féltette az ujjait, puszta kézzel foghatta. A gye
rek végig hasalt a tutajok szélső gerendáin, fölgyűrte karján az inget és a vízben a ge
rendák alá tapogatózott a kezével. Ott mindig talált rákot, előhúzta, játszott vele egy 
darabig, aztán megint a vízbe dobta, mert úgyszólván alig volt értéke. 

A régi szegedi vár omladékos, mohos falai beszolgáltak a Tisza vizébe és csak 
nagy nyári apadások alkalmával látszott meg igazán, hogy mennyire bent vannak 
ezek a romok a mederben. Alighanem azok a nagy omladékok voltak az egész nagy rák
család lakásai és nagyon tele lehetett vele a parti fenék, mert szokott gyermekmulat
ságaink közé tartozott, hogy játékból halásztuk... Hazulról hozta az ember hozzá a 
brácsát. Ez volt a fogóeszköz. Otthon az udvar valamelyik sarkában, az egymásra 
hányt ócskavasak között talált az „ember''' valamely kisebb hordóabroncsot, azt a cu
korsüvegről maradt madzaggal hálóra befonta és tartózsineget kötött rá olyképp, mint 
az a sárkánynál szokás. Ez is elmúlik már, mert nagyon sok a telefondrót. A brácsa 
hálója közepére nagy parti szitakötőt kötött azután az „ember" vagy dongólegyei'.. 
vagy döglött durbincsot, amely száz számra hevert azidőben a parton, vagy békát... 
A brácsa aztán a madzagon leereszkedett a fürdőházi hídról s nem telt bele sok idő 
már újból föl lehetett húzni. Volt rajta rák, olykor sok. Voltak köztük terhes nagyálla
tok, olyan színűek, mint a kékagyag; ezeket az óriásokat akkor vasrák néven tisztelték. 

Kovács János írja,62 hogy rákleves főtt belőle. Az egész Tisza meredélyes partja 
telve volt rákkal. Csak úgy csemegének pirosra főzve, hatalmas nagy tálakban szá 
zával került a legszegényebb népnek is az asztalára. 

Élő emberrel már nem találkoztunk, aki a rákszedésre, rákevésre még emlé
keznék, így aztán csak ezekből a régi följegyzésekből merítettünk. Hogy azonban ití 
igen ősi hagyományról van szó, azt az 1522. évi tizedjegyzék Rákos családneve is 
föltétlenül tanúsítja. Dugonics András ezt a kapzsi embert jellemző példabeszédet 
örökítette meg: a rákban faggyút kerestet.™ A szegedi népnyelv is használja a hirte 
len zavarában elpiruló emberre: vörös lőtt, mint a rák. 

A rák gyomrában található kékesfehér, lencseszerű anyag volt a rákszöm. Ha 
szembe hullott valami, akkor rákszemet dugtak a szemhéj alá, hogy így biztosab
ban kivehessek.64 Ez igen régi szegedi orvosság, mert rákkő néven már az Alsóvárosi 
Glosszák is megörökítette65 1510 táján: raak eov, vagyis 'capillus qui invenitur in 
capite cancri.' 

A pákászkodás, vízi gyűjtögetés szinte napjainkig élő maradványa a piócaszödés, 

61 Tömörkény I., Vízenjárók és kétkezi munkások. Szeged 1902, 77. 
62 Kovács J. 201. 
63 Etelka II, 34. 
64 Kovács J. 388. 
65 Bálint S., Alsóvárosi Glosszák. Egy szegedi nyelvemlék. Magyar Nyelv 1961. 
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amelyet az alábbiakban Grynaeus Tamás gondos anyaggyűjtésen épült dolgozata66 

nyomán mutatunk be. 
A pióca, elavulóban levő nevén nadály, a szegedi táj népi orvosló gyakorlatában 

is köpölyözésre szolgált. Öregek úgy tartják, hogy legjobb a csíkos hátú, zöld hasú 
pióca, amely főleg a csaták néven emlegetett, sással, kákával teli zsombékban talál
ható. A lópióca, másként vadpióca nem alkalmas orvoslásra, csak horgászásra. 

Piócaszedéssel a folyószabályozás óta leginkább szegénysorsú dorozsmai asszo
nyok foglalkoztak, akik régebben messzibb vidékekre is elvitték és ott árusították 
Tréfásan emlegetik, hogy a fölfedezésre induló Kolumbus Kristófnak már útjába 
akadtak az Amerikából visszatérő dorozsmai piócakufák. Ismeretes, hogy a magyar 
pióca már a múlt század elején jelentős szerepet játszott a nyugat-európai orvosló 
gyakorlatban is, azonban a környéken csak Makóról van adatunk arra, hogy a ke
reskedelem is foglalkozott pióca-exporttal. 

