
VALÓ VILÁG
SZILÁGYI MIKLÓS

Egy öreg halász mondja
Ezelőtt — még a Tisza-gát előtt — a Tisza itt szabadon ment, amerre ő akart.
Úgyhogy itten állandó halfészek vót, mert mindig vízzel vót tele. Emerre lent.
a falunak a nyugati ódalán nádlás vót az egész. Azt' télen-nyáron... De nem
ilyen törmelék-halak, mint mostan! Átlagba lehetett fogni 10—15 kilósakat. És
— mondjuk — a nagyapámnak vót 12 hód födje, mégis a halászattal foglalko-
zott, mint a 12 hód főddel, mert többre ment a halfogással. Fogott egy kocsi-
derék halat, vót egy lova. befogta hajnalkor, elvitte Egerbe a halat. Többet ka-
pott érte, mint amit egész nyáron vagy egy évbe termett egy hód födje.

Vót engedély. Kellett. Csakhogy valahogy nem vót ilyen szigorított, mint
most e, hogy a horgász meg mit tudom én milyen ellenőrök, folyamrendőrök . . .
Akkor Kövesdre, a főszolgabírói hivatalba kellett bemenni; 2 pengő vót egy
halászjegy egy évre. Evvel aztán tapogatótúl a szigonyig, meg amivel akart,
avval halászott. Akkor is vót olyan csendőr, mondjuk, hogy mentünk kifelé a
kaparóval — azt a vállon szoktuk vinni, olyan kis könnyű vót — aztán gyött a
csendőr befelé a faluba:

— Állj meg csak! Meg van-e az engedély?
— Tessék.
— Jó, mehetsz! —• Nem is nagyon forszérozta, mert tudta, hogy mindenki-

nek megvan, aki így halászgat.
Hát ez a horgászat, ez egyenlő a semmivel. Ez nem halfogás, ez csak szóra-

kozás. Mink itt vagyunk a tövibe, mert itt van hozzánk 400 méterre ez a Rima-
féle, a Tiszába megyén itt bele körülbelül 2 kilóméterre. Itten mindig tébolyog-
nának a halak. Dehát ilyenre nincsen engedély, mert ott van a halászati szövet-
kezet Poroszlón, az még az utolsó kis kubikgödröt is kikotorássza. Egyes embe-
reknek nem adtak engedélyt, hogy halásszon hálóval. Csak kiválthatod a horgot,
ha akarod, aztán üljél ott a parton, lessél, hogy a víz hogy folydogál. Néha egy
kis törpeharcsa féle, hogyha sikerül.

Akkor temérdek hal vót, itt vót a halfészek rajtunk. Aki halat akart enni. . .
Olyan jó suttyó fiúk vótunk, ott laktunk szélrűl. ahun a régi Eger-patak folyt.
Lementem. Ügy hittak: kaparó. Ilyen félhold fa-rámája vót, erre vót a háló
rákötözve. Négyszegletes vót, de úgy vót rászedve, mondjuk, ráncra, mint egy
főrevaló kendőt rákötnek, azt a sarkát behajtottuk, alul meg vót egy zsinór, az
így kifeszítette. Azt még a zsinórnál •— úgy hittük azt akkor, hogy a hálónak a
seggi — az lemaradt. Abba a halak beleszorultak. Úgyhogy nem estek le, hanem
abba maradtak benne. Nyelén vót. Mindig belenyúltunk a vízbe, azt' húztuk
ki a partnak, ügye, gazos vót, a halak meg itt vótak a gazba, ugrott bele. De
sok hal vót, nem annyi, mint most! 100 métert elkaparóztam a vízbe vele. hát
olyan tarisznya halat fogtam, hogy elég vót még két családnak is.

Aki halat akart fogni, főzni akart, csak lement evvel a kaparóval. Nem kel-
lett messze menni! Ott egy 50 métert kaparászott, aztán mán vót olyan kasztroj
hal, hogy bele se fért a tarisznyába.



