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A kézmûvesek valamennyien polgárai voltak a városnak,
ami tekintélyt és rangot jelentett, de egyben számos kötelezettséggel is járt.

(Kecskés László: Komáromi mesterségek)
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HALÁSZOK

Halászat a középkorban

A honfoglaló magyarság a halászatot õsfoglalkozásként ûzte, annak tudo-
mányát az õshazából hozta magával.1 A Kárpát-medence halban gazdag
folyói és tavai nagyszerû lehetõséget nyújtottak e mesterség folytatására. A
letelepedett törzsek és nemzetségek éltek is e lehetõségekkel, minek követ-
keztében rövid idõn belül kialakultak az új haza halászati központjai, kö-
zöttük a legismertebbek egyike: Komárom, melynek környéke a folyók
szabályozásáig a halászok valóságos paradicsoma volt.  A Duna, a Vág-
Duna, a Nyitra, a Zsitva folyók, valamint számos mellék- és holtáguk évszáza-
dokon át kiapadhatatlan bõséggel adták a halat.

A Pozsony alatt szétvált Öreg-Duna és a - Gútánál a Vággal egyesült -
Érsekújvári-Duna Komáromnál találkozik.2 E tájnak a halászattal való szo-
ros kapcsolatára utalnak a Komárom körüli helységnevek: Tany (Tanya) ,
Gadóc, Harcsás, Halas, Keszegfalva, továbbá egyes régi komáromi család-
nevek : Halász, Csukás, Viza, Gadócz, Kárász, Czompó, Keszeg, Halasy.3

Komárom és környéke halászéletérõl számos adatot õriztek meg okle-
veleink is.

A táj halbõségét bizonyítja a legrégebbi, I. István király által 1001-ben
kiadott, halászattal kapcsolatos oklevél, mert a benne felsorolt kilenc halászóhely
közül (piscationes) kettõ Komárom környékére esik. Ezek : Fizeg és Wag (Fizeg-
tõ - Füzitõ, Vág folyó).4 I. Géza egy 1075-ben kelt oklevelében a Vág torkolatá-
nál halászóhelyet, Zsitvatõn pedig 11 halászt adományoz a garamszentbenedeki
apátságnak.5 I. László uralkodása idején Dávid herceg Aranyoson 5 dunai
halásztanyát juttatott a tihanyi bencés apátságnak. IV. Béla 1249. március 19-én
kelt oklevele említést tesz egy Sceun (Szõny) melletti vizafogó helyrõl.7 1260-
ban Machariás testvére, István IV. Bélától birtokot és halászati jogot kap Wért
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falunál.8 IV. László 1285. augusztus 22-én Ladomerius esztergomi érseknek
adományozza a Komárom megyei Zakaius (Szakállos) nevû birtokot, halasta-
vaival és egyéb tartozékaival a Vág és a Dudvág között.9

A komáromi dominikánusok Szûz Máriáról elnevezett zárdájának 1305-
ös privilégiuma szerint a kereskedelmi forgalomban bárkán szállított hal
vámja a dominikánusokat illeti, a kocsin szállított, besózott halak vámja
pedig a vártartományt.10

Komárom és közvetlen környékének számos halászóhelyét sorolja fel
egy 1383-ban kelt oklevél. A felsorolás közben a Vág-Dunán egy vizafogó
cégérõl (quedam clausura, seu captura piscium, vulgo zegye vocata) is törté-
nik említés.11

1387-ben Lackfi István nádor, a komáromi vártartományhoz tartozó hely-
ségek között átveszi: Komáromot, Halast, Rév-Komáromot és Szõnyt. Ez az
okmány kiemeli a Duna, a Vág és egyéb vizeknek a várhoz tartozó halászati
jogát is. A halászóvizeket és helyeket Tonya (tanya), Weiz (vejsze) és Zegge
(cége) néven említi meg.12

1407-ben a koppánmonostori apát panaszt emel az õrsi Czudarok ellen,
mert az apátság halastavainak zsilipjeit lerombolták.13

Zsigmond király 1429-ben Marczelházi Posár Miklósnak ítéli a halásza-
ti jogot a Zsitva mindkét partján, a vérti határjelektõl az izsai határjelekig.14

Erzsébet királyasszony 1438. december 18-án a következõket írja a komáro-
mi várnagynak : ,,…Comaron városunkban az elmúlt õszön halastavakat és
vizafogókat, melyeket közönségesen Zegge néven neveznek, állítottunk a várhoz
tartozó Dunán, a királyi és királynõi halászat céljaira ...”15

Az 1518. évi országgyûlés egyik végzése Komáromot (Tatával és Munkáccsal
együtt) a királyi konyhának vizával és tokkal való ellátására kötelezte.16 1519-
ben Korláthkeõy Péter komáromi várkapitány erõszakkal elfoglalta a füssi
nemesek halastavát és a Milér patakban három halászóhelyét.17

Ha a felsorolt okmányok tartalmát kiegészítjük a középkorból fennma-
radt egyéb okmányok és feljegyzések tartalmával, a középkor halászatáról
az alábbi kép bontakozik ki :

Kezdetben mindenki szabadon halászhatott. A 12. században a halak fogása
magántulajdonba ment át. A további másfél évszázadban (kb. az 1351. évi job-
bágytörvény meghozataláig) a halászat a parti ingatlan tartozékává lett. A követ-
kezõ idõszakban (a mohácsi vészig) kialakult a halászat magánjogi védelme.

Ezek az országos érvényû intézkedések természetesen Komáromra is
vonatkoztak. Az itteni állapotokat jól szemlélteti a pár felsorolt okirat, mely-
bõl az alábbiakat olvashatjuk ki:

Az 1075. évi oklevél arról tanúskodik, hogy már abban az idõben voltak
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1 Halászeszközök Komárom vármegye 1794. évi térképén

kimondottan halászattal foglalkozó emberek. Az 1249. , az 1383. és az 1438. évi
okiratok vizafogó cégékrõl tesznek említést, aminek megvalósítása és hasz-
nálata már szervezett, nagyobb halászközösség mûködését feltételezi. A do-
minikánusok privilégiuma azt bizonyítja, hogy 1305-ben már élénk halke-
reskedelem folyt Komáromban szárazon és vízen egyaránt.18

A hal mindenütt közkedvelt népélelmezési cikk volt. Nemeshalat ál-
landóan igényeltek a legelõkelõbbek konyhái is. A zavartalan szállítást szá-
mos királyi oklevél biztosította. Az egyházak által elrendelt böjti napokon
a hivõk nem ehettek más húst, s ez még inkább fokozta a halak iránti
keresletet. Rendkívül sok halat fogyasztottak a kolostorok lakói, mert õk
még szigorúbban böjtöltek, mint az ország többi lakosa. A kolostorok hal-
lal való ellátását is királyi adománylevelek szabályozták.

Halásztanyák

A fentiek következtében a folyók és a tavak partjain fekvõ természetes
halászóhelyeket, a tanyákat pontosan felmérték és gondosan nyilvántar-
tották. Tanyának a vízpart azon részét nevezték a halászok, amelyek kerítõ-



10

és húzóháló kivetésére alkalmasak voltak. A víznek itt megfelelõ mélynek,
a partnak hozzáférhetõnek, a folyó fenekének tisztának kellett lenni.

A halászok a tanyáknak, fekvésük vagy egyéb jellemzõ sajátosságuk
alapján nevet adtak. Ez a név teljesen független a földrajzi vagy a közigaz-
gatási elnevezésektõl.

Herman Ottó a múlt század nyolcvanas éveiben a magyar halászat ta-
nulmányozása során hosszabb idõt töltött Komáromban. Ez alkalommal
felbecsülhetetlen szolgálatot tett többek között azzal is, hogy feljegyezte 68
halásztanya nevét.19

Keszizátony Bene Beresleg
Lérióra Szívás ajja Pinkezátony
Fõssõ forgó Szaros Lópéra
Hármos forgó Jázos Paczalos
Lovadi rí ajja Ludas Pörög
Öregtanya Disznós Fõhágó
Hamarja Zsitva ajja Bocskoros
Léri farok Szenes Paptanya
Flórián Bök Szakajtás
Faluajja Keszegés Harcsás
Körtitanya alsó Fokajja Várfarok
Körtitanya fõssõ Pusztatemplomajja Sebestanya
Körtitanya közepsõ Marczibilla Nyulas
Hegyajja Lídia Küvekföle
Vizás Szegfûtanya Kisbuzgó
Hókony föle Görbeszelet Gyakó
Meszellõs hókony Csapófõdes Kengyeles
Dobai-zátony Csikkentyû Bódogasszony
Mancza Prépusóra Míl
Monostorfarok Ködmentanya Komlós
Újfalusi óra Hopszergeszt Sörházajja
Szenpáli fokajja Gégeajja Dûllõ
Atkás Fûzifokajja

Herman Ottó a tanyaneveket pontosan a kiejtés szerint jegyezte le. A „fõssõ”
felsõt, a „rí ajja” rév alját, a „szívás” szilvásat, a „míl” mélyet stb. jelent. Az
egyetlen német eredetû tanyanév a Hopszergeszt, ami az Obsthergehst
eltorzított alakja.
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A halásztanyák neveit tehát tudjuk, de nem maradt feljegyzés arról,
hogy a folyóvíznek mely részét nevezték el így. Kutatásaim eredményekép-
pen, valamint Czilling András volt komáromi halászmester és id. Turó
Antal volt halász segítségével sikerült térképre rajzolni az egyes halászta-
nyák helyét.

A térképen feltüntettük azokat a halásztanyákat is, amelyekrõl Herman
Ottó nem tesz említést, de a komáromi halászok emlékezetében még élnek.
Ezek a tanyák a következõk: Tipolyás, Határtanya, Agyagos, Monostori óra,
Postatanya, Kertésztanya, Sáros fõssõ, Sáros asó, Körteajja, Alattságos,
Gyöngyvirágos, Csikós, Akácos, Szigetóra, Keszitanya, Közepsõ,
Kavicsoszátony, Ugrasztó, Csikós, Pati lapos, Sámó föle, Krajcáros.

Panyi Lajos volt komáromi halász közlése alapján ismerjük az alábbi
tanyaneveket: Döglött-tanya, Pandalos.

A halásztanyákat nem használhatta bárki. A halászati jog ugyanis évszá-
zadokon keresztül királyi adományozás tárgyát képezte, nem járt együtt a
partvonal tulajdonjogával20. Az egyes tanyák halászati jogát vagy közület
(vár, apátság), vagy magánszemély kapta.

A halaszati jog élvezõi az elsõ századokban rabszolgákkal, késõbb job-
bágyokkal halásztattak. A rabszolgák teljes egészében uruknak dolgoztak,
ezzel szemben a jobbágyok maguknak halásztak, de a fogás egy meghatáro-
zott részét kötelesek voltak beszolgáltatni.21

Fogásmódok22

A komáromi halászok a hal kifogásának úgyszólván minden változatát
ismerték, és a hagyományok szellemében a helyi adottságoknak megfelelõ
módon alkalmazták. A továbbiakban felsoroljuk a leginkább használatos
fogásmódokat. Szigonyos halászat. Szigonyt, ezt a halszúrásra szolgáló egy-
vagy kétágú vasszerszámot fõleg vizahalászatra használták. Az 1888. évi ha-
lásztörvény megtiltotta a használatát. Horgászat. A buttyogtatás vagy
kuttyogtatás a harcsafogás õsi módja. A halász kecskebékát tett a kettõs ho-
rogra, azt lebocsátotta a mélybe, majd elõvett egy kis bádogpoharat, amely
a vízbe csapogatva a békáéhoz hasonló hangot adott. Ez a hang odacsalta a
harcsát, amely a béka után kapva horogra akadt.

A csapóhorog szintén a harcsafogás szerszáma volt. Mély, lassú folyású
vizek partján lerögzítettek egy rugalmas faágat, amelyet a víz fölé hajlítás
után egy zsinór segítségével kikötöttek egy földbe vert cövekhez. Az ág
végére kötött horgot úgy állították be, hogy a vízbõl kiállt a ráerõsített
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2 A Czilling halászcsalád síremléke a komáromi református temetõben
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csalihal háta, melynek lubickolása odacsalta a harcsát. A ragadozó bekapva
a csalihalat, fennakadt a horgon, de ficánkolásával kioldotta a pecket, mire
a felcsapódó ág kiemelte a vízbõl.

A fenékhorog hosszú ínra egyenlõ, kb. 1 méteres távolságokban vékony
peklékkel (zsinórokkal) felerõsített 80-100-160-200 horogból álló halászesz-
köz volt, amelyet felférgezés vagy felhalazás után fejkõ segítségével lesüllyesz-
tettek a meder fenekére. Hosszabb – rövidebb idõ elteltével a fenékhorgot
zsinórra kötött, ágas-bogas fentõ segítségével kiemelték a halászok a csak
általuk ismert és jól megjegyzett helyrõl.

Rekesztõhalászat. Az õsi rekesztõ halászeszközöket: a vejszét, a cégét és a
varsát halászaink a legrégibb idõk óta használták.