A pióca ősszel sárba bújik, ott telel ki. Csak május elején tűnik elő, amikor a béka 
is megszólal. A tiszta vizet nem kedveli, csak a csatakot, amelybe a jószág is belejár. 
A piócaszedő asszony derűs időben gázol bele a vízbe, amelyet bottal is verdes, 
csörget. A pióca a mozgásra, hangra feljön, és belecsíp, majd ráragad a piócaszedő 
lábára, az egészséges vért azonban nem szereti. A felbukkanó piócákat a víz széléről 
azután bot végére erősített tésztaszűrővel fogdossák ki. Az eszköz alkalmi neve 
piócaszödő. A kifogott pióca zacskóba kerül. Előfordul, hogy egy alkalommal több 
száz piócát is fognak. Máskor kevesebb a zsákmány. 

Pióca nagy számmal él a dorozsmai Lápastóban, továbbá az Öregtiszában, 
Röszke alatt. 

A piócát nagy uborkásüvegben tartják. Nyáron háromszor, télen egyszer kell 
naponként friss, de nem hideg vizet önteni bele. Az üveget nem szabad bedugni, 
csak lekötni, mert különben a pióca megfullad. A piacra vizes zacskóban viszik. 
Itt befőttes üvegből szokták orvosi füvekkel, széksóval együtt árulni. 

A beteg tagot először vizes ruhával tisztára kell törölni, mert a pióca kényes 
természetű, így nem szereti az izzadság szagát. Pohár fenekére kevéske vizet kell 
önteni, és ebbe rakni a piócát, azután fordítani rá a fájó részre. Ha teleszívja magát 
a rossz, alvadt vérrel, akkor magától is leesik. Ha letépik, akkor a csípés-okozta seb
hely jobban fáj. 

DIE EHEMALIGEN KLEINFISCHER, JÄGER UND VOGELSTELLER AUF DEN 
SZEGEDER SUMPFWIESEN 

von 

Sándor Bálint 

Vor der Regulierung der Theiss (in den letzten Jahrzehnten des XIX. Jahrhunderts) wa
ren die Kleinfischer, Jäger und Vogler eigenartige Gestalten des Lebens in den Sumpfwiesen um 
Szeged. Die drei, bereits erloschenen Erwerbszweige, die schwer voneinander abzusondern sind, 
gehörten zur Sammeltätigkeit der Leute der Inundationsräume. 

Die Kleinfischer und Jäger dieser Gegende lebten in den Überschwemmungsgebieten, auf 
den Moorgründen der Theiss und sammelten Zunder zum Feuerentfachen, páklya (die kolbenför
mige Frucht Rohrkolbens) sowie als auch als Kleiderputz begehrte Kranich- und Reiherfedern, 
Vogeleier, Blutegel, Heilkräuter zusammen. •— Zu den Eigentümlichkeiten der damaligen Szegeder 
Küche zählte die Zubereitung des Wassergeflügels: die Leute der Sumpfwiesen stellten Schlingen 

66 Grynaeus T., Nadály és nadályosok. Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei 26 
(1962). Uő. Gyógynövényárusok Szeged piacain. Uo. (1964). Vö. még Szegedi Szótár II, 308. 
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auch für Wildenten, Wasserhühnern und Krähen. Sie fingen sogar Schildkröten, schnitten Rohr
kolben und Rohrschilf. Eigenartige Geräte ermöglichten ihnen Fischotter, Füchse und Wölfe in 
die Falle zu locken. Ihre Hütten waren in den Sumpfwiesen errichtet und sie streiften die Gewässer 
in ihren Kähnen kreuz und quer. Sie waren die Wegweiser der Herrschaften bei Jagd in den Szege-
der Sumpfwiesen. 

Das Vogelstellen war eher ein Nebenberuf. Die Vogler fingen mit ihren sinnvoll ausgeheckten 
Geräten meistens Singvögel (Zeisige, Stieglitze, Wachteln, Rotkehlchen). Die Singvögel wurden 
später auf dem Markt feilgeboten. Im alten Szeged hat es auch einen besonderen Vogelmarkt ge
geben. 

Der Verfasser führt zum Abschluss ihren althergebrachten Namen nach — samt den mit ihnen 
verknüpften Aberglauben — jene Vögel auf, die der einstigen Bevölkerung von Szeged vertraut 
waren. 
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