Az asszonyok is benne vótak ebbe: nyárba a húzóhálóval. Olyan vót, mond-
juk, mint egy pokróc, vagy másfél pokróc, két pokróc együtt vóna. Azt' két fa
vót a két végin. Ök ketten ezt húzták a vízben, neki a partnak. Aztán akkor fel-
emelték. Annak is olyan mély közepe vót, úgy készítették, hogy nagy seggi le-
gyen a hálónak... Hát ez vót a neve... Abba ugrándoztak a halak, azt' szedték
a tarisznyába a nagyját, az apraja meg mehetett.

Sőt! Nyáron a keszegek, aminek most örül a horgász, ha fog... Itt a falu
alatt kosárral — ilyen szénáskosárral — mi gyerekek fogtuk, aztán a kacsáknak
öntöztük ki a parton. Mert tele vót kacsával a víz is, ott köztük fürdöttünk.
Arrébb zavartunk egy gulya kacsát, ha megfogtunk egy kosár halat, akkor
gyöttek. Olyan nagyokat le tudtak nyelni, akár a nagyujjam, mert nagytorkúak
ezek a kacsák.

Abban a nádban, mikor jó idő vót, csináltuk a kézzelhalászatot is. De én
nagyon tehetetlen vótam hozzá... A potykák úgy álltak körbe, mint a birkák,
mikor meleg van. Csomóstul összedugták a fejüket. Akkor meglelt az ember
egy csomót, mondjuk százat. Aki értette, megkezdte középen. A nyakához tette
a kézit — mer nem szaladt el — akkor ide a farka fele. Lenyomta a sárba. A
kopoltóját elragadta neki, azt' akkor a farka fele. Tette bele a tarisznyába. Ezek
ilyen kilósfajta állatok vótak, potykák. Ahogy a nádat a szél ringatta, aztán dör-
zsölődött a teste, amíg az ember keze ment rajta, azt hitte, hogy nád vagy gaz.

Aztán akkor, ha látta: hú, hát így nem jó lesz, akkor fogta a szigonyt, azt
irányzott: itt van — leszúrta. Vót úgy, hogy nem sikerült, mert a szigony két ága
közé szaladt a feje, akkor odább lépett, de a nádtúl nem ment ki. Mert hosszú
nád vót. Mit mondjak? Legalábbis 10 kilóméteres nádlás vót itt, ez vót a hal-
fészek.

Vót ez a halászati eszköz, úgy hittak: szigony. Három visszakampós ága vót.
Ugyanolyan, mint a vasvilla, olyan a tokja, csak egyenes ága van neki. Mint a
horognak, visszakampója van. Mint a szénahúzó horognak. Egy-egy ága 30 centi
hosszú 35 centi. Ki van élesítve, olyan hegyes, akar a tű. Direkt arra csinálták
az akkori kovácsok. Olyan, mint szokott lenni az ördögöknél, pontosan olyan.
Már láttam így a tévébe is ilyet, hogy az ördög ottan huncutkodott.

De evvel meg ladikrúl szoktak jobban. A nyele olyan 3 méteres vót. A na-
gyobb halakat, mán 5—10—15 kilóst... Még 20 kilós halat is fogtam én ilyen
szúróval. A halak annak idején, mikor jó idő van, május elejin, kezdenek pár-
zani. Akkor szelídek. Meg nem is hogy szelídek... Ha bent jártunk a vízben,
láttuk, hogy erre jönnek. Akkor úgy álltunk, mint egy tuskó. Hogy: nem mo-
zogni ! Akkor — ha sikerült, ha odagyött — le lehetett szúrni. De utánaszaladni
felesleges vót, mert az jobban tudott szaladni, mint mi. Evvel is nagyon sokat
össze lehetett szedni. Meg nagyokat!