A magyar vejsze két fõ részbõl állt: a lészának nevezett kerítésbõl és a
vejsze fejébõl. A lészát a víz folyásának irányára merõlegesen helyezték el, a
rajta hagyott nyílásnál pedig kialakították a fejsze fejét, amely ötletes hal-
csapda volt. A leleményesen megszerkesztett terelõkön és átbúvókon ke-
resztül a hal a kürtõbe jutott, ahonnét már nem tudott szabadulni. Innét
merítõ szákkal fogta ki a halász. A vejsze fejét fallá összekötött nádból,
ritkán vesszõbõl készítették, melyet a mederbe vert cölöpökre erõsítettek.

Nádasokkal borított tavakban a halászok a sûrû nádüstököket lészaként
használták, és ezek átjáróiba állították be a vejszefejeket. Ezzel a módszer-
rel egy halásznak egy tóban több vejszefeje is lehetett. A komáromi váris-
pánnak például a 13. században Megyernél egy tóban 16 vejszefeje volt.23

A másik õsi halászóeszköz a cége, Komáromban „szeglye”, melynek egyik
változata magyar cége a legnagyobb dunai halak fogására is alkalmas volt. A
magyar cége a folyó medrébe vert erõs cölöpökbõl vagy husángokból álló
kerítés volt, melynek közeit vesszõfonattal töltötték ki. E kerítésen nyílást
hagytak, melybe hálót állítottak. A rekesztésen a hal átjárót keresve beté-
vedt a hálóba, amely megfogta.

A Komárom körüli tavakban alkalmazták a cigánycégét, amely V alakú, a
kapu felé egyre keskenyedõ, „menetében többszörösen, könyökszerûen”
megtört halterelõ kerítés volt. A legkeskenyebb része kapuba torkollott,
ahol egy zsákszerû háló fogta meg a betévedt halat.24

Az õsi halfogás harmadik eszköze a vesszõbõl font varsa. Egy rövidebb és
egy hosszabb kúp alakú vesszõfonatot dolgoztak össze úgy, hogy a rövidebb
szája, a vöcsök a hosszabb részbe, a tömlöcbe vezette a halat, ahonnét már nem
talált kiutat. Ugyanilyen rendszerû volt a zsinegbõl kötött hálóvarsa.25

A rekesztõhalászat eszközeinek használata adomány tárgyát képezte,
csak az halászhatott így , akinek felhatalmazó adománylevele volt.26 A vej-
szék és cégék elkészítése és elhelyezése sok idõt igénylõ, nehéz munka
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volt. A mederbe levert cölöpöket gyakran évenként meg kellett újítani,
mert a jég sok kárt okozott bennük.

Borítóhalászat. A tapogató tyúkborítóhoz hasonló alakú, vesszõbõl font
vagy abroncskeretre húzott, hálóból képzett halfogó alkalmatosság, ame-
lyet sekély vízben vagy kiöntésekben ide-oda borítva használtak.

A péntõháló kör alakú, 2-2,5 m átmérõjû halászszerszám volt, amelynek
külsõ peremét egy ólomgolyókkal sûrûn ellátott erõs ín képezte. Hosszú
tartókötele a háló közepére erõsített karikán átbújtatva, több ágra osztva
csatlakozott az ólmos ínhoz. A tartókötélre az összesodródás ellen vas forgót
iktattak be.

Péntõhálóval ladikról halásztak. Az egyik halász a ladikot kormányoz-
ta, a másik álló helyzetben kezelte a hálót. A kiszemelt folyószakaszon
csendesen ereszkedve dobta ki hálóját a zsákmányra. Ennél a mûveletnél a
tartókötél végét a bal keze csuklójára erõsítette, a kötelet karikába összerak-
ta, a hálót a bal vállára vetette úgy , hogy a karikája a vállára került, az
ólmos ínt pedig  köpenyszerûen szétterítette. Ezután a jobb kezével meg-
fogta az ólmos inat, egy részét a fogai közé szorította, majd egy gyors fordu-
latot tett. A háló teljesen szétterülve csapódott a vízre, ahol az ólomnehezé-
kek nagy sebességgel lehúzták a mélybe. A halász, meghúzva a tartókötelet,
fokozatosan összehúzta az ólmos int, mire a háló alul bezáródott és meg-
fogta a halat.

Merítõhalászat. A merítõhalászat legegyszerûbb, leggyakrabban hasz-
nált eszköze volt a szák. Ezzel a merõkanál alakú szerszámmal szedték ki a
halat a vejszébõl, a bárkából, a hálóból stb.

Az ömetyû (emeltyû) olyan merítõháló, amelyet partról is, ladikról is
használtak. Az elsõ változatnál két keresztbe kötött félabroncs tartotta a
négyszögletes hálót. Az abroncsok, a kávák hosszú rúdra voltak erõsítve. A
halász a rúd alján keresztben álló rövid fát, a mankót a földre helyezte, a
hálót pedig beleeresztette a vízbe. 8-10 perc elmúltával a mankót lábával a
földhöz szorította, kezével megragadta a rúd végén a kávákhoz erõsített
hosszú kötelet, majd gyorsan felvonta a hálót.

A ladikra szerelt ömetyû szerkezete annyiban különbözött a partitól,
hogy ennél a rúd a ladikba beépített ágas fával volt alátámasztva. A rúd
ladik fölötti végére kötél volt erõsítve. A kötelet kézzel lefelé húzták vagy
egy hengerre tekerték, így emelték ki a hálót a vízbõl.

A villing kb. 3 méteres rúdra erõsített, hegyben végzõdõ, sûrû fonatú,
kanálszerû emelõháló volt, amellyel csendesen ereszkedõ ladikról bille-
getve, alámerítve és kiemelve halásztak. A felszínen úszó pelle (apróhal)
kiemelésére használták, amiért pellézõnek is nevezték.
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Húzott szerszámos halászat. A húzós kisszerszámok közül legismertebb a
koca volt. A koca nyújtott kúphoz hasonló alakú, zsákszerû háló, amellyel
ladikról, víz mentében haladva úgy halásztak, hogy a kocás egyik kezével
evezett, a másik kezével kötelénél fogva a meder fenekén húzta a kocát.

Nagyhálók

A komáromi halászok ismerték és gyakorolták a halfogás eddig felsorolt
módozatait, de igazi, halászhoz méltó, rangos tevékenységnek a kerítõ halá-
szatot tartották. Leggyakrabban a folyóvizekre alkalmas, egyszerû szerke-
zetû, 80-250 méter hosszú öreghálót használták, melynek a part közelében
maradó vége, a laptáros vég keskenyebb, másik vége, a kijáró vég szélesebb
volt. A háló a vízben függõlegesen állt, mert felsõ inára megfelelõ távolság-
ban könnyû parákat (parafadugót), az alsó ínra pedig ólomnehezékeket
szereltek. A háló két végét a laptáros apacs és a kijáró- vagy nyargalóapacs
tartotta feszesen. A komáromi apacs kétágú, villa alakú faágból készült,
melynek vastagabb, hosszabb részét nyélnek, a villája két ágát apacsúrnak
nevezték. A két apacsúr egy vastag fahasábba, az apacstalpba volt bedolgoz-
va. Közéjük kötél segítségével nehezéket, apacskövet erõsítettek.

A kerítõhalászat menete a következõ volt: Mindenekelõtt ladikba készí-
tették az összes szükséges szerszámot, mögéje kötötték a kifogott hal elhe-
lyezésére szolgáló nyargalóbárkát. Különös gonddal hajtogatták és a ladik
közepére tették az öreghálót, méghozzá úgy , hogy a nyargalóapacs került
alulra, a laptáros apacs pedig a háló tetejére. Ezt a mûveletet felfágyásnak
nevezték.

A ladikba a következõ szerszámok kerültek: a háló foltozásához szüksé-
ges fonal, hálótûk, továbbá a vízmerõ szapaó (szapoly), az ivószapaó, a 3 méter
hosszú, vasalt hegyû cuca, a csáklya, a kb. 1 méter hosszú, vasalt hegyû
szolgabot, pár darab arasznyi nagyságú hegyes spél, a karók leveréséhez
nélkülözhetetlen fa, a furkó, a laptáros farhámja, különféle nagyságú szákok,
övedzõk (evezõ), a kormánylapát, a sátornak való gyékény, bogrács, evõeszkö-
zök, fûszer és élelmiszerek.

A mester, miután ellenõrizte, hogy minden a helyére került-e, megje-
lölte a tanyavetés helyét. A halászbokor - amelyhez a mester, az elsõ és máso-
dik legény és a laptáros tartozott -ladikba szállt, és elindult a kijelölt hely
felé. Akadós parton, nehéznek ígérkezõ halászat esetén a halászbokrot ki-
bõvítették egy vicelaptárossal, továbbá egy fattyúlaptárossal, akinek fõ fel-
adata a parton elakadt alattság (tartókötél) kurtulázása (kiszabadítása) volt.
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3 Komárom és környékének halásztanyái

A ladikot a vízfolyással szemben vontatással, egyébként evezéssel jut-
tatták rendeltetési helyére. Vontatásnál az alattságot a ladik elsõ harmadába
épített pad lyukába és az õrfafészekbe erõsített õrfához kötötték.

Jellegzetes volt a halászok evezési módja. Mozdulatlan felsõtesttel, gyors,
apró csapásokkal, éppen hogy csak vízbe mártva az evezõt eveztek. Érzõ-
dött, hogy az evezést csak  másodrendû tevékenységnek tekintik, minden
erejüket a tulajdonképpeni halfogásra, a halászatra tartogatták.
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Megérkezve a kijelölt helyre, a halászbokor elõször kitûzte az õrfát,
majd megkezdte a tanyavetést. A pontosan betanult mûveletsorozatot a lap-
táros indította be. Kiugrott a partra, a csípõjén átvetett farhám matakjával
megfogta a háló tartókötelét, és a szolgapálcára támaszkodva szilárdan meg-
vetette a lábát. A hálót olyan távolságra engedte a vízbe, hogy a laptáros vég
teljesen elzárja a hal útját.

A legények a gúzsba akasztott evezõk segítségével beeveztek a folyó
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közepe felé, a mester pedig egyenletes ütemben vízbe hányta a hálót, majd
annak elfogyása után a kijárókötelet. Midõn a kötélen lévõ pecekhez ért, azt
beakasztotta a ladik peceklyukába. A ladik a víz mentében, nagy lapos ívet
kanyarítva haladt a kihúzóhely felé. A laptáros ezalatt erõsen tartva a tartó-
kötelet, lassan közelítette a kihúzóhelyet.

Az evezõ legények gyors evezéssel partot értek, gyorsan kioldották az
evezõket és kiugráltak a partra. A cucát a ladik orrán lévõ cucalyukon át
földbe szúrva lerögzítették a ladikot. Azután valamennyien megfogták a
kijárókötelet, sietve kihúzták, hogy a nyargalóapacs mielõbb partra kerül-
jön. Ekkor már a hálót húzták úgy, hogy egyik legény az ólmos inát, a
másik a parás fölét rakta szépen, nyolcas alakban egymásra hajtogatva.

Ezalatt a mester bal lábával le-leszorítgatva az ólmos ínat, a tanyaszákkal
a kezében vigyázott arra, hogy egy-egy fürge hal ki ne osonhasson.

A laptáros addig közelített a kihúzóhelyhez, amíg a mester, kezét fel-
emelve azt kiáltotta: Hu. Erre a laptáros megállt, kioldotta a tartókötelet a
farhám matakjából, majd befelé fordította az apacsot.

Ekkor látott munkához a mester. A szûk területre összehúzott hálóból a
tanyaszákkal kiemelte a halakat, és a nyargalóbárkába vitte.

Mikor minden hal a bárkába került, a legények megmosták, megtisztí-
tották, összerakták és a ladikba húzták a hálót. Ezzel véget is ért a halászat,
a halászok tanyát húztak. Utolsó mûveletként bevonták az õrfát, ami azt
jelentette, hogy most már más halászok is vethetnek itt tanyát.

Komáromban népszerû volt az öreghálónál kisebb, de azonos szerkeze-
tû piszkésháló. Négy ember kezelte.

A kecsegeháló kb. 70 méter hosszú és 2 méter széles kerítõháló volt. Parás
föle, ólmos ina és köves-talpas apacsa volt. Hálója hármas volt: a középsõ
finom fonálból való kisszemû inléhés a két oldalsó pedig erõs islégbõl kötött
tükörháló. Ebbe a hármas hálóba egészen beledolgozta magát a kecsege,
minél jobban igyekezett kiszabadulni, annál inkább belebonyolódott. A
kecsegehálót a meder mélyén is használták.

A balindháló szerkezete olyan volt, mint a kecsegehálóé, azzal a különb-
séggel, hogy az inléhés szemei is, a tükörháló szemei is nagyobbak voltak.
Úgy volt felparázva, hogy parás ina állandóan a víz felszínén volt, mert a
balindnak ez a kedves tartózkodási helye.

A laftolóhálót a folyómeder közepén történõ halászásra használták. A
kb. 90 méter hosszú háló két vége egyformán kb. 2 méter széles volt, amely
a közepe felé egyre szélesedve elérte a 12 métert. Két ladikból, egy nagyob-
ból és egy kisebbõl halásztak vele. A hálót a nagy ladikban fágyták föl
(hajtogatták össze). A folyó közepén a hálót a két ladik a kiszemelt helyen
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4 Cigánycége

kör alakúra vonta össze. Ezután egyre kisebb területre húzták össze a hálót,
végül szákkal kiszedték a halakat.

