
A Tisza halászatának néprajzi kutatása

A halászat - mint a magyarság egyik ősfoglalkozása - közel egy évszázada
a néprajzi kutatások egyik központi témája. íjerman Ottó úttörő jellegű összefogla-
lása óta a résztanulmányok egész sora látott napvilágot, újabb és újabb ada-
lékokat szolgáltatva a modern szempontú szintézishez. Ennek megírása még várat
magára: további részletkutatásokat kell elvégeznünk addig. S c részletkutatások között
olyan súlyponti feladatok is szerepelnek, mint a Tisza halászatának egységes szempontú
feldolgozása. Mert igaz ugyan, hogy nem jelent meg olyan, valamelyik Tisza menti
helységről szóló monográfia, mely ne hangsúlyozta volna az elmúlt századok külföldi
utazóinak magasztaló szavait a Tisza mesés halbőségéről, azt azonban nem ismerjük
- sem egészében, sem minden részletében - hogyan élték ezt a legendás gazdagságot
a Tiszatáj lakói. Egy-egy Tisza-szakasz néprajzi feldolgozását elvégezték már az elő-
dök: Ecsedi István a pontosan alig körvonalazható „Közép-Tiszát" vizsgálta, Szabó
Kálmán a Kecskeméttel határos szakaszt, Nyíri Antal a szentesit, Nyárády Mihály
a Rétköz területét. S ezeken a szélesebb horizontú összefoglalásokon túl a kisebb-
nagyobb tanulmányok, közlések légiója segíti a tájékozódást. Mivel azonban az eddigi
feldolgozások oly sok - s nem minden esetben avatott - kutató buzgalmából szület-
tek, a szempontok, ötletek dzsungelje is várja a tájékozódni kívánót. S a munka
neheze éppen ez: anyagában, adataiban mindegyik közlés figyelemre méltó lehet, de
az egész szemmeltartása nélkül egyenként félrevezethet. Nem érdektelen tehát, ha
az eddigi kutatások eredményeit összegezve megkíséreljük ezúttal a Tisza-halászat
kutatásának eddigi eredményeit egységes szempontok alapján körvonalazni.

Már Hermán Ottó is akkor végezte a halászat néprajzi vizsgálatát, amikor a kapi-
talista szervezettségű bérlőhalászat át-meg-átszőtte a magyar halászat jogi rendszerét,
s a nyomában fellépett kutatók szintén ezzel a jogrenddel találták szemben magukat.
(Még akkor is, ha erről tudomást sem véve, az eszköz-leírások elvégzésével vélték
feladatukat megoldani.) A halászat leírásánál könnyebb volt a jogi helyzet elemzését
megkerülni, mert a halászok sokkal könnyebben emelkedtek és süllyedtek a „halász-
társadalom" ranglétráján, mint földműves társaik. Helyzetük annyira nem volt stabil,
hogy egy bérleti időszak elteltével halászati vállalkozóból halászattal foglalkozó bér-
munkások lehettek. S ehhez járult még, hogy a halászatnak a középkorra és az újkor
elejére jellemző nagyüzemi formája a vízterület összeszűkülése és a halállomány csök-
kenése miatt eltűnt. Mindezt tovább bonyolította, hogy a halászszerszámok terminoló-
giája kísértetiesen összecsengett az oklevelek megőrizte középkori nevekkel. Jogosnak
látszott tehát a feltételezés: a halászat - változzanak bár a termelési viszonyok -
dacol az idővel, s ezek szerint nincs nehézsége, hogy a halászat mai képéből közvet-
lenül a finn-ugor kori műveltségre következtessünk.

A probléma azonban korántsem ilyen egyszerű. Mert igaz, hogy a halászat mint
létfenntartó foglalkozás, jellegéből következően (zsákmányolás!) kevés újítási lehető-
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séget tartogat. (A középkorban pl. bizonyos szempontból magasabb színvonalú volt,
mint napjainkban, s a színvonal emelését nem a zsákmányolás fejlesztése, hanem
a termelés, a mesterséges haltenyésztés oldja meg.) Igaz, hogy letűnt korok kulturális
vívmányait őrzik a halászok, s anélkül, hogy tudnák, azokat a hálókat vontatják
motorcsónakjaikkal, melyeket 500-600 évvel ezelőtti őseik is hagyományosként ismer-
tek meg. S mégis - jóllehet mindez igaz - mindenkor meghatározó az adott termelési
mód egésze. Nézzük tehát ezt a kérdéscsoportot!

