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Húri Valéria:

Zentától Tiszalökig, föl a Tiszán
Egy halászdinasztia emlékei

A gyökerek Zenta zsúfolt halásznegyedéből erednek. Ott, ahol jellemző volt,
hogy a családok dinasztikusan folytatták a kenyérkeresés e nehéz fizikai munkával
járó formáját. Egyre szaporodó halász, egyre fogyatkozó halmennyiség. Ez jelmezte
a Tisza említett vajdasági települését ölelő szakaszát az 1900-as évek első húsz eszten-
dejében.

Akkor indult kalandos, szerencsét próbáló útjára a Gulyás testvérpár: Antal és
János. Ladikkal. Eveztek, az akkor igen kanyargós és vadregényes Tiszán. Jobb meg-
élhetés reményében egyre messzebb, napról-napra folytatták vízi útjukat. Egészen
Tiszalökig. Amely a ,,Nyíri mezőség” tájegységben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben nagyközség volt. Csakhogy tudjuk, hol járunk, előreugrunk pár évtizedet a
történelemben.

Tiszalök nevét országosan ismertté a duzzasztómű és a Keleti-főcsatorna meg-
építése tette. Tudniillik erről az építkezésről, hogy közel 1.500 hadifogoly is dolgozott
ott a civil munkások mellett. A rabok zöme Magyarországról kitelepített svábok
hozzátartozója volt, valamint olyan magyarok, akik az SS-ben, a csendőrségnél, a
testőrségnél, vagy a Hunyadi páncélosoknál szolgáltak. A községtől nyugatra, a
rázom-pusztai kanyar 2,4 kilométer hosszú átvágásában 1954-ben készült el a
duzzasztómű. A hajózsilipet 1958-ban, a turbinákat 1959-ben helyezték üzembe. A
duzzasztás a Tisza vízszintjét a település térségében hét méterrel emelte.

Az akkor szőlősorokban és gyümölcsfákban gazdag Fűz területe dús növény-
zetű partszakasza, megragadta a Zentáról jöttek fantáziáját. Letanyáztak, a szőlősgaz-
dákkal tartós barátságot kötöttek. Később a település határában lévő Rázom-pusztán
építettek kunyhót, amely hosszabb ideig adott otthont nekik.

A vízi erőmű felépülése után – megszabott vízterületük volt – a Fenyer-eszlári
rét is szolgált halásztanyául számukra. Ne szaladjunk ennyire előre, hiszen még a bol-
dog békeidőkben járunk! Ám ennek is végét szakasztotta az I. világháború. Mint min-
den ember életét, az ő életüket is meghatározta a háború. Mindkettőjüknek behívó
érkezett a frontra. A háború befejezése után 1918 végén – 1919 elején újból útnak
eredve visszaeveztek, s a már megkedvelt környezetben ismét letelepedtek. János
ekkor még nőtlen volt, Antal már családos. Felesége és gyermeke követte őt, s később
nyom-dokába lépve folytatták is mesterségét. A két testvér unokaöccse Gulyás Dezső
1941-ben szintén ladikba ült és a zentai, családi fészket elhagyva ő is Tiszalökön
kötött ki és telepedett le. Először nagybátyjainál dolgozott. Hadifogsága után családot
alapított s önállóan folytatta munkáját.
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Tiszadobon az 1950-es évek elején Zilahi József megalapította a Halászati
Termelőszövetkezet, amelynek a környék településeinek halászai is tagjai lettek. Az
Alkotmány Halászati Termelőszövetkezet elnöki székébe 1958-ban Gulyás Dezső
halász került. 1964-ig maradt. Őt követték: Gulyás István, Gulyás András, Tamás
Imre, Bogár Emil, Földvári János és napjainkban: Radóczki János kft-igazgató.
Miközben a szövetkezet névváltozáson esett át. Szabolcsi Halászati Közös Vállalat
(1985), 1992-től Szabolcsi Halászati Kft.