A halászok gyakran kint éjszakáztak a víz mellett. Ilyenkor sátrat ütöt-
tek. Letörtek pár ágat, abból összeállították a sátor vázát, ezt beborították a
ladikon magukkal a hozott gyékénnyel, és kész volt a hajlék. A gyékényt a
hegyes spélfák segítségével erõsítették fel a vázra. Ennek a szellõs, sátorsze-
rû hajléknak sellenc volt a neve. A gyékényszõnyeget kamocsaiak és
martosiak készítették.

A halászat befejezése után visszatértek a város alatti kikötõhelyükre,
ahol a halakat a nyargalóbárkából átrakták a hatalmas állóbárkába. Ennek
egyik rekeszébe kerültek a nagy testû és a rablóhalak, a másikba vegyesen
az apróbb, a harmadikba, az ispitába pedig a megbágyadt halak. Az állóbár-
ka halállományát a bárkás minden reggel tüzetesen átforgatta, a bágyadta-
kat az ispitába rakta, a nagyon gyengéket pedig agyoncsapta, felhasította és
a napon kiszárította.

Az állandó vevõk egy része itt az állóbárkánál választotta ki és vette
meg a halat. A halászbokor tagjai hetenként osztozkodtak a zsákmányon.
Mindenekelõtt a közös költséget vonták le a kifogott hal árából. Ami meg-
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maradt, azt elosztották. A legnagyobb rész természetesen a szerszám tulaj-
donosáé, a gazdáé lett. Az elosztás módja a következõ volt: a költség levoná-
sa után megmaradt összeget kilenc részre osztották. Minden legénynek
egy kilenced rész járt, az elsõ legénynek ezen felül még egy fél kilenced
rész. A legényeké volt a léhéshal is, azaz apróbb hal, amely a háló szemébe
akad. A többi rész a mesteré lett.

 Mesterséges halászóhelyek

Az oklevelekbõl azt is kiolvashatjuk, hogy a természetes halászóhelyek mel-
lett mesterségeseket is létesítettek. A patakok, vízfolyások vizét gáttal elre-
kesztve halastavakat alakítottak ki, amelyek vízszintjét zsilipekkel szabá-
lyozták.

A kifogott halak felhasználása, és értékesítése

A Komárom környékén alakult tanyák, vejszék és cégék nagy részének ha-
lászzsákmánya a vártartomány jövedelmét gyarapította, ezzel szemben a kifo-
gott halak egy bizonyos részét be kellett szolgáltatni a királyi udvarnak.27

Egy 1305-ben kelt oklevél a halak értékesítésérõl szolgáltat érdekes ada-
tokat. Eszerint az összes hal vámja, „amelyet a Vág torkolata felett és a Duná-
nak Esztergom vagy Buda felé vivõ részében akár hajókban, akár haltartókban
úgy a hetivásár , mint más napokon eladnak”, a komáromi domonkosrendi
szerzeteseknek Mária tiszteletére emelt templomát illeti. A vám mértéke 12
dénár, illetve két hal volt, kivéve a vizákat és a szekereken elszállított hala-
kat. A vám alól mentesek voltak a német halkereskedõk is (pisciferes
Teutonici), akiket magyarul temleteseknek neveztek. A temletesek a komá-
romi halpiacon vásárolták össze a halakat, utána besózták, végül más váro-
sok piacára szállítva eladták.28

Halászélet a török háborúk idején

A török háborúk másfél évszázada alatt lényegesen megváltoztak Komá-
rom környékének halászati viszonyai. A Duna déli partján szinte mindvé-
gig, a Vág-Duna keleti partján is hosszú idõn át a török volt az úr, tehát a
halászat vagy teljesen lehetetlen, vagy erõsen kockázatos volt. A halászterü-
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5 Magyar vejsze

let nagy mértékben lecsökkent, ezzel szemben a halak iránti igény jelentõ-
sen nõtt. Rengeteg halat fogyasztott a vár hadi létszámra emelt állandó
helyõrsége és még többet a császári hadsereg Komárom környékére gyak-
ran összevont hatalmas egységei.



22

6 Fülesvarsa

Ebbõl az idõbõl bõséges írásbeli anyag áll rendelkezésünkre, melyek-
bõl megismerhetjük a halászéletet, sõt annak számos részletét is.

A halászat módja és eszközei nem változtak, de nagyon nehézzé váltak
a halászok életkörülményei. Buda helyett Bécsbõl kormányozták az orszá-
got, a várban pedig idegen érdekeket szolgáló császári várparancsnokok
voltak az urak, akik törvényes vagy törvénytelen eszközökkel mindent ki-
préseltek Komárom lakosaiból, amit csak lehetett.
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7 Vetõháló

Vizahalászat29

Komárom halászainak legértékesebb zsákmánya a magyar vizek óriáshala,
a viza volt.

A viza, a halászok nyelvén õrhal, a Fekete-tengerben honos. A Duna
szabályozásáig évente kétszer, márciustól május végéig és augusztustól de-
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cemberig vonult végig a Dunán és mellékfolyóin. 7-8 métermázsányira is
megnõ, de nem ritka a 10 mázsás példány sem. 1575. január 1-jén
Dunaalmáson tíz és fél mázsás vizát fogtak. (A métermázsán itt a régi bécsi
mázsa = 56 kg értendõ.) Húsa rendkívül ízletes, ikrája és hólyagja is kere-
sett cikk.

A 9-12 méter hosszúságot is elérõ hatalmas halak áprilisban és május-
ban ívtak a Duna mély vizû szakaszain. Nõstényeik minden alkalommal 1-
5 millió ikrát raktak le. Egy ikra átmérõje 3 mm. Az ivarérettséget a hímek
12-14, a nõstények 16-18 éves korukban érik el. A kikelt ivadék hamarosan
visszavonult a tengerbe, és csak ivarérett korában jelent meg ismét a Duná-
ban. Apró állatokkal, puhatestûekkel, kagylókkal, rákokkal táplálkoznak,
de megeszik a halat, sõt a vízimadarakat is.30

A viza halászata különleges elõkészületeket, bátorságot, erõt és ügyes-
séget igénylõ látványos, izgalmas és veszélyes mûveletsorozat volt. A vizá-
kat vagy cégék vagy kerítõhálók segítségével fogták ki.

A cégehalászat elsõ mûvelete a cégéknek kellõ idõben való elkészítése
vagy a már meglévõ cégék kijavítása volt. A cölöpsort, melynek közeit vesszõ-
fonatokkal töltötték ki, a folyóknak vizafogásra alkalmas részein helyezték
el. Az elrekesztett mederben tölcsérszerûen húzódó cége a vízfolyással
szemben úszó vizákat egy helyre tömörítette. A vizák vonulása idején a
halászok már ladikokon várták a rajokat, és nagy zajt csapva elõsegítették a
cégébe való tömörülésüket. Megkezdõdött a hatalmas halak kifogása. Egy
részüket agyonverték, más részüket pedig szigonnyal és az arra erõsített
kötél segítségével partra vonták.

Erõs fonálból, islikbõl font hálóval is fogtak vizákat, melyeket partra
vontatásuk után a szájukon és kopoltyújukon átfûzött kötélen tartottak.

Egy 1790-ben megjelent cikk pontosan leírja, hogyan fogták hálóval a
vizákat: „. ..a hat, hét s nyoltz mázsát nyomó Vizák ...könnyen engedik magokat
megfogattatni. Mihelyt észre veszik a Halászok (a komáromiak jól értenek eh-
hez), hogy Viza van hálójukban; tsendesen viszik azt a part felé, s mikor addig
viszik, hogy a Duna gázolható, akkor egy közülük bemegy a Dunába hónallyig
vagy nyakig való vízbe, megfogja a Vizának fejét s a nála lévõ kötelet rá hurkolja
s a többeknek segítségek által a partra kihúzza.”31

A komáromi halászok saját cégéikben fogták a vizákat, a várbirtoknak
Aszód-pusztán (Gútától 10 km-re nyugatra), a Kis-Dunán volt cégéje.

 Egy komáromi vizafogó cége helyét ismerjük. A Dunán átvezetõ vasúti
híd felett a bal parton elterülõ részt ma is Vizásnak vagy Vizafogónak neve-
zik. Az aszódi cégét úgyszólván évente kellett javítani, mert a jég gyakran
megrongálta. A javítás és karbantartás az ekecsi jobbágyok kötelessége volt.
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8 Négykávás merítõ

Érdekes adatokat õriztek meg a vár udvarbíráinak (Burggraf) számadá-
sai az egyes évek halászzsákmányairól. Ezeket az alábbiakban közöljük.

Év                           viza                            tok                               kecsege
Komárom Aszód Komárom Aszód Komárom Aszód

1553 40 91 – 12 – 509 darab
1554  57 111 – – – 550 “
1555 40 65 31 5 – 105 “
1557  57 104 – 5 – 200 “
1158 59 123 23 –  – – “
1559 38 42 19 – –  – “
1560 34 117 18 6  – – “
1562 57 160 – 4 – – “
1566 54 9 57 3 212 – “
1567 90 62 – 1 – 240  “
1569 46 21 24 – – – “
1570 114 – 22  – – – “
1571 110 38 9 1  – 88 “
1572 147 27 17 – 267 – “
1573 68 –  – –  –  –  “
1575 102 – – – – – “
1576 96  – 83 – 223 – “
1581 56 –  – –  – – “

A fenti adatokat nem tartjuk minden részletükben pontosaknak. Lehetet-
len például, hogy Komáromban 10 éven át egyetlen kecsege sem került
volna a hálóba (1553-1562). A vizafogás adatait elfogadhatónak ítéljük. A
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9 Öregháló

vizahalászat a vártartomány jövedelmei közé tartozott, ezért e hatalmas
halak fogásánál jelen voltak a várbirtok képviselõi, legtöbbször az anyagi
ügyek legfõbb tisztviselõje, az udvarbíró.

A vizahalászat rendkívül izgalmas, érdekes és látványos mûvelet volt,
melyet gyakran végignéztek magas rangú személyiségek, sõt olykor-oly-
kor az uralkodó is. Windecke mester a szemtanú hitelességével, szemléle-
tesen írja le egy középkori vizahalászat lefolyását: ,,1412-ben Zsigmond ki-
rály sok elõkelõ külföldi vendéggel együtt fényes kíséretével nézte végig Komá-
romnál a tavaszi vizafogást. A Vág torkolatánál sok száz halász gyûlt ekkor
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össze. Vas végû cölöpökkel elrekesztették a Dunát, és a kettõs cölöpsor alsó kapu-
ján át ebbe az óriási csapdába terelték az ár ellen úszó óriáshalakat. Sípszóval,
dobbal, kurjongatással riasztották, terelték õket, és mikor már egymás hegyén-
hátán hemzsegtek a cölöpkerítések között, megkezdõdött mészárlásuk. A záto-
nyos partra úszott, megszigonyozott állatok kopoltyúján és száján láncot húztak
át, így vontatták szárazra. 6 óriási viza és 5000 kisebb tok volt a zsákmány. A
parton már készen álltak a sóshordók és a bárkák. A nagy halakat felaprították és
sóshordókba rakták, a kisebbeket elevenen a bárkákba dobták.”

Mátyás király egy alkalommal 30 vizát elevenen fogatott ki Komárom-
nál, s azokat a tatai királyi kastély tavába telepítette. A viza mindig értékes
hal volt. Beatrix királyné egy évben 100 aranydukátot fizetett 21 vizáért.32

A vizahalászat tekintélyes jövedelmet biztosított a királynak, de nem
volt mindegy, hogy hol állítják föl a cégéket. Ezt bizonyítja az alábbi eset: A
budai vár udvarbírája 1528-ban Buda és Vác között nagy vizafogót építte-
tett. A királyi helytartó ez év szeptember 17-én kelt levelében azt írta Ferdi-
nándnak, hogy ez a vizafogó rengeteg kárt okoz a királynak, mert tönkre-
teszi a háromszor annyi jövedelmet hozó komáromi vizafogót. A követke-
zõ években már nincs nyoma a vizafogónak, valószínû, hogy Ferdinánd
elbontatta.

Érdekes, hogy pár évtizeddel korábban, Ulászló uralkodása idején is
építettek Buda és Vác között egy vizafogót, de mikor kiderült, hogy mennyi
kárt okoz a Duna felsõ szakaszán, megsemmisítették.33

A vizahalászat jövedelmezõségét bizonyítja az a tény is, hogy az eszter-
gomi érsekség 1569-ben a gútai és a naszvadi vizeken vizafogó cégéket
létesített, és ez évtõl kezdve rendszeresen halásztatta ezeket az értékes hala-
kat. A komáromi várbirtok, valószínûleg attól tartva, hogy az érsekség Gútán
és Naszvadon kifogatja aszódi cégéje elõtt a vizákat, még ugyanebben az
évben, a Vág-Duna torkolata alatt, Izsán és Paton újabb cégéket épített. Az
új vizafogó helyek felállítása érzékenyen érintette az addig nagyszerû ered-
ményeket felmutató aszódi cégét. A rendelkezésünkre álló adatok is vilá-
gosan mutatják a halászzsákmány csökkenését, 1573-tól kezdve pedig a
teljes megszûnését. Valószínû, hogy ettõl az évtõl kezdõdõen Aszódon már
meg sem kísérelték a vizák fogását.