Én is egyszer egy húsz kilós potykát... Olyat nem is fogott senki! Ügy
gyött rám, én nem tudtam, hogy olyan . . . Ahogy az öregebbek mondták: hogyha
ilyet látok, elejibe álljak. Ügy menjek be, hogy hullámot ne verjek, nehogy a
hullám odamenjen, mer akkor mán észrevette, hogy valami veszély van. Be-
mentem elejibe, láttam, hogy arra lavírozik félkörbe felém. Először szúrhattam
vóna, mikor ment előttem keresztbe, de nem mertem, mert olyan szeme vót,
akár egy tehénnek. Mondom: hogyha nekem ugrik, eltöri a lábom szárát. Ez
vót minden gondolatom. Mikor megfordult, mán kiabáltak a partrúl az embe-
rek, hogy:

— Mért nem szúrtad mán meg, te? Hát kikerül!
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Még akkor gyött előttem. Ami csak erőm vót, mind összeszedtem, hogy
majd milyen erős lesz az! Azt' úgy eltaláltam, hogy a tarkóján bement a szi-
gonyág, az állán meg ki. Azt' nem lett ereje. Hát, ugye, mikor mán az embert
nyakonszúrják? Alig mozgatta egy kicsit az izijit. Kiabáltak, hogy:

— Gyorsan húzd kifele!
így ért a víz, jó térgyen felül. Kiiparkodtam vele, de mire kiértem, úgy

kifáradtam a félelembe... Csak elcsudálkoztam, mikor láttam. Megállapították,
hogy ilyen hatalmasat potykába . . . Mert harcsába, mondták a nagyapám-félék,
nem vót ritkaság, hogy fogtak ilyen nagyokat, de a potyka felállította a 15 kilós
legnagyobb rekordot. Ilyen kiváló nem is vót a környékünkbe.

Ez májusba vót, azt' akkor nem vót szabad halászni. De nem tartottuk be!
Nem, mert olyan nagy... izé nem vót, mondjuk rá, hogy fegyelem. Mink vótunk
az urak, a halászok. A jegyző se törődött vele, meg senkise. Minden tele hal vót
köröskörül rajtunk. Akkor is, mikor ezt a nagyot, ezt a húsz kilóst, hogy leszúr-
tam . . . Hazavittük. Aztán a jegyzővel úgy vótam én, hogy: ezt csináld, azt csi-
náld, szaladj el a botba ezer meg azér. Ismert, mondjuk, pont a községháza
mellett nyőttem fel, ott is születtem. Híre ment a faluba, hogy a Nyeste milyen
potykát szúrt. Hozták haza a kolegák örömükbe, engem nem is hagytak hozzá
se nyúlni. Rúdon hozták, mert ilyen hosszú vót, mint én. A nagy mosóteknőre
rátették: a feje is kicsüngött, a farka is kicsüngött.

Átgyött a jegyző úr:
—• Megnézem mán, hogy milyen halat fogott!
Nézi, aszongya:
— Nem szabad lett vóna most megfogni! Tudod?
Mondom: Tudom . . .
Hát, aszongya:
— Inkább ide legyen, mer úgyis elvinné a fene, elúszna. Legalább itt marad

az ára.
Evvel el vót intézve.
Vót még egy halászeszköz, vesszőbűi vót fonva, úgy hittak, hogy tapogató.

Ami alatt a kacsák is szoktak lenni, pontosan ugyanolyan. Csak olyan sűrű vót
a bordája, hogy — mondjuk —• olyan kilós csuka (mer ugye a csuka a legvék-
nyabb a halak közt) kilós csuka ne menjen ki. A keszeg nem vót érdekes, mer
abbúl vót annyi, hogy fele se kellett vóna. Ez is jó halászati eszköz vót, kisebb
vizeken. Vót egy méter magos, vagy méterhúsz is, de olyan 60—70 centis vízbe
avval is meg lehetett fogni még 10 kilós potykát is. Ha rá sikerült borítani, úgy
szoktuk kivenni, hogy tarisznya vót a nyakunkba, akkor a tarisznyát lenyomtuk
a vízbe, őkelmit meg a víz alatt belebútattuk. Hogy mán a tarisznyával együtt
vegyük ki. Mer úgy nem lehetett megfogni csupasz kézzel azt az 5 kilós potykát.
Sima is vót, meg erős is vót, fogás meg nem vót rajta.

