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Hermann Ottó 
 

A pákász 
 

A pákász*, az egykori bihari rétségnek, mocsárvilágnak ura és 
őslakója eltűnt – elfogyott, mint elfogyott lecsapolás útján a rét, a 
mocsár. 

Az egykori nádrengetegek, ingoványok, kutak, morotvák*, go-
roncok*, zsombékok* helyén ma az eke túrja a tőzeges, kövér tele-
vényt*; az eke vasa néha zökken egyet – beleütődött valami cövek, 
karó föld alatti maradványába, talán a pákászkunyhó mesteroszlo-
pába, mely azt a sátorszerű, csúcsos nádalkotmányt alátámasztotta. 

A pákász talán utolsó alakja volt az igazi, ősmagyarságnak; hír-
mondója annak az életnek, melyet a magyarság halász törzsei, lehet, 
hogy egykoron a Kuku-nor* táján s bizonyosan a Kaszpi-tenger 
halászhelyein folytattak. 

A pákász szókincse elveszett örökre; életmódjának, fogásainak 
halavány képét csak az Ecsedi-láp némely embere őrizte meg; de ez 
már nem a régi pákász, mert a községhez tartozik, holott a régi, való-
di pákász legfeljebb szított valamely községhez; egész életét, télen-
nyáron a rétségben töltötte; sokról még az sem bizonyos, hogy 
keresztelték, életpárjával megeskették, s harangszóval, papi áldással 
eltemették volna. 

Még az a két legfőbb életszükséglet: a dohány és a puska sem 
igen hozta lakott helyre: – „szerezte” a lápon, mint ruházatát, kését, 
bográcsát s szerszámjainak kevés vasát – mindenét, még a „rozs-
dást”, azt az egycsövű, megszögezett, megmadzagolt s mégis biztos 
puskáját is. 

Adót nem fizetett: neve nem volt beírva község, megye, uraság 
lajstromába; nem volt jobbágya senkinek; pap nem szedte tőle a pár-
bért*, szóval a rétség szabad embere – még a nemes embernél is 
szabadabb volt. 

Pedig élete nem folyt titokban; ismerte a környék gazdája, halá-
sza, vadásza, messze vidék utazója; mert akkoriban, amikor a pá-
kászság virágzott, a csinált útnak híre-hamva sem volt, gyepről-
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gyepre hajtott a magyarság; kútgém volt mérföldmutatója, csillag a 
vezetője, s amikor a rétséghez ért, akár száz szekérnyom vezetett 
abba. 

Itt kezdődött a pákász birodalma, melynek úgyszólván minden 
fűszálát ismerte; itt volt hivatása a külső világgal szemben, mert 
egyedül ő volt a biztos kalauz utasoknak, vadásznak, a nemes ember 
csótáros*, fényes fogatának, a gyolcsos tót fedeles szekerének, sőt 
még annak az istenadta vándorló legénynek is. 

S a ránk maradt hír azt mondja, hogy a pákász talpig becsületes 
ember volt, ki sohasem élt azzal a hatalommal, amelyet a réteg belse-
jében könnyűszerével s nyom nélkül gyakorolhatott volna: mert csak 
rajta múlt, hogy azt, aki kalauzolására bízta magát, valami lápkútba*, 
ingoványba elveszítse. 

Egy kis dohányért, pár töltés porért, néhány szögért, fáradságot 
nem ismerő készséges kalauz volt. Nappal ezer jel szerint igazodott 
el; főképpen a növények és nyílt vizek után. Jól tudta, hogy a nád, a 
sás, a gyékény, a páfrány milyen aljon terem: ismerte a nádüstököt*, 
a cseretet*, a rónavizet*, éles szeme meglátta a sűrű növényzet alján 
serkedző vizen a vízi lencsét, mely lápkútnak, mélységnek, a takaró 
növényzet csalékony voltának a jele. Éjjel csillag után igazodott. 

De amiben tökéletes mester volt, amiben senki sem tehetett túl 
rajta: az állatismerete volt. 