1576-ban a vártartomány Neszmélynél és Dunaalmásnál újabb vizafo-
gó cégét állított fel. Ezzel teljessé vált a vizafogó cégék rendszere, mely a
Komárom környéki vizeknek minden jelentõs, vizafogásra alkalmas he-
lyét magába foglalta.
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Dézsma

A halászoknak a kifogott halakat be kellett mutatni a vár fõparancsnoká-
nak, akinek elõvásárlási joga volt. A fõparancsnok e feladatkörét az udvar-
bíró gyakorolta. A halászok csak akkor vihették piacra a halat, ha a várpa-
rancsnok nem tartott rá igényt. A kifogott nemeshalak (viza, tok, sõrég,
kecsege) 1/4 része a vártartományt illette. Ezt be kellett szolgáltatni. A nem
nemes halak után a halnegyedet pénzben rótták le. A halnegyedet az ud-
varbíró 2 dézsmálója (dékánja) állapította meg és hajtotta be.34

A halnegyeden kívül a halászoknak minden mázsás vizához egy ne-
gyed font borsot is be kellett szolgáltatni.35

Az udvarbírák - maguk mögött érezvén a fegyveres várõrség erejét -
gyakran túllépték a törvényes határt, és megkárosították a halászokat. Így
történt ez többek között 1561-ben, midõn az udvarbíró a halászoktól átvett
vizáért az öt forintos piaci ár helyett csak négy forintot adott mázsánként.
Ráadásul a halakat fel sem küldte az udvarnak, hanem saját hasznára üzér-
kedett velük, a halászokat pedig a halak õrzésére kényszerítette.36

10 Tanyaverés Komáromban
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Naszádosok

A halászok erõs vetélytársai voltak a naszádosok. E rettenthetetlen katoná-
kat a császár nagyon rosszul fizette. Volt olyan idõszak, hogy ötvenhavi
zsoldjukkal volt hátralékban. Természetes, hogy ennek következtében éhez-
tek és teljesen lerongyolódtak. Ínségükben halászni kezdtek a vizeken, és
ezzel rengeteg kárt okoztak a halászoknak. Károkozásuk kettõs volt: kifog-
ták a halászok elõl, a piacon pedig áron alul adták a halat. A komáromi
halászok számtalanszor tiltakoztak, de a fegyveres alakulat ellen tett pana-
szukra nem kaptak orvoslást.37

1576-ban a komáromi halászok megkísérelték a naszádosokkal való békés
megegyezést oly formában, hogy egyesülve velük, öt közös társulatot al-
kottak. A közösködés azonban nem járt eredménnyel, a társulatok felbom-
lottak. A késõbbi években több ilyen kísérletrõl nem is tudunk.38

11 A vándorhalász pihenõje
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A kifogott halak útja a fogyasztóig

Említettük, hogy a halászoknak a kifogott nemes halak egynegyed részét
mindenképpen be kellett szolgáltatni a vár fõparancsnokának, a többi ré-
szét csak abban az esetben, ha a parancsnok élt elõvásárlási jogával.39

A fõparancsnok részére átvett halakat - elsõsorban vizákat - a várban, az
udvarbíró udvarán darabolták fel és sózták be. A besózott halakat hordókba
rakták, melyeket a komáromi szekeres gazdák szállítottak rendeltetési he-
lyükre. Egy szekérre 14 hordó fért fel.40 A legtöbb vizát az udvar mindenko-
ri tartózkodási helyére szállították (Bécsbe, Grazba, Prágába stb.).

A Habsburg-császárok e kiváló húsú halakkal más uralkodóknak is
kedveskedtek, mint pl. 1567-ben a lengyel királynénak, 1570-ben a bajor
hercegnek, 1581-ben a francia királynénak. Így jutottak el a komáromi vi-
zák Varsóba, Münchenbe és Párizsba.41

A halak szállításához az udvarbírák igazolványt állítottak ki. Idézzük az
egyik szövegét: „Én, ki vagyok Németh János, római Császár Eö Felsége udvarbírá-
ja Komáromban, vallom ezen levelem által, hogy ért az naszvádi szegiérõl harmad-
része, az Eö Felsége parancsolatjára Usály Péter uramtól három Vizát vettem el, kit
én Eö Felsége konyhaszükségére Bécsbe küldöttem. Annak való bizonyságáért adom
Usály Péter uramnak ezen pecsétes levelet. Továbbá teszek én oly bizonyságot, mi-
nekelõtte ide érkeztem, hogy ezen Usály Péter uram Eö Felsége szükségére Bécsbe az
guttai és naszvádi szegiérõl hat vizát küldött volt. Actum in Gutta decima nona
Novemberis anno 1568. Németh János komáromi udvarbíró.”42

Élõ állapotban, hajóval is szállítottak vizákat, de ez azzal a kockázattal
járt, hogy a nemes halak elpusztulnak a számukra kedvezõtlen körülmé-
nyek között. 1575. július havában például Miksa 10 élõ vizát, valamint 300
kecsegét, tokot, sõreget rendelt Komáromból Bécsbe.

Az élõhal szállítása rendkívül költséges mulatság volt. 1575. október
1-jén két vizával telt bárka Bécsig való szállítása 500 forintba került.

Arra is volt példa, hogy a halakat valami okból kifolyólag nem tudták
azonnal elszállítani, mint pl. 1666-ban. Kõszeghy Adám komáromi har-
mincados írta ez év október 27-én a magyar kamarának: „Megént
kénszeríttetem az nemes consistoriumot tudósítanom, hogy vagyon már több egy
hetinél, ki kellett az vár árkából az halakat kötélre fogatnom, mivel az Duna igen
megapadott, és az vár árkából is az víz igen kiment. Azokból kérem alázatosan az
nemes consistoriumot, méltóztassék az halak felül valami dispositiot tenni, mert
bizony félek, hogy már csak egy hétig sem tarthatom, annyira elvérõdnek az köté-
len, és ha az nemes kamarának valami parancsolatja nem érkezik felõlük, igen
nagy kárban ejtem magamat miattok.”43
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A vártartomány számadásai44

A komáromi vártartomány gazdasági életében jelentõs tényezõ volt a halá-
szat. Kiadásaik és bevételeik voltak vele kapcsolatosan, amelyeket az udvar-
bírák pontosan vezettek. E számadásokból pár adatot felsorolunk:

Költségek

Év               Cégék karban-                            Halak                           Fuvar-
                           tartása                                 vásárlása                                költség
1552. – – 16 Frt. 11 dénár
1553. – – 132 “ – “
1555. 119 Frt – – “
1557. 15 “ – –
1558. – – 156 “ – “
1559. 58“ 91 Frt. 12 dén. 145 “ 13 “
1560. – – 162 “ 20 “
1562. 60 “ – 172 “ 03 “
1566. – 300 “ 564 “ 02 “
1567. 60 “ – –
1568. 60 “ – 165 “ 35 “
1569. 20 “ – –
1571. – – 340 “ – “
1572. – – 374 “ 23 “
1575. 81“45 Dén. – –

Bevételek

Év                   Halak árából                     Haszon-                    Neszmélyi
                a halnegyeden  kívül               bérbõl                       halászatból
1552. 88 Frt. 96 dén. 25 Frt. –
1553. 382  “   71  “ 25 “ –
1554. 454  “   13  “ – –
1556. 127  “   07  “ – –
1557. 319  “   27  “ – 58 Frt.
1558. 393  “   15  “ – –
1559.   32  “   30  “ – –
1560. 486  “   33  “ – 6 “ 43 dén.
1562. 676  “   14   “ – –
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1566. – 166 “   2 dén. –
1567. 238 “    45   “ 23 “ –
1571. – 25 “ 37 “ –
1572. – 34 “ –
1573. 45 “    93   “ 17 “ 30 “ –
1575. 87 “    30   “ 60 “ 97 “ –
1576. –  91 “ 48 “ –

Az adatok, amelyeket a megmaradt egykori számadásokból vettünk, nem
nyújtanak teljes képet. Arra azonban jók, hogy tájékoztassanak, összeha-
sonlításra alapot adjanak és egy negyedszázadnyi idõszakról használható
adatokat szolgáltassanak. A számadásokban a Cégék karbantartása címszó
alatt kizárólag az aszódi cége költségei szerepeltek. Az adatok azt is elárul-
ják, hogy ezt a nagyszerû vizafogó alkalmatosságot 400 cölöp alkotta.

Halak vásárlására oly években került sor, amikor az udvar haligényét a
vártartomány saját fogással nem tudta kielégíteni. Ilyenkor készpénzért,
máshonnét vették a vizákat.

A halászok a részükre meghagyott halakat vagy halkereskedõknek ad-
ták el, vagy pedig maguk értékesítették a piacon.

Halászélet a török háborúk befejezése után

A törököknek az országból való kiûzése még nem hozta meg a régóta várt
nyugalmat, mert megkezdõdött a kuruc háborúk idõszaka. Ennek során az
1703-as és 1704-es évek fordulóján a kuruc csapatok körülzárták Komáro-
mot. A várat õrzõ német katonák és az ostromló kuruc sereg közé ékelt
komáromiak nehéz helyzetbe kerültek. Szívük a kurucokhoz húzott, a vár
bástyáin a város ellen szegezett ágyúk azonban józan belátásra bírták õket.
Követeik útján érintkezésbe léptek Bercsényi Miklós kuruc fõvezérrel, aki
megértette helyzetüket, és lemondott az ostromról, megmentve ezzel a vá-
rost a biztos pusztulástól. Hálás is volt Komárom Bercsényinek, és ezt töb-
bek között vizák küldésével is kimutatta. 1706 márciusában a városi tanács
a következõket írta a kuruc fõvezérnek: „Méltóságos  Fõgenerális, nékünk
Kegyelmes Urunk. Hogy hamarébb alkalmatossággal halakkal nem udvarolhat-
tunk Excellenciádnak, alázatosan kérjük, ne udvariatlanságunk, hanem az vizek
apályának tulajdonítani méltóztassék. Ez mostani alkalmatossággal penig
kedvesködvén egy db vizával, ajánljuk is mély alázatossággal Méltóságos úri
gratiáiába Excellenciádnak magunkat.”45
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A májusi jó vizafogásból is jutott Bercsényi asztalára, de a fejedelemrõl,
Rákóczi Ferencrõl sem feledkeztek meg, amint azt egy fennmaradt levél
bizonyítja: „Méltóságos Fejedelöm, Kegyelmes Ur! Megh értvén
Fejedelemségödnek e tájon való szerencsés ell érközését, ell nem mulaszthattuk
egy kis vizával (ezönn alkalmatosságh által) alázatosan udvarolnunk ...”46

Számos feljegyzés tanúskodik arról, hogy a kurucok asztaláról ebben
az idõben nem hiányzott a hal.47

Az 1711-i szatmári béke pontot tett a kuruc háborúkra, megkezdõdött a
békés idõszak, amely a komáromi halászok életében is érezhetõ változást
hozott. A folyók partjain nem kellett tartani a rajtaütésektõl, minek követ-
keztében kibõvült a halászterület, és zavartalanul folyhatott a halászat.