Eccer egy húsvét reggelin... Mert éccaka is halásztak! Az édesapám meg
a szomszéd ember kimentek este, ide a Nyárádkára. Majd én reggel menjek ki,
ő meg gyün haza. Hát úgy is vót. Mikor a nap gyött felfele, felkötöttek, indultam
kifele. Tanálkoztam vélek félútba, ők meg gyöttek haza.

— Hát, ne menj. — aszongya — nem fogtunk az éccaka semmit. Gyere!
Gyere vissza . ..

Gyerünk, gondoltam, örültem, hogy nem kell kimenni.
Ahogy gyövünk, itt a temető alatt akkor is kívül vót a víz. De csak olyan

térdig érő víz vót. Láttam én — jó áprilisi vagy márciusi idő vót — hogy a bé-
kák annyira birkóznak ott a sásba, hogy csak úgy üldözik egymást. Mondom:



béka vóna ez? Ennyire mozgatják a sását? Lemegyek, hát megpillantom egy
csukának a farkát, ahogy kigyött a sás között. Nem szóltam semmit se, ő
lefeküdt.

Mikor felverődött, melegebb lett, úgy 10 óra fele, legyöttem a tapogatóval.
És —• nem hazudok — fogtam úgy délután 3-4 órára vagy 2 mázsa csukát. De
ahogy azt megfogtam, mán gyöttek a partra tarisznyával, kosárral, hogy van-e
nekik. Van, ennyi kilója. Fizették is. Vót velük az a kampósvégű mérleg, dekára
mérték. De nem vót érdekes, hogy egyel több mán. egy hallal. Az se számított.

Borítgattam lefele evvel a tapogatóval... Egyet tanáltam. egy nagy
huncutot, vót vagy 6—7 kilós. Öt nem sikerült sehogyse megfognom. Mán amikor
megközelítettem — láttam, hogy úgy csóválgatja a testit — mindig elszaladt.
Nem szaladt el messzire, vagy 50 méterre. Mert ekkor... úgy neveztük mink
azt, hogy ívnak a csukák, párzanak, azt' akkor szelídek. Nem ügyelik az embert,
azt hiszik, hogy a másik pocskol.

De aztán vót eset, hogy nem is kellett semmiféle szerszám.
A szomszédunkban lakott a kondás. Azt, mindig láttam é n . . . Hitvány

kis macskáik vótak, aztán olyan nagy potykák vótak előtte, hogy két macska
sem vót olyan nehéz, mint a potyka. Nem tudta meg se kezdeni az a csepp
macska a nagy halakat. Mondom neki, hogy: Hunnajd hordja azt a nagy halat?
De nem vót halász-szenvedélyes ember, őneki a pásztorság vót a szenvedélye,
mert ott is pásztor vót, a tanyán, ahunnan begyött. Aztán mondja:

— Mikor itt a disznók fürdenek, annyi felgyön a víz tetejire...
Hagytam-hagytam, nem is értem rá. Egyszer vót egy olyan ráérő időm,

azt, mondom az asszonynak:
— Hej, adjál csak a gyerekre is egy rongyos inget, meg énrám is! Meg

két rossz nadrágot... — Akit erre szoktunk használni, halászatra. Mer oda
olyat vettünk fel, hogy lehet akármilyen sáros, habarékos.

Kimegyünk, a gyereket is hívom. Éppen a fia vót odaki az öreg kanász-
nak. Akkor hajtja a nyájat kifele a vízbűi, felfele a kúthó.