Napjainkban a Gulyás család még aktívan halászó leszármazottai mellett – már
40 éve – a Csikós család tagjai is halászattal foglalkoznak, valamint Aranyász István
is ezt a mesterséget űzi. A Gulyás dinasztia a szervezett halászat megtestesítője volt.
Történetük, halászmúltjuk megírásával szeretném emléküket a feledés homályától
megmenteni. Néhai Gulyás János – nagyapám – ma már csak emlék.

Tiszta vasalt ing, no és a kalap. Elengedhetetlen volt anyai nagyapám, Gulyás
János halász mesterségének gyakorlásához. Az apró termetű, jellegzetesen csontos
arcú emberke, megadta a tiszteletet kenyéradójának, a Tisza-folyónak.

Hajnalok hajnalán kezdődő, kemény fizikai munka, időjárás viszontagságai, a
bizonytalan mennyiségű ,,zsákmány” ellenére mindennap képes volt újra és újra
csodálni a természet pingálta szebbnél-szebb napfelkeltét, naplementét. Imádta az
óriásra nőtt, idős ezüstnyárfák susogását. A természet csodálatát sikerült nekem is
örökölnöm. Hálás is vagyok érte! Sajnos, a sorstól csak hét év jutott nekem, az
unokának szeretetéből, tanításaiból. Amely igencsak morzsa volt a tiszai élet rej-
telméből, hiszen rövid kapcsolatunk mindössze csak az evezés tudományának
kóstolgatására adott le-            hetőséget.

Nagyapám Zentán, 1887. március 8-án született, s egy fiú és három leány test-
vérével együtt nevelkedett. János és Antal, a két fiúgyermek felserdülve, apjuk foglal-
kozását követték. Településük halásznegyede egyre zsúfoltabbá vált, és a súlyos gaz-
dasági nehézségek őket sem kímélték. Gyarapodott a halászattal foglalkozók száma,
apadt a halállomány. Többen tanyát bontottak, úgy gondolták, szerencsét próbálnak
a kanyargós Tisza más szakaszain. Így döntött a Gulyás testvérpár is. Vízi
barangolásuk során mind messzebb haladva, vonzotta őket a távolság, az ismeretlen
tájak felfedezé-se. Az országot felfelé ladikon átszelve, az akkor még Tisza Lök
írásmódú, akkor me-zőváros, később nagyközség területén megpihentek, kikötöttek.
Tiszalök szinte érintet-len, vadregényes Tisza-partjának lakóival beszélgettek,
tájékozódtak. A szőlősoros, szilvás és almás területek gazdáival ismeretségek
szövődtek. Végleg letelepedtek.

Itt, a Fenyeren áthaladva, volt egy a hatalmas almásbirtok. A Lukács felvi-
gyázóé. Annak a végétől a Tiszáig erdős terület húzódott, óriás nyárfákkal. Ott állt
édesapám kunyhója. Vesszőfonatos, sárral tapasztott volt. Dr. Szirmai Ottó birtokos
vízterületét bérelte. Mellette Gulyás Dezső, apukám unokatestvére épített kunyhót –



48

kutatott emlékei között édesanyám, Gulyás Mária, Gulyás János leánya, aki aktívan
részt vett – hálót font, halat tisztított és szállított, ételt hordott – a halászélet árny- és
naposabb oldalában is. Egyedüli gyerekként nevelkedett annak ellenére, hogy több
testvére is született. Őket, még kisded korukban, sorban veszítették el szüleik. Hogy
a Fenyeren, vagy pedig a rázomi Korniss földjére telepedtek-e le elsősorban, már úgy
tűnik, örökké homályban marad. Mert a dinasztia még élő tagjainak emlékei eltérőek.
Az egybehangzó részletek összeillesztése alapján valószínűsítető, hogy az első
tanyahelyük Rázompusztán volt, amelyet a bevezetésben említett vízi erőmű építése
utáni környezet, s a vízszint emelkedése miatt kényszerültek elhagyni.