A halak kiteleltetése

A halászok tevékenysége nem szorítkozott kizárólag a halak kifogására.
Munkálkodásuk során gondoskodtak a halak kiteleltetésérõl is. Egy 1789-
bõl fennmaradt közlemény ezt így írta le:

Eggy megöregedett halász, hogy megtanítsa a fiját, miképp’ lehessen a halakat
egész télen épen el-tartani, maga sok idõkig gyakorlott tapasztalásából arra intet-
te, hogy :
1. Azon helynek a fenekét, mellyen a’ halakat kiteleltetni kívánja, minden sár’ s

iszaptól és mindenektõl tisztán tartsa, valami rothadást okozhat.
2. Ha nagy hó esik, el tisztítsa azt a telelõ helyrõl és lyukakat vágjon a jégen,

hogy a víznek párázatja kigõzölöghessen azokon.
3. Vigyázzon arra, hogy a telelõ helyre semmi hó-lé vagy más akár minémû víz

bé-ne folyjék ha pedig valami bé-folyt, azonnal jegelni kell azt.
4. Pedig, hogy a halaknak elégséges élelmek és bátorságos meg-maradások is

légyen, készítsen árpa-darából, juhganéjból és kövér földbõl kovászt, és hány-
ja-le azt darabonként a telelõbe, melly a fenékre szállván mind jó maga, mind
íze által azt tselekszi, hogy a halak is fenekére lemenvén, meg nem fagyhat-
nak.48

Halászcéh

Az elõbbiekben megállapítottuk, hogy 1249-tõl már oklevéllel bizonyítot-
tan létesítettek cégét Komárom térségében, ami azt igazolja, hogy itt szer-
vezett halászközösség mûködött. Azt is tudjuk a középkor halászairól, hogy
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12 Komáromi halászbogrács

erõs volt bennük a közösségi szellem, közösen használták a vizeket. A szer-
számok egyéni tulajdonban, de közös használatban voltak. A mesterek részt
vettek a termelõ munkában, a keresetbõl ennek arányában részesedtek. Azt
is tudjuk, hogy a halászok Magyarországon csak a legjelentõsebb helyeken
alakítottak céheket. Komárom közéjük tartozott, legrégibb céhszabályza-
tát, amelyrõl tudomásunk van, 1546-ban keltezték. Ebben I. Ferdinánd már
meglévõ kiváltságokat erõsített meg. A komáromi halászcéh elsõ, napjain-
kig megmaradt céhszabályzatát 1696-ban kapták I. Lipóttól, amelyet a vár-
megye 1698. évi közgyûlésén hirdettek ki.49

Érdekessége ennek az okiratnak, hogy szövegét hiteles alakban magyar
nyelven is leírták.50A céhlevél egyes pontjainak (articulusainak) tartalma,
Herman Ottó fogalmazásában a következõ:51

„Elsõ Articilus. A vallásosságot teszi kötelességgé, és zászlóállítást rendel.
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Második Art. A halászok újévkor gyûlést tartsanak, s válasszanak céhmestereket.
Harmadik Art. A céhmesterek esküt tegyenek az Articulusra.
Negyedik Art. Akik a céhbe belépnek, szintén esküt tegyenek; belépéskor fizet az
öreg halász 24 frtot, a kocás 12 frtot.
Ötödik Art. A vasárnap megünneplésérõl rendelkezik; az ellene vétõ öreghalász 2
frtot, a kocás 1 frtot fizessen.
Hatodik Art. A gyûlések mindig szombati napon tartassanak, s azokat a » szolgá-
ló mesterek « mondják be.
Hetedik Art. A gyûlést mulasztók, ha elfogadható okot nem mondhatnak, 25 pénzt
fizessenek; aki ládanyitáskor érkezik, 12 pénzt, aki záráskor érkezik, 5 pénzt
fizessen.
Nyolcadik Art. Aki a tisztesség ellen vét, káromkodik, 4 frttal lakoljon.
Kilencedik Art. A » rekesztében « halászók 4 frt bírságot fizetnek, s ha gyalázat
esett, a »szabados halászattól« eltiltatnak.
Tizedik Art. Ha egy ponton több halász találkozik, a tanyavetést az kezdi, aki
elõbb érkezett.
Tizenegyedik Art. A sorrend az, hogy mihelyt az elõzõ a tanyát húzta, s letette
õrfáját, a következõ legott tartozik vetni ha késik, 50 pénz bírságot fizet.
Tizenkettedik Art. Az a kocás, aki horgát más horgára veti, 50 pénzt’ fizet.
Tizenharmadik Art. A könnyelmûen gazdát cserélõ legény ne fogadtassék fel.
Tizennegyedik Art. Aki temetésrõl elmarad, 4 pénz bírságot fizet.
Tizenötödik Art. A Dunán szabados a halászat, s ha a céhbeli az uraság vizében
akar halászni, tartozik szándékát bejelenteni, a köteles halból pedig (viza, tok,
sõreg) a negyedrész az uraságot illeti meg; aki ezt eltitkolja, a céhbül kicsapatik.
Tizenhatodik Art. A nem céhbelitõl a hal elvétetik.
Tizenhetedik Art. Remeklést követel.
Tizennyolcadik Art. Fogadalom az articulusra.”

Igen jellemzõ a „szabados halászatnak” az articulusokban való kiemelé-
se, mert semmi kétség, hogy ezt az õsi magyar halászat így követelte, ehhez
hozzányúlni senki nem mert. Ott, ahol a halászó magyarság tömegesen
telepedett meg, mindig szabados volt a halászat, s a tanyavetésre való jog-
szerzés nem írott articulusokban, hanem a dolog természetébõl folyó rend-
hez volt kötve, ti. aki elõbb megérkezik, azé a jog; villongásra ez nem adhat
okot, mert a halászatnál ezer véletlenség játszik közbe, s számtalanszor
megesik, hogy az, aki egy adott ponton mint elsõ veti a tanyát, semmit sem
húz, holott az utolsó nagy zsákmányt ejt, mert a halnak „járása van” s két
tanyavetés közben is érkezhet.

Látjuk azt is, hogy a sorrend külsõ jelhez volt kötve ; a tanyát vetõ halász
feltûzte az õrfát (árbocot), s amidõn a tanyát végighúzta, hálóját beszedte,
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letette az õrfát, akkor következett a másik. A remeklés, amelyhez a mester cím
és jog elnyerése volt kötve, úgy látszik, mindig egy 90 öles vizahálónak teljes,
hibátlan elkészítésébõl állott. A céhek mindig bejelentették a hatóságnak a
remekeket, amelyekben megállapodtak. A halászok utolsó bejelentése (1830)
a vizahálóra vonatkozik: „Ez a háló nem halászfonatból való ...kötötték islégbõl,
hogy az óriási hal hatalmas csapkodásait kibírhassa. A céh szigorú ellenõrzést gya-
korol, figyelemmel volt arra, hogy a remeklõ valóban maga kösse az óriási alkot-
mányt, sõt még az aprólékos fogásokra is ügyel. Így pl. az ólmot egy kalapácsütéssel
kellett a háló ínjára ráverni, ha még egy pótló ütésre volt szükség, ezt viceütésnek
mondták, s hibának vétetett.”52
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A céhlevél megszabta a tagok jogait és kötelességeit, továbbá a céh mû-
ködését.

A színmagyar halászok közé Karl Johann Hofkirchen, aki 1668-1692 között
volt a komáromi vár fõkapitánya, németeket is telepített. Ezek részére külön
német articulusokat és esküszöveget készítettek.53 A fennmaradt német eskü-
szöveg elárulja, hogy azt németül nem jól tudó magyar ember írta.

A komáromi halászcéhnek három tisztségviselõje volt: az öreg céhmes-
ter, a kis céhmester és a nótárius (jegyzõ).54

Ismerjük a céhmester magyar nyelvû esküszövegét is: „Juramentum. Es-
küszöl az Atya, a Fiú, Szentlélek tellyes Szent Háromság edgy bizony Eoreok
Istenre, Boldogságos Szûs Máriára, Istennek minden Szentire. Hogy te az ezen
Czébely Mesterséghedben híven és ighazan, tehetséged szerént eljársz Félre tévén
mindennémû attyafisághot, komasághot, Barátsághot, ígéretet, adománt.
Gyûlölséghet, haraghot, az elõted lévõ Panaszkodóknak és injuriatusoknak az
Nemes Czéh Privilégiuma és Artikulusi Szerént ighassághot szolgáltatsz. S ezen
Czéhnek minden nemõ Privilegiumat megõrizd és oltalmazod. Isten téghed úgy
Seghellyen és a Szent Evangéliom.”55

A reformátusok esküjébõl a Szûz Máriát és a szenteket kihagyták.
A céhmesterek képviselték a céhet a hatóságok és a fogyasztóközönség

elõtt, õrködtek a szabályok megtartásán, védték a tagok érdekeit, egyszer-
smind ellenõrizték erkölcsi viseletüket és munkájukat, õrizték a céhládát,
elnököltek a gyûléseken és a lakomákon.56

A céhmester néha nehéz helyzetbe került, mint pl. 1699-ben, amikor ami-
kor nagyböjtben nem tudták ellátni a lakosságot nemes hallal (viza, tok, ponty,
csuka, csík). A város vezetõsége ekkor elegendõ hal piacra hozására kötelezte
a céhmestert, egyben engedélyezte, hogy a halakat 2 pénzzel drágábban ad-
hassák, mint egyebütt. Abban az esetben, ha még így sem tudnák a halászok
a vásárlók igényeit kielégíteni, a, város vezetõsége felhatalmazta a fõcéhmes-
tert, hogy a halászok céhmesterét harmadmagával egyik péntektõl a másikig
tömlöcbe vetheti mindaddig, míg nem lesz elegendõ hal a piacon.57

A céhmester házát aranyozott ponty jelezte, ugyancsak ponty szerepelt
a ladikokon és a pecséteken, sõt egyes halászcsaládok a sírköveikre is rá-
vésték a mesterség eme jelképét (pl. a Czilling család).58

A volt halászcéh legfontosabb iratait és a céhládát a Czilling család
híven megõrizte. Czilling András volt halászmester a komáromi halászati
múzeumnak az alábbiakat adományozta :
1. A Halász Céh 1811-ben készült céhládája
2. Közönséges Céhbeli cikkelyek 1813-ból
3. Törvénykönyv 1819-bõl
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15 Nyargalóbárka

  4. Céhbeli artikulusok 1813-ból
  5. Kis jegyzõkönyv 1806-tól
  6. Nagy jegyzõkönyv és névsor 1804-tõl
  7. Inasbeíratási és felszabadítási jegyzõkönyv 1816-tól
  8. Egy III. Ferdinánd által kiadott oklevél 1647-bõl
  9. Lipót császár 1696-ban kelt oklevele
10. Oklevél 1647-bõl
11. Oklevél 1642-bõl
12. Oklevél 1698-ból
13. Oklevélmásolat Lipót császár 1696-os oklevelérõl
14. III. Ferdinánd 1647-ben kelt oklevelének magyar fordítása
15. Elismerõ oklevél az 1927. évi Magyar Mezõgazdasági és Ipari Kiállításról
16. Rendelet a halászati törvény végrehajtásáról 1889-bõl.

A felsorolt okmányok felbecsülhetetlen értéket jelentenek, mert a ko-
máromi halászélet utolsó három évszázadának minden fontos eseményét
megmentették az utókor számára.59

Rendkívül értékes adatokat õriztek meg számunkra a kalocsai érseki
uradalom gazdasági könyvei is. Az uradalom 1725-ben többek között össze-
íratta a birtokában lévõ „halászóvizeket” és azoknak bérlõit. Ebbõl az össze-
írásból tudjuk meg, hogy a dunai halásztanyák nagy részét komáromi ha-
lászok vették bérbe. Idézzük a feljegyzés komáromi vonatkozású részét:

„Gyûrûs haj mellett komáromi Vincze János, Balla István, komáromi, Szeredi
János, Petõr Ferkó, és Német Gáspár” 3 hajóval, 6 hálóval.
„Szeremlényi tanya. Komáromi Simon István vagyis Kakonyi Tamás” 3 hajóval,
6 hálóval.
„Ezen Tavasszal küldött ismét említett Tanyára Kovacsovics Uram Komáromi
Halászokat, Jónás Mihály mestert, kik azon tanyán az Uraságh hálójával halász-
nak” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Imsosi Fölsõ és alsó Tanya, mellyet Komáromi Asztalos István Halász.”
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„Fölsõ Bovári Tanyán halász Berki János Komáromi Halász” 2 hajóval, 4 hálóval.
„Item Komáromi Sütõ András” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Domlásj Tanya mellett halász Komáromi Sándor János” 2 hajóval, 4 hálóval.
„Item Fodor György Komáromi Halász azon Tanyán” 2 hajóval, 4 hálóval.
„Alsó Domlásj Tanyán Halász Komáromi Halász Nagy Istvány” 2 hajóval, 4
hálóval.
„Item azon Tanyán Jónás Péter Komáromi” 2 hajóval, 4 hálóval.
„Korso Fölsõ Tanya, mellyet halásznak komáromi halászok Nagy Istvány” 1
hajóval, 2 hálóval.
„Fodor György” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Item Poka György” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Hód fõi Tanya, avagy hosszú Alattságh, mellyet komáromiak halásznak Fodor
György” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Karcsai Uj Tanya, mellyet még mostan csinállyák és mégh eddig azon Tanyábul
Hetedet nem attak. Halasznak Komáromiak Fodor György” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Item Malos János” 1 hajóval, 2 hálóval.
„Item Hencz János” 1 hajóval, 2 hálóval.

A felsorolt tanyák után (az utolsó kivételével) a halászok a kifogott
halak hatodrészét adták az uradalomnak bérleti díj címén.

Az uradalom és a halászok viszonyát „contractusok” (szerzõdések) sza-
bályozták. A kalocsai érseki uradalom feljegyzései ékesen szóló bizonyíté-
kai annak, milyen messzire eljutott a komáromi halászok híre.60

Komáromban rendszeresen szabályozták a piaci árakat, természetesen a
halakét is. Pár adat a halak áráról:

1760-ban a csuka fontja 12 kr.
ponty “ 10 “

1761-ben a viza mázsája 30 frt.
csuka fontja 10 kr.
ponty “ 8 “
csík iccéje 20 “

1762-ben a viza mázsája 28 frt.
tok “ 25 “
csuka fontja 20 kr.
ponty “ 15 “61

A halpiac 1855. szeptember 2-ig a Vágó utcában (Vársor utca), attól kezdve
pedig a Kis-Duna városi hídfõjénél volt. Pénteki napon, hatalmas dézsák-
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ban, itt árulták a halat, más napokon a városházával szembeni házsor elõtt.62

A halpiac nagy forgalmára való tekintettel, a városi tanács 1724-ben kikö-
veztette a Vágó utcai halpiacot.63

A céhek több évszázados mûködés után a 19. században már korszerût-
len intézménnyé váltak, azért 1872-ben az elsõ Ipartörvény kimondta meg-
szûnésüket, helyükbe felállította az ipartársulatokat, majd 1884-ben az ipar-
testületeket mint elsõ fokú iparhatóságot.64 A 19. század végén megalakult a
komáromi halászati társulat, az állam pedig halászati felügyelõt nevezett
ki. Az õ feladata volt a halászattal kapcsolatos ügyek irányítása, mint példá-
ul a rablóhalászat elleni védekezés vagy a mesterséges haltenyésztés.65

Mindez nem sokat segített, mert a 19. században a folyók szabályozása,
továbbá a gõzhajózás megindulása és gyors elterjedése rendkívül kedve-
zõtlenül hatottak a halászatra. A gõzhajók által erõsen zavart magyarorszá-
gi folyókból lassan elmaradtak a vizák, és évrõl évre kevesebb lett a hal, a
folyamszabályozás pedig azzal a következménnyel járt, hogy a halak nem
találtak „szülõvizükre”.

