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Tömörkény István:

Mezei dolgok réti emberekrõl
(Részlet)1

Ami a réteket illetné, rétek ma már csak imitt-amott találhatók, s amik vannak, azok sem az igaziak.
Kicsik már és vékonyak, mert az ember elfogta a víztõl a réteket különbözõ furfangokkal. A víz hatal-
mas volt és terjeszkedõ. Nyár közepén, szárazság idején, megvonult a mederben, hogy messzirõl nézve
bárki azt hihette volna, hogy ha jól nekiszalad, át is ugorhatná. A víz ilyenkor gyermekies álmokat al-
szik... Más idõben földuzzadt és elhatalmasodott, a partra kilépett és tovább legelt. Kiment a rétbe, ro-
konait, az elhagyott mocsarakat új vízzel köszöntötte, körülölelte a nádasokat, megmosta tocsogó, apró
hullámaival a fák törzseit, és rejtelmes, titokzatos csendû vízi életet csinált a sumárok, morotvák, erdõk
messzi tájain. Útját nem állta más, csak a magaslatok, amik maguktól voltak ott, ahol voltak, mert nem
vitte õket oda senki. Úgy álltak ott, ahogy idõtlen idõk elõtte odatétettek 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 föld-
tõl elvette az ember, és harcba állott a vízi világgal. Az embernek kevés volt a föld, és sok volt a víz,
próbálta hát hogy elvegyen ennek a birodalmából valamit. Mint a pusztaszéli nem egyeneslelkû ember,
aki évente el-elszánt a szomszéd földjébõl egy-egy barázdát, azonformán lépésrõl lépésre próbálgatták
elvenni a víz birodalmát, sáncokat emeltek elibe, elõbb csak a kisded nyúlgátakat, miket nem azért ne-
veznek nyúlgátaknak, mintha nyulak volnának, hanem azért, mert nyúlnak, azután azokat a nagyobb
sáncokat, amiket ma már csak alvótöltéseknek hívnak, végezetül pedig amazon nagy, földbõl készült
óriási kígyókat, amelyek a vizek mentén mint várfalak haladnak, s amiknek a tetejérõl, ha kocsival le-
fordul az ember, tökéletesen biztos lehet afelõl, hogy sehova máshova nem hull, hanem egyenesen a jó-
lelkû angyalok szelíd ölébe esik. No, így elvették a víztõl a hatalmát, valóságosan elvették az uradal-
mát, a birodalmát, a királyságát, nem maradt meg belõle semmi. Rétjei elfoglaltattak. Elveszett réti ha-
la, vízi madara. A víz összezsugorodott, ma semminek sem hívják, gúnyosan úgy nevezik: vizecske ? a
régi ereje elõl néma rettegéssel csak akkor menekül a hatalmas ember, amikor a lázadó vizecske zava-
ros hullámait messze a partokon túl eleven halál gyanánt minden élõkre kiveti.

Mondhatnánk ugyan erre a beszédre Tóth Suhajda Sándorral egyetértõleg azt is, hogy nem igaz eb-
bõl a beszédbõl semmi, mert két vége van a beszédbeli botoknak is, és éppen az ellenkezõjét is lehetne
mindezeknek gondolni. Ez teljességgel igaz, de éppen ezért nyilvánvalóan áll Vecsernyés Mihály el-
mélkedése is, amely szerint szükséges az, hogy a szó ne egyezzen. Mert ha nincsenek egymással ellen-
kezõ észjárások, és a szavak olyképpen egyeznek, hogy mindenki egyformán gondolkozik, akkor ap-
ránkint elfelejtünk beszélni.

De annyi mégis mindenképpen igaz, hogy elvesztek a nagy rétek, amiken régente különös emberek
éltek. Itt-ott ugyan maradt ilyen erdõs és nádas réti táj, s a fák ezen erdõkben már mind óriások. Rejté-
lyes sûrûségek vannak itt. Vadul nõ bennük a kék szeder, amely olyan, mintha lábai volnának, magátul
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1 150 esztendeje született Tömörkény István (Cegléd, 1866. december 21.–Szeged, 1917. április 24.), a kiváló
novellista, újságíró, könyvtáros és múzeumigazgató, akirõl Móricz Zsigmond úgy nyilatkozott: „Tömörkény
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tette tovább, mint kapta…” Elbeszélése itt közölt részletének forrása: Tömörkény István válogatott novellái.
Szerk. Illés Endre. Szépirodalmi Kiadó, Bp., 1977. 234–237. A szerk.



halad és iszalagos folyondárjaival maga is erdõ az erdõben. Öreg fák korhatag belsejében akkorák az
üregek, hogy el lehetne bennük laknia annak, akinek más barlangot nem adott a sorsa. Aki úgy él, mint
a remete.