A feudalizmus hosszú századaiban a víz tuladonjoga, s ezzel együtt a halászat
joga is a földbirtokosé. A halászó víz viszont soha nem tartozott a jobbágytelekhez,
a birtokos maga rendelkezett vele, s esetenként megállapodott jobbágyaival a haszon-
vétel módját illetőleg. A haszonvételi lehetőségek sokfélesége a következő fő voná-
sokat mutatja:

1. A legjobb halas vizeket a földbirtokos allodiális területnek tekintette: min-
denki számára tilalmassá tette, és maga halásztatta. A halászok esetenként különle-
ges jogi helyzetben lévő személyek voltak, akik semmilyen szolgáltatással nem tartoz-
tak a halzsákmány - rendesen - kétharmadának, vagy bizonyos számú halnak a be-
szolgáltatásán túl. Az 1770. évi úrbéri összeírás szerint pl. az egri káptalan hat tisza-
halászi jobbágya urasági halász. Jobbágyi szolgáltatásuk egyáltalán nincs, csak a mo-
rotvát őrzik, és urasági hálókkal fogják a halat.1 A tokaji uradalom területén 1581-ben
Tokaj, Keresztúr, Tarcal, Szada, Rakamaz helységek szerepelnek majorsági halászó-
helyekként.2

A halászat allodiális használata nagyüzemi kereteket biztosított. A folyami halá-
szat tavasztól őszig az egész Tiszát elrekesztö cégékben folyt. A cége hatalmas cölö-
pökből épített halmegállító rekeszték, amit a jobbágyok robotban készítettek. Két
egymással párhuzamos cölöpsorból állt, melyen alul kaput hagytak, hogy a felfelé
vonuló nemes halak (viza, tok, kecsege) a belsejébe kerülve, könnyen zsákmányul
essenek. A cégén belül hatalmas hálókkal, horgokkal fogták a halakat. A morotvák,
holtágak halászatát szintén nagyméretű hálókkal végezték. A gyalom, a legjelentősebb
állóvízi kerítőháló, hat-nyolc ember közös munkáját feltételezte, s ezért az ezzel dol-
gozókról együttesen intézkednek: gyalomalja halászokról, balászbokrokról beszélnek
a régi oklevelek. A gyalmos halászoknak ez a szervezeti formája a XVI-XVII. század-
ban a szegedi névvel is összekapcsolódott. A hódoltsági város lakói vándorbotot vet-
tek a kezükbe, s a felső Tisza-szakaszok mindinkább megszerveződő allodiális halá-
szatainak lettek nevezetes alakjai.

2. A fenti nagyüzemi forma mellett jóval nagyobb jelentősége volt, hisz több
embert foglalkoztatott a jobbágyoknak engedélyezett halászat. A birtokos meghatá-
rozott árendáért, s bizonyos ajándékhalért - ezek esetenként bentfoglaltattak a hely-
ségtől követelt szolgáltatások összegében - átengedte a halászat jogát a jobbágyok-
nak: azok meghatározott csoportjának, vagy a jobbágyközségnek, mezővárosnak.
A jobbágyok ilyen esetekben maguk szervezték meg a halászatot, a kiárendált vagy
nekik átengedett területtel szabadon rendelkeztek. Gyakran a nagyüzemi formához
hasonló halászbokrokba tömörültek, s közösen halásztak a halászmester, halászbíró
vezetése alatt. Ebben az esetben a gyalom volt a legfontosabb szerszámuk, s általában
olyan szerszámokkal dolgoztak, melyek több ember együttes munkáját teszik szüksé-
gessé. Máskor egyedül halászgattak: nádból, vcsszőfonatból készített ve/széket, halfogó
rekesztékeket állítottak, és egy ember munkáját igénylő szerszámmal húzták meg
a Tiszát.

A XVIII. századi Hódmezővásárhely esetében tanulságos példáit találjuk a job-
bágyi haszonvételnek. 1756-ban megkísérli a földesúr, hogy házi kezelésbe vegye a ha-
lászatot, s ezért halászmestert alkalmaz. Ez a kísérlet azonban nem lehetett jövedel-
mező, mert a következő években már szakaszonként adja bérbe a vizet. 1789-ben
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egy ember árendálja az összes vizeket, s az ő tudta nélkül senki sem halászhatott.
A következő években viszont ismét több halászgazda bérelte-a vizet előre kialkudott
és lefizetett bérért. A század végén gyakran előfordul, hogy a város egy összegben
fizet a vizek használatáért, és ebben az esetben az elöljáróság rója ki az egy-egy
halásztól vagy halászcsapattól szedendő taksát.1