A lehetõségek csökkenésével párhuzamosan sorvadt az egykor nagy
hírû komáromi halászat, amely ma már csak árnyéka a réginek.

Halászok

A halászok kevés beszédû, komoly emberek voltak. Hagyománytisztelet,
emberség és erõs közösségi érzés jellemezte õket. Vendégszeretetük közis-
mert volt : bárkit, vadidegent is mindenkor szívesen láttak asztaluknál. A
városnak mindig megbecsült polgárai voltak.

Az oklevelek, számadások és egyéb írásbeli feljegyzések számos komá-
romi halász nevét megõrizték. A rendelkezésünkre álló anyagban az aláb-
biak szerepelnek:

1249 – Mátyás, a komáromi várbirtok szõnyi jobbágya, aki vejszével halá-
szott. (Mathias piscator in Waisz)66

1555 – Ács Tamás, Bellemen (?) Márk, Csehy Pál, Deák András, Pál Józsa,
1557 – Bódog Lukács, Bury Imre, Csehy Pál, Csõdör András, Csõdör Fe-

renc, Nagy Simon, Nicosthon Bernát, Pál András, Pál Józsa, Porrs
Imre, Varga Péter

1558 – Bellemen Márk, Bury Imre, Csehy Pál, Csõdõr Ferenc, Gulácsy
Pál, Gulyás György, Pál András, Pál Józsa, Simon Soros György,
Szum Lukács, Varga Péter
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1559 – Ács Tamás, Bakhányi Bertalan, Csehy Pál, Csõdör Ferenc, Kun
Lukács, Orné Péter, Pál András, Pál Józsa

1560 – Ács Tamás, Bellemen Márk, Csehy Pál, Csete Ferenc, Csõdör Fe-
renc, Kun Lukács, Nagy András, Pál András, Pál Józsa

1561 – Bagó György, Bajcsy Mihály, Boris Bernát, Fodor János, Nagy
György, Seres Gergely

1562 – Pál Józsa
1566 – Ács Tamás, Bakácsy Gáspár, Berty Péter, Csapó Pál, Csete Ferenc,

Gál Illés, Halasy Pál, Józsa László, Keszeg Máté, Nagy András, Prá-
gai István, Szalay Mihály

1567 – Barkás Mihály, Gergely Mihály, Józsa László, Kántor György
1569 – Badt György, Bajcsy Sebestyén, Bíró János, Csete Ferenc, Gergely

Mihály, Kis Péter, Lencsés István, Nagy András, Néma Ferenc,
Prágay István, Sánta Gergely, Somody Máté, Szántó András, Veres
Dénes

1570 – Balázs Bálint, Bánhegyi Gáspár, Borsos Ferenc, Both Jakab, Csallósy
István, Csete Ferenc, Finta Ferenc, Gergely Mihály, Halasy István,
Hevesi András, Huny Márton, Marthon János, Móré Mátyás, Nagy
Tamás, Pál Józsa, Pap János, Sántha Gergely

1571 – Bajcsy Sebestyén, Boris Bernát, Csapó Pál, Csete Ferenc, Gergely
Mihály , Hevesi András, Kántor György , Madary Demeter, Pál
Józsa, Prágay Lukács

1572 – Csete Ferenc, Forintos János, Pál Józsa, Zánthó Ferenc
1573 – Bajcsy Sebestyén, Gergely Mihály, Kántor György , Marthon Imre,

Pisgor Mihály, Prágay Lukács, Sándor András
1575 – Bajcsy Mihály, Bakonyi Ferenc, Budai Albert, Forintos János, Ger-

gely Mihály, Kántor György, Madary Demeter, Marthon Imre, Nagy
András, Pál Imre, Prágay Lukács

1578 – Csapó Pál, Földesi Demeter, Kántor György, Nagy András, Pál Imre,
Pisgor Mihály, Várzy Mihály, Vékony Ferenc

1581 – Budai Albert, Csapó Pál, Csórics Bernát, Farkas N., Fóris Mihály,
Horváth Mihály, Váczy Sebestyén67

1623 – Pál János68

1647 – Florián Márton, Horváth Mihály, Varga István69

1661 – Posár Máté70

1663 – Nemes Kun György71

1696 – Asztalos István, Barát Miklós, Fodor András, Kertész János, Kocka
Pál, Maracskó György, Salamon János72
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1725 – Asztalos István, Balla István, Berki János, Fodor György, Hencz
János, Jónás Péter, Jónás Mihály, Malos János, Nagy István, Német
Gáspár, Petõr Ferkó, Poka György, Sándor János, Simon István,
Sütõ András, Szakonyi Tamás, Szeredi János, Vincze János73

1738 – Kelecsényi Gergely, Kemenczky János, Mátyás Péter74

1767 – Barcza János, Barcza Mátyás, Czigány Márton, Galambos István,
Kálmán János, Rácz András, Szokolay György, Varga Ferenc75

1797 – elõtt Berky György, Fodor István, Sánta Kotsa András, Garay Fe-
renc

1797 – Esztergomi Mihalik András, Ifj. Fodor István, Garay Ferenc, Kotsa
András, Mórocz Péter, Neszmélyi Buzás István, Salamon János

1799 – Esztergomi Szabó István, Vajda Ferenc
1800 – Fazekas János -,
1801 – Szikra István, Huszár János, Buzás András (1797 elõtti -1801. évi

adatok).76

Ez a felsorolás nem tartalmazza az egyes évek komáromi halászainak
teljes névsorát, csupán azokét, akiket a rendelkezésünkre álló feljegyzé-
sekben felleltünk.

A következõkben, 1804-tõl kezdõdõen már teljes névsort adunk, ame-
lyet Czilling András volt halászmester állított össze a birtokában volt ha-
lászcéh, illetve halásztestület irataiból :

A halászmester          A belépés    Szolgáló     Céh-     Kis céh-     Céh-         Meg-
neve                éve          mester     jegyzõ    mester       mester       halt
Kemenczky István – – – – – 1808
Czike Péter – – – – – 1817
Kemenczky András – – – – – 1808
öreg Füzy András – – – – – 1805
Boros Ferenc – – – – – 1811
Tóth Péter – – – – – 1813
Szokolay György – – – – – 1805
Tuba János – – – – – 1819
Szalay János – – – – – 1810
Hegedûs István – – – 1820-21 – 1829
Czike János – – – – – 1808
Berky István – – 1804-5 – – 1823
Tuba Sámuel – – – – 1804-5 1816
Vajda János – – – – – 1816
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A halászmester          A belépés    Szolgáló     Céh-     Kis céh-     Céh-         Meg-
neve                éve          mester     jegyzõ    mester       mester       halt
Szalay János – – – – – 1829
Galambos István – – – – 1806-7 1824
öreg Czuczor Mihály – – – – – 1814
Szalay István – – – – – 1816
Galambos János – – 1823 – 1808-12 1829
Kemenczky Sámuel – – 1806-7 – – 1840
Hegedûs János – – – 1824-25 – 1837
Miklós János – – – 1813-15 – 1830
Szokolay Ferenc – – – 1818 – 1823
Tóth János – – 1808-10

1826-36 1804-5 1820-21 1846
Kósa András – – – – – 1806
Kaor Ignác – – – – 1818-19 1828
Fritz János – – – – – 1805
Garay József – – – 1806-12 1816-17

1822-23 1830
Boros András – – – – – 1812
Török András – – – – – 1818
ifj. Füzy András – – – 1816-17 1837-38 1847
Miklós István – – – – – 1847
Varga András – – – – – 1805
Kiss János – 1804-5 – 1822 1824-25 1852
Drukats János – 1806-7 – – 1826-29 1847
ifj. Füzi András – 1806-7 – – – 1812
ifj. Czuczor Mihály – 1804-5 – – – 1825
Szentendrey János – 1808-9 – – – 1820
ifj. Tuba János – 1808-9 1820-22 – – 1847
Garay György – 1810-11 – kizárva 1819-ben
Gutay Ferenc – 1810-11 – 1833 – 1844
Salamon Pál 1806 1812-14 – – – 1834
Kósa János 1807 1814-15 – – – 1843
Mészáros András 1807 1812-13 – – – 1831
Szalay János 1807 1814-15 – – – 1828
Kovács János 1807 1816-17 – 1830-33 – 1833
Németh Péter 1809 – – – – 1812
ifj. Hegedûs János 1811 1816-17 – – – 1831
Tuba István 1811 1818-19 – 1826-29 1830-33  1833
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A halászmester          A belépés    Szolgáló     Céh-     Kis céh-     Céh-         Meg-
neve                éve          mester     jegyzõ    mester       mester       halt
Galambos István 1811 1818-19 – – – 1835
ifj. Galambos István 1815 1820-22 1824-25 – 1834-36 1870
ifj. Kiss János 1815 1820-22 – – – 1860
Tuba József 1816 1823 – 1837-38 1839-47 1853
Kruber Ferenc 1818 – – – – –
Vincze János 1822 1823 – – – 1847
Miklós András 1823 1824 – – – 1844
ifj. Kaor Ferenc 1823 1824-25 – 1839 1847-50 1883
Keszi András 1823 1826-27 – – – 1870
ifj. Tóth János 1823  1826-27 1837 – – 1848
Füzi Ferenc 1825 1828-29 – 1847 1851-52 1864
ifj. Miklós János 1825 1828-30 – – – 1855
Tuba Mihály 1830 1830-33 – – – 1835
Tuba Sámuel 1830 1831 – – – 1837
ifj. Drukats János 1832 1834 – 1853 – 1881
Kaláts György 1835 1835 – – – 1854
Garay András 1835 1835 1839 1851-2 1853-83 1898
Füzi János 1839 1839 – – – 1847
Török István 1839 1839-42 – – – 1848
ifj. Tuba Sándor 1841 1842 – – – 1865
Drukats József 1842 1843-44 – – – 1883
Kiss József 1842 1845-46 – – – 1870
ifj. Kiss János 1842 – – – – 1860
Tuba Sámuel 1845  1847-48 1851-60 – – 1860
Tuba Lajos 1845 1850-51 – – – 1886
ifj. Galambos István 1847  1850-51 1861-81 – – 1898
Tuba Zsigmond 1848 – – – – 1848
Hegedûs Károly 1853 1855 1882-90 – – 1899
Galambos Zsigmond 1857 1864 – – 1884-93 1893
Tuba János 1859 – – – – 1890
ifj. Kiss József 1860 – – – – 1860
Pécsi Ferenc 1862 – – – – 1893
id. Czilling András 1868 1879-81 – – – 1919
Berta Sándor 1868 – – – – 1890
Hegedûs Sándor 1868 – – – – 1870
Hegedûs János 1868 – – – – 1870
Galambos Lajos 1870 – – – – –
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A halászmester          A belépés    Szolgáló     Céh-     Kis céh-     Céh-         Meg-
neve                éve          mester     jegyzõ    mester       mester       halt
Tuba Lajos 1870 1882-86 – – – 1914
Galambos József 1870 – – – – 1887
Tuba Sámuel 1873 – – – – 1900
Huszlicska Dániel – 1875 – – – –
Berecz István 1876 – – – – 1890
Hegedûs József 1878 1887-90 – – – 1890
Galambos István 1879 – – – – –
 ifj. Berta Sándor 1882 – – – – 1891
Hegedûs János 1884 – – – 1899-1909 –
Tuba István 1885 – – – – –
ifj. Czilling András 1885 – 1893-1906 – 1909-22 –
Czilling József 1886 – – – – –
ifj. Pécsi Ferenc 1888 – – – – –
Erber Sándor 1888 – – – – –
Galambos Lajos 1890 – – – – –
Pécsi Sándor 1890 – – – – 1907
Salamon Antal 1898 – – – – –
Beria Sándor 1898 – – – – –
Huszlicska László 1899 – – – – –
Kiss Mihály 1905 – – – – –
Szentendrey Sámuel 1906 – – – – –
Huszlicska Bálint 1911 – – – – –
ifj. Fehér János 1913 – – – – –
Galambos Zsigmond 1914 – – – – –
ifj. Szalay János 1915 – – – – –
Németh András 1918 – –  1933 – –
ifj. Huszlicska László 1918 – 1935 – – –
Fehér Lajos 1918 – – – – –
Szalay János 1918 – – – – 1938
ifj. Czilling András 1920 – 1925-32 – 1939 –
Huszlicska János 1920 – – – – –
Kiss Zsigmond 1920 – – – – –
ifj. Kiss Mihály 1911 – – – – –
Németh Sándor 1921 – – – – 1964
Szalay András 1927 – – – – –
Czilling István 1927 – – – – –
Németh Károly 1928 – – – – –
Kiss József 1921 – – – – –
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A névsor adatoszlopainak elnevezésében ragaszkodtunk a Czilling And-
rás által összeállított kimutatás elnevezéseihez. A céhek megszûnése (1872)
után a céhjegyzõ a társulati, illetve testületi jegyzõnek, a céhmester társu-
lati, illetve testületi elnöknek felel meg.
A kimutatás elsõ és utolsó éveibõl sok adat hiányzik, de a névsor teljes.