Voltaképpen nem is mások ezek, mint a remeteség maradványai. Honnan kerültek, miként támadtak
a remeték, azt nem tudni. De éltek, elbújva a világtól, a réti erdõkben, ahol nem kereste õket senki, nem
is bántottak semmit. Csak éppen annyit, amennyi a megélhetéshez kellett. Valami gunyhót tákolt össze
magának, csinált magának tapogató-szerszámot, amivel a csekély vízben a halat foghatta, tõrrel meg-
fogta a madarat. Ha kellett, némely fogását arra vetõdõ paraszti vadásznál, halászembereknél elcserélte
sóra, dohányra. Azután így élt, amíg bírt. Ha meghalt, sem törõdött vele senki, testét a tavaszi kiöntés
vize elsodorta a folyóba, a nagy temetõbe. Vagy úgy lehet, ha vackát üresen találták, hogy nem is halt
meg, csak elvándorolt. Megunta a vidéket, és más tájra ment, mert az ilyen magános életet élõk nagyon
szeretik a kódorgást. Minden holmija elfér egy tarisznyában, fõzõedénye egy bogrács vagy az se, ha-
nem csak egy csupor; ennyi holmival könnyû új lakást keresni.

Nem lehet megmondani, hogy mi viheti az ilyen elhagyatott, magános és kietlen életre az embere-
ket. A régi, réti halászó meg vadászó ember nagyon megszokta a kint való tanyázást, lehet azután, hogy
a felesége elhalt vagy elhagyta, vagy a családja elpusztult, ilyenkor azután kivette magát a rét rejtelmes
világába végképpen, télre és nyárra egyaránt. A másikat talán a lelkiismeret üldözte oda, mint Káint a
bûne. Az ötvenes években az algyevi rétségeken volt egy ilyen magának való ember, aki egy ladikban
élt, azt húzta-tologatta a sekélyes parti vizeken ide-oda a nád között. Öregek beszélték, hogy az örökös
vízben való járástól olyan fényesre vált a bõr a lábszárán, mint a halé. Ennek a sorsáról annyi tudatik,
hogy a német világban a zsandárok valami cserkészés alkalmával agyonlõtték. (Adjon az Isten neki
örök nyugodalmat.)

Hát mi viszi az ilyen embereket az ilyen életbe? De néha csodálatos lakásoknak csodálatos lakója
akad. Volt már úgy, hogy családos embert is találtak, olyant, aki egy mindenkitõl elhagyott fakunyhó-
ban húzta meg magát. Valaha superok laktak ott, apróbb hajókat csináltak, csónakokat barkácsoltak,
azok készítettek oda rossz deszkadarabokból egy gulibaformát. Azután elmentek onnan, mert nemcsak
a nagy halak eszik meg a kis halakat, hanem a nagy hajók is a kis hajókat. Elmentek hát a superok, ott-
hagyták üresen a gulibát. Azután ment arra vándorlásában a bujdosó ember, az asszony meg a gyerek,
akik fölfogták lakásnak a faházat, és éltek benne abból, amit a réti növény meg a víz adott. Éltek közsé-
get, rokont, szomszédot nem ismerve. Nem tartozva senkihez és semmihez. Az ember halászott, a gye-
rek madártojások után kutatott a nádasban, az asszony csinálta az ételt. Mert a tojást meg lehet a szabad
tûzön is sütni, ha elõbb sárba rakják, s úgy vetik a tûzbe, valamint a kenyértésztát meg lehet sütni a me-
legített kövön, ha elõbb alkalmas födõt készítenek hozzá az égetett sárból.

Így laktak ott, amíg el nem takarodtak, hogy máshol verhessenek tanyát. De nemigen lehet már, mert
kihal a rét, elvesz az erdõ, elhagyott gulibák összeomlanak.

Néprajz az iskolában1

Az a jó könyv, amely olvasás közben egyre érdekesebbé válik, s Baksa Brigitta mûvével éppen ez
volt a tapasztalatom. Az elsõ 100 oldal a múltról szól, érdekesen és alaposan, de végül is csak arról gyõz
meg, hogy a néprajzi ismeretek iskolai oktatását a XVII., különösen pedig a XX. századtól mindig fon-
tosnak tartották a nemzeti mûvelõdés iránt felelõsséget érzõ elmék, csak éppen nem tudtak vele mit
kezdeni. Amióta a nép életével kapcsolatos hagyományos tudás szájról szájra való átörökítése a családi
keretekbõl bekerült az iskola falai közé, s a családi belenevelõdés helyett tananyag lett – ha lett! – belõ-
le, a pedagógia általában nem tudta, mit tegyen vele. Pedig nem a nemzet sorsáért aggódó felelõs értel-
miségieken múlott, õk idõrõl idõre fölismerték a hagyományban gyökerezõ népélet jelentõségét, han-
got is adtak kívánalmaiknak, szorgalmazták jelentõségét, de a téma két szék – a család és az iskola – kö-
zött legtöbbször a pad alá került. Ezek a fejezetek, A néprajzi ismerettartalmak oktatásának történeti át-
tekintése és A néprajzi ismerettartalmak elõfordulása a tantervekben, valamint még egy késõbbi, a Nép-
rajzi ismerettartalmak régi tankönyvekben elsõsorban tudománytörténeti, oktatástörténeti szempontból
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