
Találkozás két bátai halásszal
2010 júniusában gyors ütemben emelkedett a Duna vízszintje a Tolna megyei szakaszon. A vízügy

árvízvédelmi készültséget rendelt el többek között a Sárköz legdélibb településén, Bátán is. Úgy hozta
az élet, hogy én is részt vettem a védekezésben az árvíztõl veszélyeztetett településen.

Kiérkezésem elsõ napján kiderült, hogy a helyi önkormányzat a Holt-Duna partján lévõ Bercsényi
utcában, Bagényi János házánál helyezte el az árvízvédelemhez szükséges eszközöket és az emberek
hûsítését szolgáló ásványvizet. János bácsi rögtön felajánlotta, hogy nyugodtan vigyem be hozzájuk há-
tizsákomat, minden más felszerelésemmel együtt.

Az elsõ – gát melletti – bejárásra eljött velem. Amikor a Püspökkert utca végén az Öreg-(Holt-)Du-
na felé vettük utunkat, a víz felé mutatott és a következõ történetet mesélte el: „Ott bent, azt a részt úgy
hívják, hogy Jajtanya. Valamikor régen ott volt a rossz emberek, zsiványok tanyája. Egy szép napon a
csendõrök rajtuk ütöttek, rájuk gyújtották a tanyát. Minden zsivány szaladt, amerre látott. Az utolsó me-
nekülõk futás közben így jajgattak: – Jaj a tanyánk, jaj a tanyánk! Ezért ezt a részt a mai napig Jajta-
nyának hívják.” János bácsi személyében jó kedélyû, közvetlen emberre, ahogy a néprajztudomány
mondja: adatközlõre találtam.

A védekezés – köszönhetõen az önkormányzat, a bátai emberek, a vízügy és a katasztrófavédelem
összefogásának – sikerrel járt. A község megmenekült a víz rombolásától. Megígértem, hogy ha elül-
nek a hullámok, visszatérek a faluba. Ez meg is történt szabadságom alatt, 2010 augusztusában.

A katolikus vallású János bácsi 65 évvel ezelõtt született Bátán. Öten voltak testvérek. Édesanyja re-
formátus, édesapja római katolikus vallású családból származott. A két lány az édesanya, a három fiú az
édesapa vallását örökölte. Szülei földmûveléssel foglalkoztak. Gyermekkorában, ha az Alszögrõl a
gyerekek elmentek Fõszögre, megverték õket. Ez fordítva is igaz volt. Akkoriban a módos református
gazdák az Alszögön laktak.

Az általános iskolát helyben végezte el, majd az erdészetnél kezdett dolgozni. Szitó Katalinnal
negyvenöt éve kötött házasságot. „44 évvel ezelõtt az idõsebbik fiam születésekor köves hajón dolgoz-
tam, például Szeremlénél is. A Duna medrébe történt a kõlerakás, a parttól a meder közepe felé, nagyjá-
ból ötven méter hosszan. A kõlerakás helye változó volt. A kõlerakások által szabályozták a víz folyását.
A víz ezáltal a Duna közepén gyorsabban folyt és mélyítette azt. Ha a folyó mély volt, nagy hajók is tud-
tak közlekedni rajta.

Abban az idõben Bátáról révész hordta át a népeket a folyón a szeremlei oldalra. A kikötõhelyen lévõ
tanyán bormérés, halfõzés folyt. Volt sok halász, a tanya tulajdonosa azoktól vette át a halat. Akkora
csónak állt rendelkezésre az átkeléshez, hogy nyolc ember belefért biciklikkel együtt. Ha a révész a túlsó
parton tartózkodott, úgy kellett átkiabálni a Dunán: – Révész, révész! Õ ezt meghallotta, és már evezett
is utasaiért. Német turisták a mai napig keresik ezt az átkelõt, mert régi térképeken fel van tüntetve.”