Heinrich Ranzovius metszete (1593)
a „plóna" hálóról

Hcrufnaglius metszete (1594)
a kerítőhálóról. (Belényesy M. után)

A jobbágyok halászata - ezt külön hangsúlyozzuk - nem jelentett kizárólagos
halászfoglalkozást az esetek egy részében. A nagyhálós halászat feltételezte az állandó
munkát, de ha csak néhány kisebb szerszámmal halászgatott a jobbágy, mellette ren-
des jobbágyi szolgáltatásoknak is eleget tett. Csongrád város 1697-ben kelt urbáriuma
és becsüje azt is feltünteti, hogy mely jobbágycsaládok rendelkeznek halászhálóval.
A csongrádi magyar lakosok tulajdonában volt 31 halászháló (egy kivételével mind-
egyik „kisháló"-ként szerepel!) tulajdonosainak a vagyoni helyzete a következő képet
mutatja: a 6-8 ökrös gazdák közül kettőnek, a 4-5 ökrös gazdák közül négynek,
•&i 1-3 ökrösök közül tíznek volt hálója, s csak a fennmaradó 15 háló a zselléreké.'1

3. Különösen nem jelent kizárólagos halász foglalkozást a vízjárta területeken,
mocsaras vidékeken települt falvak népének a halászata. Az itt lakók a természet
kényszerítő körülményei között rá vannak utalva a vízre, szűkös jövedelmüket ebből
egészítik ki. A rétek halfogása egyébként sem jelentett volna a földesúrnak számottevő
jövedelmet, tehát csak a csíkászatot tartotta számon, cbbből várt szolgáltatásokat.
Jellemző ebből a szempontból, hogy Ecsed vára tartományának 1648-as urbáriumában
majd minden falunál külön hangsúlyozzák: „halászó víz ezen a határon az várhoz
nincsen, hanem csíkászó helyek vadnak az rétségen; az ki csíkász vészszel, minden
ember az várhoz tartozik annuatim egy-egy veder csíkkal, avagy azért minden veder
csíkért den. 40. Az ki csíkot nem fog, semmit nem ád".°

Ezek a jogi, szervezeti formák uralkodtak, amikor a jobbágyfelszabadítás, majd
röviddel utána a halászati társulatok megalakulása a kapitalista fejlődés előtt meg-
nyitotta az utat. Időben ez egybeesett az árvíz-lecsapolásokkal, a halászó terület ösz-
szeszűkülésével, ami újabb és újabb rendszabályok bevezetését tette szükségessé, hogy
legalább az esztelen halpusztításnak gátat szabjanak.

A víz tulajdonjoga továbbra is a parti birtokosé, de mivel az önálló üzemvitel
korántsem volt kifizetődő, hosszú Tisza-szakaszokat egységes üzemmé alakítva, rész-
vénytársaság-szerűen hasznosították a vizeket a birtokosok. A hasznosítás legelterjed-
tebb módja a bérbeadás. A bérlő a legritkább esetben halász, sokkal inkább vállal-
kozó, akinek semmi köze nincs a termeléshez, csak az értékesítésben vesz részt.
(A feudalizmus körülményei között - mint láttuk - a halászmester lépett árendás
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viszonyba a birtokossal.) Esetenként az egyes helységek - mivel a víz tulajdonjoga
az övék volt - tettek közzé árverési hirdetményt, s a vizet bérlet útján hasznosították.
A bérlő jövedelmező vállalkozásnak tekintette a halászatot, s természetes, hogy a víz
minél alaposabb kihasználására törekedett. Szigorúan számontartotta tehát a halászo-
kat: a bérleti díjat, beszolgáltatási kötelezettségeiket pontosan beszedte, eltiltotta őket
az önálló kereskedés jogától stb. A feudalizmus korának viszonylagos szabad halá-
szata tehát megszűnt: aki nem volt bérlő viszonyban, saját szükségletére sem fogha-
tott halat, s a kisbérlő a neki jutott résszel sem rendelkezett szabadon, a halkereskedő-
bérlőnek volt kiszolgáltatva. Ezek a szigorú rendszabályok a korábban halászattal is
foglalkozók jelentős részét kiszorították a halászatból. Ezt a folyamatot természetesen
közvetve az idézte elő, hogy a vízterület összeszűkült. A néhány szerszámmal rendel-
kező földművesek eleve lemondtak a kiegészítő foglalkozásrói, vagy mert a földmű-
velésből is megéltek, vagy mert nem jutott nekik vízterülct. A mocsarak lecsapolásá-
val a réti élet is megszűnt, s a korábban csíkászó földművelők zökkenő nélkül alkal-
mazkodtak az intenzívebb földművelés lehetőségét biztosító új körülményekhez. A bér-
lőhalászat idején a következő üzemformák alakultak ki, illetve éltek tovább:

1. Az adott szakasz bérlője a nagyüzemi termelés kereteit igyekezett biztosítani.
Ennek érdekében egy vagy több halászcsapatot foglalkoztatva, nagyhálóval (gyalom,
tiszai kerítőháló) halászatta a szakaszt. A halászok alkalmazottként szerepeltek, a háló
és egyéb felszerelés a bérlőé volt. Ritkán fordult elő, hogy a bérlő egyúttal a halász-
csapat vezetője is lett volna, mert a bérleti díj, s a szerszámok elkészítésének összege
meghaladta teherbírását. Egyébként is az árveréseken könnyen kiszorították az önálló
bérletből a halászokat a tőkével rendelkező pályázók.

2. A halászok többségének - azoknak természetesen, kik nem mondtak le a halá-
szatról, s továbbra is lehetőséget kerestek - a kisbéried rendszer nyitott kaput. A nagy-
hálós halászat ui. nem jelentette az adott szakasz intenzív kihasználását, s ezért
a bérlő kishalászoknak is kiadta a vizet. Ezek a halászok - egy szűkre szabott sza-
kaszon - csak olyan szerszámokkal halászhattak, amelyeket egy, legfeljebb két ember
kezel. A tiszai halászatnak ők jelentették a törzsgárdáját. Számban és jelentőségben
messze meghaladták a nagyhálósokat, a néprajzi leírásokban szereplő szerszámok leg-
nagyobb részét ők használták. Soraikból kerültek ki a nagyhálósok csapatai, sőt a bérlő
halászmesterét is közülük választotta.

3. A bérlőhalászat fentiekben jelzett két üzemformáján kívül eső személyek jog
szerint nem halászok. A Tisza jelenléte azonban csábító lehetőség: nehéz ellenállni
a halfogás kísértésének, annál is inkább, mert itt régi hagyományai vannak a mellék-
foglalkozású halászatnak. Aki tehát nem részese a halászati jognak - vagy mert nem
akar, vagy mert nincs lehetősége -, orvhalászként biztosítja magának a zsákmányt.
Nem halász ő a szó igaz értelmében, inkább halfogó, aki néhány jelentős fogási alkal-
mat (pl. ívás ideje) számontartva egy-két könnyűszerrel előállítható szerszám birto-
kában remél a saját szükségletére elegendő zsákmányt.

A bérlőhalászatnak ez a rendszere a feudális viszonyoknak részben folytatója,
részben átalakítója. Az allodiális halászatok munkaszervezeti formája a bérlő nagy-
halászatában folytatódik, de ugyanide torkollik a nagyhálós jobbágy-árendátorok szer-
vezete is. A jobbágyhalászok egyéni halászata a kishalászok tevékenységében találja
meg folytatását, míg a saját szükségletüket kielégítő földművelők korábban legális
halfogása illegális utakat keres.

Külön hangsúlyozandó, hogy a bérlőhalászat társadalmi tagolódása táji eltérése-
ket is eredményez, és ez a tagolódás a korábbi feudális viszonyokban találja meg
gyökerét. Az alsó Tisza-szakaszok városai, mezővárosai általában önállóan kezelték
a vízterületet is, vagy maga a város volt a bérlő. Különösen Szeged példája bizo-
nyítja, hogy ennek eredményeként már a XIX. század elején kialakult a halászságnak
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A kece (boné) használata (Szabó K. után)

egy vállalkozó-kereskedő rétege, amelyik lassan egész Csongrád megye halászatát ér-
dekkörébe vonta.0 Maradtak ezen a vidéken is kishalászok, de a halászat súlya a nagy-
hálósok kezében volt. A felső Tisza-szakaszokon mind kisebb jelentőségűek a halá-
szati vállalkozások, s a kishalászok szerepe fokozottabb. Ennek következménye, hogy
a Felső-Tisza halászatát sokkal inkább a kishalász szerszámokkal jellemezték a kuta-
tók. (Nyitott kérdés mindenesetre, hogy a tokaji, egri uradalmak kiterjedt allodiális
halászatainak miért maradt olyan kevés szervezeti emléke.)