Hagyományok, szokások

Herman Ottónak köszönhetjük, hogy a komáromi halászok életével kap-
csolatos szokások, mondások és énekek közül többet ismerhetünk.

Közülük legérdekesebbnek tartjuk a „halászkörösztölõt”. Erre a külön-
leges szertartásra akkor került sor, amikor a halászbokor legfiatalabb tagja,
az apród vagy inas, elõször vett részt viza vagy tok fogásában, és ezért õt
halásszá avatták.

A szertartás rendezõje a nemes halat fogó halászbokor mestere, színtere
a mester háza volt. A halászcsaládok apraja-nagyja összesereglett erre az
esti, ünnepélyes alkalomra, melyen természetesen megjelentek a céhbeli
mesterek is.

A szertartás kezdete a „körösztanya tisztjének” betöltése volt, amelyet
egy vagy több halászasszony vállalt. Az ünneplõ nép gyûrûjében helyet
foglalt a halászapród, melléje állt a körösztanya, illetve körösztanyák. Ez-
után megjelent az avató mester kámzsaszerûen magára terített halászháló-
val. Kezében halásztálat tartott, amelyben Duna-víz és egy nagy darab ka-
vics volt.

Ezután beszélni kezdett. Mondókáját az egyes komáromi halásztanyák
nevébõl összeállított verssel kezdte, amely így hangzott:

Atkás, Düllõ, Bocskoros,
Másfél funt hal bizonyos.
Izsai tanya gyakoré,
Lópéra tanya: vesd belé;
Jázos, Ludas, Beresleg,
Jaj, de régen kereslek.77

Ezt folytatva, ugyancsak versben elmondta a nagy hal kifogásának tör-
ténetét. Az ékes rigmusok elszavalása után odalépett a halászapródhoz, és
ekképpen szólt, szigorúan tréfás hangon:
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Te övedzõ nem törõ,
Gúzs nem szakajtó,
Alattság után nem futamodó,
Huncut akasztófáravaló
Beste kurafia!
Prépusórán van egy nagy fa,
A fa alatt egy nagy kû,
A kû alatt egy bagó:
Az böje a ...fejedet,
Úgy Iegyen!78

A vers utolsó sorával egyidejûleg a mester a tálban lévõ vizet az apród
nyakába zúdította, majd a kaviccsal igyekezett alaposan megdörgölni a
fiatal halász feje búbját. Ebben a mûveletében igyekeztek õt akadályozni a
keresztanyák, kendõjükkel védve az avatandó fejét.

A szertartás ezzel véget ért, az apród halásszá lett. Az avatást halvacsora
követte. A halászlé behozatalánál a szakács a következõket mondotta:

Ez a kis halacska
Vízben szokott úszni;
Fog is erre osztán
Az borocska csúszni.79

Az ízletes ételek fogyasztása közben meg-megemelték a borospoharat,
és elhangzott a jellegzetes komáromi köszöntõ:

Énekes Pallásnak jól tanult muzsikája,
Artatjában felkerült Miseros sípjával,
Sípolás, trombitás!
Most nem iskolában vagyunk Midomitás!
Licet -én nem vagyok Talleus Ciceró
Vagy ékes versemmel dicsekedõ Néró
Hangos nyelvvel bíró
Zengedezõ kijó,
Mégis mindazáltal
Van az örömmondó,
Mert nékünk tettek ki víg halásznapokat,
Kivált hogyha fogtunk szép, derék pontyokat,
Sütöttünk és rétest
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16 Álló halászbárka

Plácem - placentákat;
Én reménységemben, én is lapos táskát
Készítettem biztonban egy nyárson sült halacskát,
Hogy megtöltse uram megéhezett gyomrát,
Én kis fülemüle azért hangicsálok,
Hogy most-már egy kis bort iszok.

Jóllehet mindenek gyászba borultanak,
Fáknak levelei földre lehulltanak,
Sokan, kik azelõtt életben voltanak,
Meghaltak, a sírba alászállottanak,
De Isten kegyesen tekint le ez házra,
Nincs semmi változás halászok napjára,
Nem fogta be bánatnak homálya,
Hanem vidám kedvvel virradt hajnalára,
Minden áldás legyen a mi víg napunkon,
Búbánat ne érjen, ezeket kívánom,
Ez versemnek ólja,
Kik az égben vannak, megoltalmazója.
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Én kis fülemüle azért hangicsálok,
Hogy most már egy kis bort iszok.

Mindenek vigadnak, hogy békével mára
Jutottunk,
Halászoknak vidám napjára,
Apollóval együtt bársei múzsái
Örömet zengedni kezeknek hárfái;
Én is hát ezekkel kívánom, hogy minket
Éltessen a nagy úr, soká érjünk véget!
Szerencsétlenségbe senkit ne okozzunk,
Tõlünk minden bajt messze távol tartsunk,
A nagy isten legyen mindég vezérelõnk,
Ez világi életünkben mindég igaz õrzõnk,
Ahol vagyunk, vigadjunk,
Örök dicsõségben;
Öröm és vigasság töltse be szívünket,
Ez iszonyú nagy kedv vidítsa lelkünket;
Mert ez a nagy nap mireánk elkerült,
Az halászok napja kegyesen felderült,
Kívánom, hogy éljél drága szép napokat,
Számlálj esztendõkhöz esztendõket sokat,
Terjedjen el mireánk az Isten áldása,
Mint a sûrû harmat nyári iccakába.
Én kis fülemüle azért hangicsálok
Hogy most már egy kis bort iszok.80

A bor meghozta a jó hangulatot, és sorra vették a halászok kedves dalait.
Közülük Herman Ottó többet lejegyzett A magyar halászat könyve címû
mûvében.81

A halászok a város társadalmának megbecsült tagjai voltak. Komárom-
ban egyébként a szabadságharc után nem választotta el éles határ a társada-
lom egyes rétegeit. Példás egyetértésben élt egymással az értelmiség, az
iparosság és a gazdák. Szemléltetõen példázza ezt id. Szinnyei József nap-
lójegyzeteinek 1851. márciusi részlete, melyben egy halászesküvõrõl szá-
mol be a következõképpen:82 „Márc. 17. A Galambos István halász lakodalmá-
ra meghívó võfély másodszor is itt volt; hallgattam hosszú verses beszédjét. Sógo-
rommal, ki egyik násznagy volt, 4 órakor du. elindultunk a võlegény házához.
Roppant sár volt. A háznál már voltak vendégek. Az öreg Beöthyékhez még hintót
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is küldtek; azokra kellett várnunk. A szokott kínálgatás sem maradt el: perec,
kalács, bor. Végre kimozdultunk a házból egy hintón és három parasztkocsin ; én
az egyik kocsira ültem Gulyás Sándorral és Csukás Eszterrel, és Komárom legsá-
rosabb utcáján, a Víz utcában szálltunk le a menyasszony Mészáros Zsuzsa laka
elõtt. Itt szintén megtörtént a szokott rend; a võfély elhadarta hosszadalmas ver-
seit; sógorom, a násznagy már egészen beleszokva, szintén elbúcsúztatta a meny-
asszonyt a szülõi háztól, azután a võfély szintén ezt tette versben; erre követke-
zett a sírás és a kocsikra való felpakolódzás, többen gyalog maradtunk és így
mentünk, vagyis inkább csúsztunk-másztunk az iszapos, sáros utcákon keresz-
tül, míg ez utcákból ki nem értünk. Örömjel gyanánt, jobbra, balra, csapkodták
az udvarokon belül a rossz fazekakat a  kerítésekhez és tülköltek. A templomban
a superintendens tartott jó hossú beszédet az új párhoz. Innét mentük szokott
renddel Galambos Sándor örömapa házához. Én Soós barátommal hátul marad-
tam, míg elkészült a toilettjével. Mikor a lakodalmas házhoz  érkeztünk, már az
asztal körül ültek a vendégek ; mi szintén helyet foglaltunk a k. a.-okkal szemben,
a patkó alakú deszkákból rótt nagy táblánál, mely körül szintén gyalulatlan
deszkákból készültek a padok. Az említetteken kívül itt voltak még Dely Zs.
Tüdõs Lajos, a család rokonai, barátai stb. Felhozták a halászhalat, vers kíséreté-
ben. Klasszikus volt, nem a vers, de a hal. Megunván a k. a.-ok mulattatását és a
hosszas ülést, ki-be jártam. Végre felkeltünk, az asztalt elhordták, az új padlós
szobát kisöpörték, a zene, mely a vacsora alatt is szólt, táncra zendült, ekkor
közeledhettem a k. a.-okhoz és társalogtam körükben, legtöbbet Nagy Lina k. a.-
nyal (a superintendens leányával), beszéltünk a táncról, bálról, az itteni körökrõl
stb. Soósnak meghagytam, hogy néhány francia táncot rendezzen. Vacsora után a
sógor és a püspök a szomszéd házban, hova a kerítésen át ajtót törtek : tartliztak.
Én azután is sokat táncoltam, a körmagyart is megpróbáltuk, de ez rosszul ment,
azonban arra is vigyáztunk, hogy a többség mulatságát ne zavarjuk, mikor azok
kifáradtak, akkor jártuk mi. Márc. 18. Éjfél után már az öreg asszonyságok haza-
kívánkoztak, de én, amennyire lehetett, tartóztattam õket. Még néhányszor tán-
coltam, aztán elbúcsúzva a háziaktól, 2 óra tájban távoztam. A sógor még ott
maradt a vánkostáncot megnézni.”

Ugyancsak id. Szinnyei József örökítette meg a halászélet egy kedves
részletét, egy 1851-ben megrendezett halebéd leírásával:83 „Július 10. Galam-
bos halász meghítta sógoromat a papokkal együtt halebédre, melyet a hetényi
elöjáróságnak ad a felsõ Nyitra vizénél a belsõ Lándoron: természetesen engem is
elhítt, mint sógorom adjutánsát; ezek az én diurnumaim. 11 órakor elindultunk;
Nagy Mihály püspök és fia, Károly, Tüdõs Molnár Gábor luth. pap; a hintó elõt-
tünk haladt bor- és savanyúvíz-provízióval; mi pedig gyalogsorban utána. Míg
kiértünk, 12 után félóra volt és borult az idõ; ebédig ladikáztunk a Nyitrán.
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Asztalt, padokat rögtönöztek a szabadban, mert ház nem volt; a halat ágasokon
fõzték. Farkas Béni is itt volt apjával és a hetényi elöljárósággal, vagy tizen,
gatyás paraszt emberek. 3 órakor volt a halebéd, különféle bor , vagy két akó.
Három cigány megszagolta a pecsenyeszagot, kijött és ráhúzta; de leány nem
volt, tehát a túlparton gyûjtõ perbetei leányok közül fogtak néhányat, és áthozták
õket ladikon. Aztán volt tánc is, a bor elfogyott; pedig alig voltunk 24-en, tehát
elosz1ott a társaság; mi még megvárván egy tanyahúzást, 9 óra után leereszked-
tünk a Nyitrán és a Vág-Dunán cigányzene mellett. Szép holdvilágos est volt.”

Babonák

A halászok között számos babona gyökeresedett meg, melyek közül az
alábbiakat ismerjük:84

A halak járását erõsen befolyásolja a vízállás, természetes tehát, hogy a
halászok már elõre szerették volna tudni, hogy milyenek lesznek az egyes
évek halászati lehetõségei. Ennek megállapítását szilveszter éjszakáján vé-
gezték el. Tizenkét darab, nagyjából egyforma nagyságú vöröshagymának

17 Oklevél 1642-bõl
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levágták a csúcsát, kivájták a belsejét, a keletkezett üreget pedig õrölt sóval
töltötték meg. A tizenkét vöröshagymát ezután egymás mellé rakták, ame-
lyek balról jobbfelé haladva, januártól decemberig az egyes hónapok jelké-
pei voltak. E mûvelet elvégzése után figyelni kezdték a hagymákat. A belse-
jükbe tömött só magába szívta a hagymák levét. Amelyik hónapot jelképe-
zõ hagymán ez a folyamat oly erõs volt, hogy a lé kicsordu1t a hagyma
csúcsán, a következõ év azon hónapjában áradással kellett számolni.

Áradást jelentett az is, ha megszólalt a csíviszviszmadár (nádiveréb).
Éberen figyelték a kárókatona vonulását, mert ha fölfelé húzott, akkor

arra volt áradás, ha lefelé, akkor ott volt nagy víz.
Ha felfelé húztak a halászok, és burrogott a ladik eleje, az áradást jel-

zett. Biztos jele volt az áradásnak, ha a leszúrt stánglira kis csigák másztak,
továbbá, ha a baszárkeszegek és a dévérkeszegek erõsen nyálkásak voltak.