Vendéglátóm tizenhárom évig a bajai Új Élet Halászati Szövetkezet halásza volt. Jóvoltából néhány
bátai halászati szakkifejezéssel sikerült megismerkednem. Ilyen például a rina. A háló lerakásától a fel-
vételéig eltelt idõt egy rinának nevezték. Volt olyan eset, hogy egy rinából 112 darab kecsege is össze-
jött.

A kece nagy A alakú fára rögzített háló. Aljára szarvas vagy marha lábszárcsontjából fûztek fel ki-
lenc darabot, egymástól 10–10 centiméteres távolságra. A háromszög tetejétõl a háló aljáig öt méter a
távolság. A kecével az élõ Dunán halásztak valamikor. Motorcsónakkal mentek néhány kilométert észa-
ki irányba, majd a folyással jöttek le. A kecét egy kötél segítségével a fenékig leeresztették. A víz fene-
kén az állatcsontok megzörrentek. A kavicsos helyeket szeretõ kecsege a hang és a csontok által megza-
varva beleúszott a hálóba.

A milling rombusz alakú háló, fakeretre erõsítve. Két ember volt szükséges hozzá. A ladik egyik vé-
gében egy ember evezett, a másik végében lévõ személy pedig a hálót tartotta.

A pontyot nyomóhálóval fogták. A ponty okos, rafinált hal, eltûnik mint a villám, ha baj van. Amikor
a hálót húzták és a víz színén hiányzott a parafa szem, ott a ponty meg a dévér kiforgott és elúszott. A
ponty megérzi, ha jön a háló, lapjára fekszik, verdesi magát, és a háló elmegy felette. Képes fejjel bele-
állni az iszapba. A pézsmapatkány üregében fészket csinál magának, hat-nyolc darab szinte levermeli
magát, és ott áll még télen is.

Lehalászáskor a halak meg voltak zavarodva, „Leálltak bandába.” Amikor a halfészekbõl kis bubo-
rékok jöttek fel, akkor ott ponty volt. Ha nagy buborék jelent meg a víz felszínén, a mélyben kárász rej-
tõzött. Sokszor nem jött föl a hal, csak megrettent.

Egykor létezett a villanyhalászat. A halakat ilyenkor 2–3 másodpercre villannyal elkábították. Ge-
nerátor, akkumulátor és a merítõhálóhoz hasonlatos fémkeret kellett hozzá. Utóbbit beletartották a víz-
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be és ráadták az áramot. A halak ráúsztak a hálóra, csak ki
kellett venni õket. Minél nagyobb volt a hal, annál nagyobbat
ütött rajta az áram. A süllõ nagyot pampogott (tátogott) tõle,
görcsöt okozott számára. A villanyhalászat ivarképtelenné
tette a halat. A csuka gerincét megroppantotta, léghólyagja
megsérült, ívni már nem tudott többé. Amelyik hal a közel-
ben volt, mind kapott az áramütésbõl. Ezt a halászati mód-
szert betiltották.

A csónak aljára fû és gaz került, hogy a kifogott hal vergõ-
dését ne hallják meg vízben lévõ társai. Úgy mondják Bátán,
hogy „Ne huppogjon a hal.”

Rekesztéses halászatot a fokoknál alkalmaztak. Hálóval
lezárásra került a fok. A háló aljára egy-két mázsás hajólánc
volt erõsítve azért, hogy lehúzza. A két szélére kilenc karikás
vasra volt kötve. Ezekbe beleúszott a hal.

Régen 40–50 varsát mondhatott magáénak. Fiatal korá-
ban rengeteg volt a keszeg, kilóját 6 forintért árusították. Tél-
víz idején „Halat ütöttek.” Ez azt jelentette, hogy léket vág-
tak a folyón, és a levegõre odajöttek a halak.