Az elmondottak alapján most már megkísérelhetjük, a rendteremtést az eddigi
publikációk adattömegében.

Az első szembeötlő jellegzetesség, hogy a legtöbb kontinuis szerszámot a kis-
halászok örökítették ránk. A kece és boné a legjellegzetesebbek ezek közül. Mindkét
szerszám „A"-alakú fakeretre szerelt háló: egyik zsákszerű, másik három rétegű, ún.
tükörháló. A vele való halászat viszonylag egyszerű, de nagy erőt feltételez. Már
a XV-XVI. századi történeti adatok számontartják a bónésok és kecéseket,' s a bérlő-
viszonyok kishalászainak is ezek voltak a fő szerszámai.

A felső Tisza-szakaszok jellegzetes szerszáma a palónya. Két ember kezeli két
csónakról, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy XVI. századi képes ábrázolás megőrizte.8

A palónyáról már a XVII. században úgy emlékeznek meg, mint jellegzetes kisszer-
számról. Kesznyéten 1689-es összeírásában olvashatjuk: „Az szegye [cége] előtt azmint
mondják a Tisza szélén eleitől fogvást szabad volt a polonya nevű hálóval halászni,
melyben csak apró halat szokott fogni; mivel azon háló nem öreg halhoz való."9

A vejszék, varsák, horgok egész sora szintén a kishalászok halfogó gyakorlatát
példázza, ö k használták pl. az igen elmés megoldású puttyogatós horgot, amelynek
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áz a lényege, Hogy egy fácskával a vizet ütogetí a halász, s a csalétek bekapására
ösztökéli a harcsát.

A nagyhalászat legreprezentatívabb szerszámai, a cégek, nyom nélkül eltűntek,
hisz a nemes halak fogására használták őket annak idején, s a vizának, toknak a lecsa-
polások óta alig van hírmondója. A tiszai kerítők és gyalmok a bérlőké voltak, s
mivel a bérlők kapitalista vállalkozók - a változásnak, alakulásnak: az újításnak tág
tere nyílott. Ennek következménye, hogy a Tisza legnagyobb kerítő hálóját Dunaháló-
nak nevezik, s a balatoni gyalom végsősoron tiszai szerszám.

Az orvhalászok a lehetőségek emberei. A legegyszerűbb, az emberi kultúra kez-
deteit sejtető szerszámok, munkamódok az ő gyakorlatukban maradtak ránk. Tulajdon-
képpen nem beszélhetünk itt továbbélésről, hagyományozódásról, egyszerűen ugyan-
azoknak a lehetőségeknek az ismételt „feltalálásáról". Az orvhalász akkor is rájön,
hogy az iszapos, sekély vízben kézzel megfogható a hal, ha soha nem tanulta.

* * *
A szerszámkészletet meghatározó jogi viszonyokat történetileg áttekintve, a további

feladatokat körvonalazandó, le kell vonnunk néhány tanulságot.
A szerszámleírások elvégzésén túl - erre eddigi kutatóink is vállalkoztak -

a felvázolt jogi, munkaszervezeti formákra mindig tekintettel kell lennünk. Természe-
tesen a minden szempontból árnyalt kép eléréséig a történeti anyag minden-oldalú
elemzése, s a még feltáratlan anyag értékelése is hátra van. Ez azonban, ha ered-
ményeiben módosíthatja is a tiszai halászat képét, lényegét nem érinti: a szerszám-
anyag elsődleges meghatározója mindenkor az adott termelési viszonyok összessége.

Az anyag feltárása során - napjainkban - alapvetően megváltozott jogi viszo-
nyok között élő halászokkal van dolgunk. Ezek a jogi viszonyok ismét új kutatási
szempontokat vetnek fel, hisz a szövetkezeti halászat szervezeti keretei mind a nagy-
hálós brigád-halászatot, mind a kishalászatot biztosítják, azonos jogokat adva minden
tagnak. Egyes szerszámok továbbélését a szövetkezeti halászat keretei is megengedik,
sőt szükségessé teszik, viszont fokozottan jelentkezik az újító-mozgalom is. De a ha-
gyományok továbbélésének mindaddig meglesz a tere, amíg a halászat alapvetően
zsákmányoló foglalkozás marad, mert a zsákmányolás lehetőségeit már a korábbi
századokban kimerítette, s így továbbfejlődésére nincsen mód. A fejlődés - mint utal-
tam rá - mesterséges haltenyésztés irányába mutat. Ez azonban már nem tartozik
dolgozatom keretei közé.1"

Szilágyi Miklós
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