— Te, hajtsuk vissza ezt a malacot a vízbe!
— Nem lehet — aszongya — most fürdettem!
— Hát, még megfürdetjük!
—• De majd a gazdák . . . Tudja Józsi bátyám . . .
— Mit a gazdák? — mondom — Add ide az ostort! Nekem is van közte

egy, hát akkor én is káromkodjak?
A gyerek persze gyerek vót, nem tudott ellenállni. Az ostort elvettem

tűle, a disznót visszafordítottam, mind bele a vízbe. Ugye nem fekszik a nagy
vízbe le, mert ellepné. Csak ballagtak végig. Mondom:

— Ne bánd, majd kimennek!
Hát, kérem, utána mindenütt azt látom, hogy a potykák ott pipálnak a

habarékban, ott jár a szájuk. Na, én aztán egenyesen bele. Nem vót az víz.
csak olyan térdig érő habarék, ahogy összevág. Tettem a kezem alájuk, azt:
mars kifele a partra. A gyereknek meg — ennek az enyémnek — mondom:

— Te meg hordjad oda a sarokba össze!
Azt a sáros halat nem is lehet úgy fogni, anélkül is sima, hátha még az

embernek a keze közt habarék van. Gyütt az apja is, az is segített. Ügy fog-
dosta meg a sirínyit.

Mind egyfajta vót, kilós potykák. Egyhasi. Ott maradtak. Itten a disznó-
legelő nagy lapos szokott lenni, hogy a víz bentreked. Azt' kiárkolták végig
az út mellett, hogy az árkon folyjon ki a víz. És mikor a hóié folyt kifele.



akkor gyüttek fel ezek a potykák a hóleven. Persze itt, ezen a legmélyebb
helyen, odaszorultak, lefele mán nem mentek, erre elbolyongtak a nagy lapo-
son, és mind ideszorult a mélységre. Azt, hogy milyenek vótak, mikor felgyöt-
tek, nem tudom, csak ekkorra kilósok vótak, mind egyhasi.

Na, mikor aztán mán nem vót, nem láttam hun pipálni, de mán vót kívül
vagy két mázsa, mondom a gyereknek:

— Eriggy csak haza! (Itt a hátunk megett lakik e . . . Még élt akkor az
apja, vót neki egy vak lova, mind a két szemire vak vót. Aztán ha úgy kértem
tűle, ideadta, hogy: Vigyétek, legalább nem piszkol itten.) Mondjad János
bátyádnak, hogy adja ide a lovat. De tegyetek faroskast előre, hátra!

Hát az öreg kondás ki is nevetett, hogy mit akarok evvel a csesznyeséggel.
A gyerek hazagyött, kihajtotta a lovat. Füvet alá. bele az egész halat a

kocsiderékba. Itthon még az asszony is, hogy minek hoztam ezt a sok csesz-
nyeséget?

A kanásznak meg vót eladó hat mázsa búzája, meg egy tehene de nem vót
péz megvenni. A tehenet is szerettük vóna, mert láttuk, hogy sok tejet ad.

Gyorsan teknőt, vizet, kaszáltam ott az árokparton füvet, minden halat
a teknőbe. Kiöblítettem a pofájait is, hogy szép sárgák legyenek. Ződ fű a
nagykosárba, bele a halat. De szépek lettek azt' megmosva!

Vót itten egy erdélyi fiú, itten rekedt a háború alatt. Mán nem itt rekedt,
summások vótak ők a Dunántúl, azt együtt gyöttek haza, innen meg mán nem
tudott hazamenni. Ügyhogy csak itt szédelgett. De egy lovat is hoztak, valahol
az úton fogták. Ez szokta, aki halat fogott, elhordani Kövesdre a lovával.