Visszatérve a helyszínekre, meg kell említeni, hol is található ez a régi elne-
vezéseket ismerők körében ma is emlegetett Fenyer. A valaha csordalegelőnek hasz-
nált terület a Tisza és a községet védő gát között a révhez vezető úttól Tiszalök-
Újtelepig, az ún. Eszlári rétig terjedt.

Rázompuszta. A község határába belenőve, dr. Korniss Ferenc tanyáját ne-
vezték így. A Tiszából kiinduló Keleti-főcsatorna helyén volt. A Rázom dűlővel
szemben volt a Rázompuszta nevű vasúti megállóhely. Ezt később áthelyezték az
Erőmű lakótelephez. Napjainkban is használják.

Görbedi Miklós helytörténész, nyugdíjas tanár így írt róla, a Tiszalök a szá-
zadok tükrében című helytörténeti olvasókönyvében, 1989-ben:

,,Korniss földje – Kornyics főgye – 50 holdas. Sem Pesty adatközlője, sem a
kateszteri térkép nem jelöli. Az elnevezés a Keleti-főcsatornától, az Állami Gazdaság
központja, a polgári vasút és a tiszadadai határ által bezárt területre vonatkozott. A
tulajdonosról – dr. Korniss Ferencről – kapta a nevét. Az ő tulajdona volt a Rázomi
major is, amelyet az erőmű építkezésekor számoltak fel. 50 holdasnak azt a részét
nevezték a Korniss földjének, melyet a tiszalöki gazdák 1940-ben megvásároltak.

A Korniss-dűlő megközelítőleg a mai Állami Gazdaság központjába vezető
szilárd burkolatú magánút helyén volt. De az akkori dűlő tovább ment Korniss bűdi
ha-tárban lévő földjén egészen Tiszabűdig. (Később Bűdszentmihály, ma
Tiszavasvári.) Gyakran járt lóháton, korbáccsal a kezében Korniss a dűlőjén, s ha ott
idegent talált, bizony megkorbácsoltatta.”

A Rázompusztán töltött évekről beszélgettünk édesanyámmal:
– Miért kellett a családnak is a sárkunyhóba kiköltözni a községben lévő la-

kóházból?
– Minden pénzre szükségünk volt. A házunkat a szüleim egy csendőr családnak

kiadták bérbe. Az akácerdei kunyhónkban kemény, hideg teleket éltünk át.
Emlékszem, libákat neveltünk ott. Bivalyszekérrel szállították hozzánk a fát a fű-
téshez. Minden évben 365 kiló halat kellett a területi bérleti díj fejében leadni Korniss
Ferenc birtokosnak. Amit igyekezett pontosan behajtani rajtunk a segédtiszt!

– Hogyan érintette a második világháború szele a halászcsalád életét? – bo-
goztuk tovább a múltat édesanyámmal.
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– Amikor német egységek szállták meg a községet, a tisztek lehajtották a halá-
szokat halászni. Apukámat is. Természetesen a saját csapatuk élelmezésére. De azért
azt megengedték, hogy egy-egy ételre valót hazahozzanak. A lakosság élelmét felélve
a jószágokat is összeszedték. A felszabadulás után halért cserélgettünk lisztet, olajat,
sót. Később ruhaanyagot is. Sőt, volt olyan is, amikor tokaji borra cseréltünk halat. A
kompon át, Tiszatardoson keresztül, nemegyszer 15 kilométert is gyalogoltunk. Ami-
kor hosszú utat ladikkal tettünk meg és a vizünk elfogyott, nem volt más, mint a Tisza
vizét inni. Persze, akkor még nem volt ilyen szennyezett! Mint fiatal lánynak, nekem
akkor sem volt gusztusom inni belőle, mivel láttam a ladik mellett lebegő állati tete-
meket. Bezzeg a férfiak! Jó hosszat köptek, az evezővel odébb lökték, és a szapollyal
merített vizet jóízűen elfogyasztották.