Úgy, amint a szúnyogok raja, egy gomolyban játszadozott, alant 
járt, vagy a magasba tartott; amint a rónavizen a vízibogár part felé, 
vagy a parttól távol kergetődzött, cikázott: amint a csíkbogár felkere-
kedett, s a vízből szárnyra kelt, a csiga karón, nádon fölfelé mászott 
vagy az alján maradt: ez neki mind áradás, apadás jele volt. Amint ez 
vagy amaz a madár szólt, keringett vagy alant járt, amint más háló-
helyre költözött, ide vagy oda rakta fészkét, amint a nádi pók szövö-
gette hálóját, a vízipatkány, a güzü* ásta lyukát: az mind időjárást 
jósolt. 

E mellett mindenkor halász is volt. A legapróbb részletekig 
tudta a csík, a csuka, a kárász, a compó, a bobály* járását, szokását, 
ívóhelyét, megfekvését, felszállását, a fenéken való járását: – fogott is, 
amennyi éppen kellett. 
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Csúcsos nádkunyhóját a rétség és lápok belsejében hegyre épí-
tette, inkább rakta, hogy könnyen el is vihesse. A „hegy” nem hegy s 
nem domb, hanem – a lápi ember fogalma szerint – szilárd sziget, 
amelyen a mocsárfűz, a rekettye, néha az eltörpülő nyárfa megvet-
heti gyökerét. A tűzhely a középen s csak a sík földön volt: fölötte a 
horgas szolgafa, mely a bográcsot tartotta: a gorcok* táján a nád közé 
be volt szurkálva a kanál, az ár, kés, orsó, viszáló*, fésű; köröskörül 
hevert a „cók-mók”, bunda, szűr, a lápi bocskor; az eleség s az ürge-
bőrbe rejtett borotva magasra volt akasztva; mert a lápi ember 
mindig borotválta az állát. 

Kívülről a kunyhó csúcsa táján feszült a rókabőr, néha nyúl 
vagy vadmacska; a kunyhó körül járkált, lubickolt a pákász „major-
sága”, szelídített, pelyhes korában kiszedett vadruca, vadlúd, néha 
egy-egy csonkaszárnyú daru vagy kócsag is.  

Itt járt-kelt a feleség, itt született s cseperedett fel a pákász gyer-
meke – a szabad természet teremtménye. 

A pákász ivadéka ős Bihar tájain még nem veszett ki merőben; 
csakhogy a haladó kor nagyot változtatott rajta. Ma csőszködés már 
az ő mestersége; törvény szerint való falubeli illetősége, törvény ere-
jénél fogva beírják az adózok lajstromába; szóval ma a törvény min-
den rendelkezéseinek alávetett, szigorúan ellenőrzött állampolgár. 

Akik újabb időben a „pákászról” írtak, azok már csak „állam-
polgári” formájával találkoztak. 

 
 

 
Forrás: Magyar olvasókönyv – Líceumok, gimnáziumok és tanítóképők 
számára. (Szerkesztették: Szentmiklósi Ferenc és Vita Zsigmond) Bethlen-
nyomda, Nagyenyed, 1945 

 
 

Szómagyarázat 
 
* cseret – nádas, kákás sűrűség a vizenyős réten 
* csík, csuka, kárász, compó, bobály – édesvízi halfajták 
* csótár – lószerszámdísz 
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* gorc – vesszőkötés, mely a nádkévét összetartja 
* güzü, gözü – mezei egér 
* Kuku-nor – közép-ázsiai tó a Kuen-Luen hegységben  
* lápkút – mélyedés, gödör az ingoványokban, melynek teteje csak 

vékony fűréteggel van befedve 
* nádüstök – a nádasnak sűrűbb, szilárdabb talajú része 
* pákász – lápos vidéken halászattal, vadászattal, madarászattal 

foglalkozó személy 
* párbér – egyházi adó 
* rónavíz – az úszó növényekkel benőtt vízrészek közötti szabad 

víztükör 
* televény – humusz, szerves anyagokban gazdag talaj 
*viszáló – orsóhoz hasonló szerszám, mellyel a halász megfonja a 

halászfonalat  
 
 
    