Szóba került a híres bátai keszegfesztivál. János bácsi ki-
sebbik fiát kérdeztem, hogy milyen keszegfajtákat ismer. La-
ci már sorolta is: vörösszárnyú, búzaszemû (más néven
hodorka vagy bodorka), szilvaorrú, cóbbi, domolykó, garda,
karika, dévér, rucli (más néven kókler), szivárványos ökle
(más néven pargófil). A keszegen kívül említést érdemel a
bulyhes (más néven tarka sügér), a dirgincs (más néven paptetû, hivatalos nevén selymes durbincs), a
savó (más néven napkárász), és a méreten aluli ponty, amit putrinak neveztek. A compót a halak
doktorának hívták, mert leette a betegséget a másik halról. A tarka géb kõvágó hal, az apró csigákat és a
mohát kõrõl szedi össze magának. Utoljára a menyhal került megemlítésre, amely édesvízi tõkehal.

Laci kedvenc harcsapörköltjének receptjét is megosztotta velem. A bogrács aljában zsírban füstölt
szalonnát pirítunk. Amikor ez készen van, a hal mennyiségétõl függõen kilónként egy púpos kanál pi-
rospaprikát és egy ökölnyi nagyságú, apróra vágott vöröshagymát teszünk bele. A bográcsba helyezzük
a konyhakész harcsa szeleteket, rövid lével felöntjük és szájíz szerint ízesítjük.

János bácsi unokatestvére (a szintén 65 éves) Kovács István 43 évig, édesapja 45 évig volt halász.
Az öreg Kovács legnagyobb fogása egy harminchat kilós harcsa volt, amiért Szépasszony tûzhelyet –
Pista bácsival szólva sparhertet – tudtak vásárolni. Ennek legalább harminc-negyven éve.

Amikor Pista bácsi ott dolgozott, a bajai Új Élet Halászati Szövetkezet halászati területe a bajai híd-
tól a mohácsi határig terjedt. Tõlük feljebb a tolnai, alattuk a mohácsi szövetkezet tagjai fogták a halat.

A jugoszláviai háború alatt két-három kilós kecsegéket sikerült fogniuk. Amikor Eszéket ágyúzták a
szerbek, ezek a halak felúsztak a Dunán.

Pista bácsi legszívesebben az õszi lehalászásokról mesélt. Ez a Holt-Dunán, a mellékágakban zaj-
lott. Két nagy, hegyes orrú, apatini csónakot használtak ehhez, amelyek ma már csak múzeumi tárgyak.
Egy csónakban öt ember dolgozott. Ketten eveztek, ketten dobták ki a hálót, egy pedig kormányzott.
Egy háló hossza 30–32 méter volt. Általában kilenc-tíz háló volt összekötve, néha tizenhét is. A lehalá-
szás parttól partig történt. Egy-egy parton három-három ember húzta ezt az igen hosszú hálót, addig,
amíg összeértek a záró hálóval. Ekkor összekötötték a kettõt, majd a parti sekély vízbe húzták. Volt,
hogy egy hétig is szedték ki a hálóból a halat, merítõ szákkal, vízben állva, gumicsizmában. A hal ez-
után bárkába került. Bácsalmásra, Madarasra, Pécsre, Sásdra, a Balatonra és számos más helyre szállí-
tották. A halászok minden nap halat fõztek. „Ha lusták voltunk tésztát gyúrni magunknak, kenyérrel et-
tük a halat.”

Megkérdeztem Pista bácsit, honnan lehet tudni, hogy esõ lesz? Az 56-os közlekedési út bátai szaka-
sza: a Horgas föle. Ha a Horgas fölérõl nem látszik a Zengõ-hegy, esõ lesz. Ha a Dunán szél jön foszlá-
nyos felhõkkel, ha a madarak, bogarak olyan alacsonyan szállnak, hogy kiverik az ember szájából a pi-
pát, esõ lesz.

Pista bácsi ártéri konyhakertjének helyén az 1956-os jeges árvízig hét lakóház állott. Az árvíz lerom-
bolta a házakat, Pista bácsi pedig megvásárolta a házhelyeket. Az egykori épületek helyén zöldséget és
gyümölcsöt termel családjának.

Andics János
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Bagényi János kedvenc varsájával
(A szerzõ felvétele, 2010)