Mikor meg van mosva a hal, mondom a gyereknek:
— Szaladj csak, Miska bátyádat — Miskának hittak — hidd ide!
Elgyön Miska, mondom:
— Te, van itten, nézd-e, milyen portéka! (Vót három nagy kerek kosárral.)
— Józsi bátyám, el, elviszem, de mán most nem vihetem, — aszongya —

délután van, mire odaérek vele, este. Reggel itt leszek mán két órakor,
hajnalkor.

— Na, rendben van. Hát hogy adod?
— Hát hogy megy a hal?
— Te tudod!
De aszongya: Lehet, hogy el se kel.
— Hát akkor nem kel.
Én is úgy tettem, hogy csak úgy gyött.
Reggel ott is vót Miska, feltettük a kocsijába. Elment, elvitte Szentistván-

nak, hogy megyén Kövesdre. Még dél se vót, mikor Miska jelentkezett:
— Na, hazagyöttem.
Azt hittem, hogy hozta a halat, de nem hozta, csak a három üres kosarat.

Azt mondom:
— Mind elkelt?
— Mind.
— Hát, hogy kelt?
— Mindenhogy. Tudja, egyiket így csaptam be, másikat úgy. Nézze, itt

az ára.
Idead egy nagy csomó pénzt. Mán nem tudom, hogy százasok vótak-e,

vagy milliósok mán akkor. Miskának is adtam, el se akarta venni
Aztán az öreg kanásztúl meg tudtuk venni a tehenet is ebbűl a mocskos

halbúi, meg a hat mázsa terményit is. Aszongya:



— Hunnajd lett ennyi pénzetek? — Később mondta.
Mondom neki:
— Tudja, hogy hunnan? Amit maga így hordogat a macskának.
— Á, Krisztusfaszát —• mer így szokott káromkodni — az nem igaz!
Mer ő meg úgy került ide a Nyírségből valahunnat, arra meg ugye erdő-

vágással foglalkoznak, nem halászattal. Csak ezeknek a Tisza-menti legények-
nek: mód is vót rá, meg közel is vót.

Nálunk halat mindenki foghatott, aki szerette. Akik mán halászjegyesek
vőtak, ezek szenvedélyes halászok vótak. Eladásra is fogták. Ilyen 3—4 hód
fődesek, ezek halásztak jobban. Majdnem napszámos vót ez a 3—4 hód fődes,
mer abbúl nem lehetett megélni.

Egerbe hordták ezt a halat, gyöttek ezek a halas emberek, izével e . . . put-
tonnyal. Csak annyit győztünk vóna fogni, amit azok el ne hordtak vóna.
Kalapács Jánosnak hittak az egrit, aki hordta a halat. Mindég hozott rumot is,
meg pálinkát is, ugye, azt beleszámolta a hal árába, egy féldeciér kapott egy
nagy potykát. Mer vót bőven, pénzünk meg hát nem vót. Aztán:

— Na, van-e valami?
— Nincs . . .
Aztán ment, mer sorba ültünk, minden 50 méterre egy ilyen húzós csem-

pelyes ott ült. Egyik végirűl indult, azt' végigment, akkor megkezdte a túlsó
szélin. Ha megtelt, akkor azt mondta:

— Na, hónap gyüvök a magokér!
Puttony vót a hátán, meg nagy kaska elől, úgyhogy nem bírt el többet

50 kilónál, de minden nap gyött. Meg vót, hogy gyöttek öten is.
Na. nekem nem vót semmi.
— De azér igyál! — öntött a pohárba — No — aszongya — hátha fogol,

mire visszafele gyövök.
Ellep tüllem vagy 10 lépésre:
— Nemigen lesz itt márna semmi — mondom — mer még mama nem vót.
Húzom felfele a csempelyt, kérem, olyan négykilós csuka valahunnan be-

leszédült. Tiszta új vót a háló, de a végin kiharapott vagy négy szemet, csak-
hát isteni szerencse vót, hogy nem fért ki a feje. Olyan bitang erősek vótak...
Mondom:

— Ne törődjön mán vele, megvan a féldecire való!
— Hát, no — aszongya — akkor ezt elviszem, úgy pakolok.
De ezer az egy halér annyi pénzt adott, hogy nem is kellett az egy évi ha-

lászbérletre !
Mikor mély vót a víz, akkor nem lehetett belemenni. Mikor a Tisza ideki

bolondozott, akkor vót olyan víz, hogy 4 méteres is vót itt a laposokon. De akkor
is csinálták a szélibe! Egy öreg — az én szomszédom vót, úgy hittak, hogy Ke-
rékgyártó András — itt a temető alatt, tehát közel a faluhoz, nem tudott nyu-
godni, lement a csempelyivel. De nem fogott semmit. Majd megy ő arrafelé át!
Kiveszi a csempelyt: benne van valami nagy fekete. Hát mi került mán bele?
Nem gondolt ő halra. .. Hát ahogy hömpölgött lefele, akkor vette észre magát
a harcsa, 25 kilós harcsa! Majd elvitte minden csempelyestűL De azér sikerült
neki úgy kivinni, hogy a nagy hal levitte a csempelyinek a farát. Mindegy: tör-
jön minden, de a hal meglegyen. Ráfogta felülről a hálót, hogy el ne tudjon
menni, azt' úgy húzták ki cakk-pakk a partra, hogy tört el a káva. Majd tesz
helyette másikat, de mégis megfogta.
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Vót aztán olyan is, hogy mentünk a jégen, láttuk, hogy: no, ott áll a hal
— mán szebb hal — vagy hozta a víz lefele. Aztán akkor a fejszével a feje felé
egyet, azt' felfordult, azt' kivágtuk. Ha állóvízen vót, körülötte vágtuk ki, ha itt
a Rimán ütöttük, akkor meg előtte, hogy akkorra ide lehozza, itt majd ki-
piszkáljuk, kivegyük. Felfordult, hassal felfele, nem tudott tovább úszni. Aki
erősebb vót — mondjuk: nagyobb hal — egy ütésre csak megszédült, de még
ment. Oda a másikat még, vagy a harmadikat is, azt' akkor elszédült. Addig
nem eszejtett fel, míg ki nem tudtuk marni. Azután észre tért ő, de akkor mán
késő vót, mán kinn vót a jég tetejin.

Nem vót ezelőtt dolga télen az embereknek. Csak szórakoztak egész télen.
Padkán feküdtek, meg az ólba jártak össze tüzelni. Nem vót kultúrház, meg
mit tudom é n . . . ilyen szórakozóhelyek. Kocsma-hivatalba se járhattak, mer
pénzük nem vót, hát ilyenekkel foglalkoztak. Megkötötték a hálót, meg
halásztak.

A, azok mán kihaltak! Mondjuk, még ilyenek mint én — vagyunk itt egy
páran — még tán csinálnánk is lopva. Estefele mán csak nem fognak meg, ki
jár ott abba az ódáiba? De még hálót se kapok. Azok mán kihaltak, akik kötni
tudták. Az asszonyok fonták a kendert. Nagy kendertermelés vót azelőtt, mer
abbúl vót az egész évi ruha. Az asszonyoknak annyi vót a dolguk: tavasszal el-
vetették a kendert, mikor megnyőtt, kihúzgálták, eláztatták, eltilolták. Egész
télen csak fontak, tavasszal meg megszőtték. De a szárait — amik hosszabbak
vótak — az ilyen halász-szenvedélyes pasasoknál külön fonták erős cérnának,
azt' még összesodorták párosával, nagy orsóval, abbúl kötötték a hálót. De ezek
mán meghaltak. Mostan mán műanyag hálók vannak, ilyen nejlonszálas, vagy
mi a nehézség, nem rothadós az, szárítani se kell, mer nem ázik el a vízbe.
De ezt meg, hiába akarnék venni, nem kapok.
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