Fontos volt az is, hogy halászatra indulóban, a kapun kilépve, kivel
találkoztak elõször. Asszonnyal találkozni rossz jel volt, ha zsidóval talál-
koztak, az szerencsét jelentett.

Haljárás, regula

Évszázados tapasztalatok alapján így foglalták össze az egyes természeti
jelenségek vagy idõszakok és a haljárás közötti összefüggéseket:

Télen a hideg, holdvilágos este: a legalkalmasabb a menyhal fogására.
A jász fogására a nyár a legeredményesebb idõszak, fõleg reggel és 11

óra tájban. Harcsát hajnalban és alkonyatkor lehet a legjobban fogni.
A márna, a ponty és a többi hal márciusban kezdi el járását, a menyhal

az õszi hideg beálltával.
Áradáskor elsõnek a baszárkeszeg indul, utána a garda és a kecsege,

apadás idején a jász, a ponty és a karikakeszeg.
A legtöbb halat tavasszal áradás, nyáron apadás idején lehet fogni.
A buttyogatás meleg éjszakákon, májustól augusztusig a legeredmé-

nyesebb, mert ilyenkor kapdos a harcsa.

Mesterszavak

A Komárom halászatáról írt tanulmány nem volna teljes, ha nem tartalmaz-
ná azokat a szavakat, szakkifejezéseket, amelyeket az általánosan használta-
kon kívül csak a komáromiak ismertek. E szavakat, szakkifejezéseket
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Herman Ottó mesterszótárából válogattuk ki, és az alábbiakban közöljük:86

ágas – a szák nyelén a villásrész
akadba menni – olyan helyre menni, ahol a háló elakad,

18 A halászcéh számadáskönyve 1798-ból (1. oldal)
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19 A halászcéh számadáskönyve 1798-ból (2. oldal)

alattság – hosszú kötél,  amellyel a ladikot, halászhajót a víz ellenében vontatják
állító fa – kb. másfél méter magas oszlop, amelyhez hálóállításkor a háló

inát odakötik
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20 A halászcéh számadáskönyvének egy lapja 1824-bõl

alsó serte – a pontyalsó sörényének elsõ, fogas sertéje
apacsúr – az öregháló két végén elhelyezett vezérfa (apacs) villája, mely a

súlyzó téglát közrefogja
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21 A halászcéh számadáskönye 1798-ból (3. oldal)

atkás fenék – a vízfenék azon része, ahol sok a gyökér
bárkababa – az állóbárka orrán lévõ faragott dísz, amely a bõgõ fejéhez

hasonlít
baszárkeszeg – lapos keszeg
bejárókötél – ha az öreghálóval úgy halásznak, hogy a partra húzzák ki,

akkor a bejárókötelet parton a haladó laptáros a farhámmal tartja
bemondani – a mestereket gyûlésbe hívni
bércze – az a fácska, amelyre a háló szemeit kötik
bókony – könyökfa a ladik belsejében
bökle – a szélhajtó küsz
burrog – a hajó, amikor a hullámzó víz a fenekét üti
burványlik – a hal amikor vergõdve hullámot vet
buttyogató – kis bádogpohár, amely ügyesen vízbe vágva a békáéhoz hason-

ló „buty”, „kuty” hangot ad. Ezzel csalogatják horogra a harcsát
csapóhorog – inánál fogva vesszõre vagy babkaróra kötött horog
csárda – a vándorhalászok gyékénysátra
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csárdakaró – a halászsátor karózata
csikló – evezõ beakasztására szolgáló, mélyen nyerges kolomp
csiválni – egy evezõvel kormányozva evezni

22 Galambos, 73 éves rév-komáromi halásznagygazda 1903-ban
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23 Szalay, 72 éves komáromi öreglegény 1903-ban

ciklon – az evezõ beakasztására szolgáló peckes szíjhurok
cuca – egyik végén hegyesre vasalt erõs dorong, mellyel gyorsan parthoz

tudták rögzíteni a ladikot
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24 Bárkák és ladikok Czilling András halászmester Kis-Duna menti telepén.
Az elõtérben egy „skatulabárka”

dunafehérhal – nyúl domolykó
durda – vágó durbincs .
elõbárka – kis bárka
elsõ legény -aki a ladik orrán húz
evedzõ – evezõ
farhám – heveder, mellyel a parton haladó laptáros a bejárókötelet a mataknál

fogva tartja
farkövécs – a fenékhorog végköve
farok – a vízbe hosszan benyúló partrész, szigetvég
fattyaspara – a kitört para helyébe kötött pótpara
fattyúlaptáros – a kisegítõ laptáros
fehérhal – csekély értékû hal (keszeg, paduc stb.)
fej – a szák keretének felsõ része
fejkõ – a fenékhorog elsüllyesztésére szolgáló kõ
fejmadzag – a fenékhorog csíptetõjére erõsített vékony kötél, mellyel a fe-

nékhorgot viszik vagy felakasztják
felsõ serte – a ponty sörényének elsõ, fogas sertéje
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25 Terítõfa, rajta apacs, mellette nagy- és kisbárka. A legények hálót javítanak

felszár – hálófoltozásnál két kiszakadt szem egyesítése
féregszedõ döbön – hosszú pózna végére erõsített nyitott szájú és oldalú

bödön, amellyel a folyó iszapos fenekérõl a harcsaférget szedik
fenékhorog – 20-40 méteres ín, melyen 60-80-150 horog van elhelyezve és

kõhöz kötve, elsüllyesztve
fentõ – kõsúllyal ellátott ágas-bogas fa, amellyel a halász a fenékhorgot

felszedi, illetõleg keresi a víz fenekén. (Ilyen került elõ a svájci õskori
cölöpépítményekbõl is, melynek nem tudták a rendeltetését.)

füzér – erõs vastû, amellyel összefûzték az eladott halakat
gajmó – villás ágból készített fahorog, amelyen a kötelet sodorják
gorda – sugárkardos (hal)
halászdereglye – a legnagyobb halászhajó
halászfonal – a háló alapanyaga
halásztû – hálókötõ faalkalmatosság
halebéd – halászlé
halélõ – bárka helyett használt háló a halak vízben tartására
halhaja – halpikkely
haljárás – akkor mondják, ha sok a hal
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hálózacskó – hálóból kötött kis zacskó, melyben a halász apró holmiját vagy
élelmét tartja

harcsaféreg – a kérész lárvája
háromláb – hálófoltozásnál három kiszakadt szem
horogkövécs – a fenékhorog hosszában, minden tizedik horog után kötött

süllyesztõkõ
horogrosta – hálós fenekû rosta, melyre a fenékhorgot kirakják, kivetésre

elrendezik
hu! – halászkiáltás, melyre a laptáros kiereszti a hálót
islik – erõs zsineg
isliktû – olyan, mint a halásztû, csak a fonalhoz képest nagyobb
ispita – a bágyadt halak részére készült rekesz a bárkában
jóhal – az értékes hal; mint. pl.: ponty, süllõ, harcsa, menyhal stb.
kapóhal – a nagy hal mellett (viza, harcsa) kifogott apróbb halak, amelyben

a legénység a részén kívül osztozik
karikakeszeg – veresszárnyú koncér
kelevisz – az iszapban fekvõ ágas-bogas fa, melybe a háló beakad
kihányás – az öreghálónak vízbe való bevetése
kijáró kötél – a hálónak az a kötele, amelyet a hálót kihányók kihoznak a partra

26 Czilling András halászkunyhója a Nyitra torkolatánál
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27 Hálóállítás egy régi halászház udvarán

kinyújtani – kiereszteni az alattságot, amellyel víz ellenében a halászhajót
húzzák

kishalász – kis szerszámmal: horoggal, kecével járó halász
koca – háromszögletû, súlyozott fakeretre alkalmazott fenékháló, melyet

csónak után vontattak
kocaköröm – a kocaháló fakerete
kocás – kocával járó kishalász
kocázni – kocahálóval halászni
kötés – hálókötés
középsõ legény – a ladik orrától számítva a második padon evezõ férfi
kurtulászni – megszabadítani a tartókötelet az akadályoktól
láb – a hálókötõtû alsó, kivágott része
lábvetõ – a ladik fenekébe bedolgozott keresztfa, melyben az evezõ legény a

lábát megveti, hogy teljes erõvel evezhessen
ladik – halászhajó
laftolóháló – nem partra, hanem csigával a ladikba húzott háló
laftolni – a háló elakadása esetén tartóztatva evezni
léhés föle – parás ín
léhés ina – az ólmos és põsõs kettõs ín
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léhés – hálófonal, vagy maga az öregháló
lepõ – tapogató
letartás – öreghálóval való halászáskor a húzás vége. Amikor közeledik az a

hálórész, amelyben a hal megfogódzott, az ólmos inat leszorítják, hogy
a hal alatta ki ne bújhasson

mankó – a kormánylapát felsõ keresztfája
megállítás – hálóállításnál inakhoz kötik, felszerelik, megállítják a hálót
merecs – a ladik kikötésére szolgáló kis karó
mester – a halászmester és kormányos, aki a halászatot vezeti
nyaklik – a hal, amikor fejével a háló szemébe akad, és függve marad
nyakról jön – a háló, amikor a víz lefelé sodorja, és alulról kell tartani
nyargalóbárka – haltartó, melyet a halászok a ladik után kötve magukkal

visznek
nyelv – a hálótû pecke
ólmos ín – a húzóháló ólommal súlyozott, alsó, kettõs ina
ór – a halásztû hegyes vége; a vízbe orrszerûen benyúló partrész
órtõke – a ladik elejét alkotó fa, ehhez erõsítik az oldal- és fenékdeszkákat
öregbárka – nagy haltartó bárka, amelyet egyébként nem visznek ki a halá-

28 Hálótisztítás
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szatra
öreghalász – nagy hálóval járó halász
õrfát letenni – a tanyahúzás befejezését mutató jel
peceklyuk – a ladik peremében az a lyuk, amelybe a kijárókötél peckét be-

akasztják
peckeshorog – úszó jelzõvel ellátott horog
pekle – vékony zsinór, amelyre a horgot kötik
pelle – a fenékhorogra csaliként kerülõ apró halak összessége
pelleszedõ – a horogra való apró halakat fogó személy
pellézõ – hosszú, keskeny , karókra feszíthetõ háló, mellyel a halakat a varsa

felé terelik
pendelháló, pendõháló, pentõháló – vetõháló, dobóháló
piszkés – kisebb kerítõhálóval járó halász
piszkés bárka – kis halászatnál használt bárka
piszkésháló – az öreghálónál kisebb, de ugyanolyan berendezésû háló
piszkevas – a szolgabot végének hegyes vasalása
prém – a nagyobb ladikok külsõ szegõje
rákászó – abroncsra alkalmazott, rák fogására szolgáló háló

29 Hálójavítás a Vizafogó-halásztanyán
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rákláb – a pendõháló zacskóinak szélét tartó kétágú, rövid fonal
réfolom – a háló hosszabbításakor egyes daraboknak egymáshoz való toldása
rekesz – a bárka egyes osztályai
rózsahal – rózsás márna
rugófa – lábvetõ
semmi hal – silány, értéktelen hal
serinc – vágó durbincs
soros – egysoros az öregháló, háromsoros az, amelynek léhése két tükörhá-

ló közé van fogva
spél – nyársforma fa, mellyel a sátorgyékényt a rúdhoz tûzik
szakálos horog – egy ín végére alkalmazott több horog
szánkó – a ladik fenekét belülrõl védõ padlat
szapaó – vízmerõ szapoly
szélszem – a hálók szélsõ szemei
szifaorrú keszeg – Éva-keszeg
szolgabot – bot, amelyre a laptáros támaszkodik
szolgapálca – ugyanaz, mint a szolgabot
talp – a súlyozott apacsnak az a része, amelyben az apacsúr meg van erõsítve
tanyavetés – az egyszeri hálóvetés, kerítés és kihúzás egésze
tányérdeszka – kis deszka, amelyen a horogra való csalit darabolják
tarka süllõ – kõsüllõ
tartókötél – a húzóháló kötele, amelyet a laptáros tart
tat – kis párkányléc az ülésdeszkán az ide-oda csúszkálás megakadályozására
tókasza – rövid nyélre erõsített kaszadarab a csapások tisztítására
toll – az evezõ lapátrésze
tõke – a folyó fenekére süllyedt fák, tuskók, amelyekben elakad a háló
tucsak – az öregháló alsó inára szerelt szalmacsutak
tükörszemû háló – a kocahálón az islikbõl kötött öregszemû külsõ és belsõ

háló
ülésdeszka – evezõpad
vésett ajak – a paduc éles szájának neve
vicelaptáros – nehéz húzásoknál segít a laptárosnak a tartó-vagy bejáróköte-

let tartani
viceütés  – az öreghálóra az ólmot egy ütéssel kellett ráerõsíteni. Ha több

ütés esett, az viceütésnek számított, és ezért bírság járt
villing – kanál alakú merítõháló
viszája – a varsa vöcsökje és a horog szakája
zsidóhal – rózsás márna
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