A szapoly a ladik, a csónak igen fontos kelléke volt az ,,illetéktelenül” ladikba
jutó, szivárgó vizet merték ki vele. Fából készítették. Hallottam már halászoktól
szipoly néven is emlegetni. Általában a legfiatalabbak ,,ranghoz illő” feladata volt a
víz kimeregetése. Mint halászunokának, nekem is.

– Hogyan jutott el a kifogott hal a vásárlókhoz?
– Nyíregyházára, a halcsarnokba szállíttatta a szövetkezet, először vonaton.

Fonott, fedeles, vesszőkosarakban. Később a szövetkezetnek már volt beszállító autója
is. A szállításig jégveremben tároltuk a halakat.

– Hogyan alakult a munkamegosztás a halászcsaládoknál?
– Az asszonyok nyáron kint, a Tisza vizében mostak. Télen a hálókötésbe se-

gítettek be. A gyerekek feladata a hálót kötő tű fonállal való feltöltése volt (tűhányás).
A hálót akkor még kenderfonálból készítettük. Szegedről küldték nekünk, Varga Mi-
hály juta- és kenderfonójából. Olykor édesapám reggelente hazahozta a frissen fogott
halakat az akkor még luxusnak számító kerékpáron, visszafelé pedig 1-3 napi élelmet
vitt ki magával. Máskor, ha nem volt érdemes hazajönnie, akkor a feleség, vagy a
gyermek vitte az élelmet. A halászok nemegyszer maguk főztek kint, bográcsban.

– Mi történt a zsákmánnyal?
– Jégverembe került, majd házhoz, illetve piacra szállítottuk.
A jégverem természetes tartozéka volt a halászportának. Mélyen földbe ásva,

a tetején körülbelül fél méter vastagságú nádtetővel. A jeget – amely biztosította a
hűtést – télen nagy téglalapokként kitermelték, szekérrel hozták haza. Azzal vastagon
fedték a verem talaját. Vonattal, fűzfavesszőből font, bőröndszerű szállítóeszközzel
Nyíregy-házára hordtuk a halakat. Keserűlapulevéllel olykor szőlőlevéllel kibéleltük,
s így biztosítottuk a hűvöst számukra.

– Azok voltak csak a szigorú idők! – kezdi hangos sóhajtással János, Gulyás
István halász fia a mesélést. Ő unokatestvérem.

– Kezdetben édesapámmal, később 1976-tól 1986-ig magam is aktív halászként
jártam a vizet. A ladikokat számozással látták el abban az időben. Az igazolását a
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rendőrségen állították ki, szerepelt rajta a ladik hossza, magassága, színe. Nem is
lopták el akkoriban a ladikot! Igaz, mind a négy oldalon jól láthatóan rá volt festve a
száma. Benne hagyhattuk a halászeszközöket, senki sem nyúlt hozzá. Manapság bez-
zeg, lehoznak egy csónakot, egy óra múlva már hűlt helye! Abban az időben, amikor
apámmal dolgozgattam, bérelt vízterületeken jártunk. Kemény tilalmi rendszerrel,
amelynek a betartását a rendőrök szigorúan ellenőrizték. A halászást tiltó időszakban,
még tartózkodni sem volt szabad a ladikban!

Fényképeket nézegetve hosszan elmereng, majd folytatja:
– Többnyire brigádban dolgoztunk, a palónyás; 12-16 méter, két emberes, a

pirittyes; 20 méteres, négy emberes, a kece hálós egy emberes halászás volt elterjedve.
Valamint a nagyhálós halászat, amely legalább hat főt igényelt. Ugyanígy a téli, jég
alatti halászás is. Használtunk tükörhálót, varsákat, puttyogtatót. Az utóbbit máshol
kuttyogtatónak is nevezik. Ez egy fából készült, horgos halászati eszköz volt, kitűnően
utánozta a harcsa hangját. A ragadozókra a csapóhorgot (egy szem), valamint a 10-50
szemes véghorgot (harcsahorgot) alkalmaztuk, valamint használtuk az 50-100 szemes
apróhorgot, a 10-50 szemes tetőhorgot.

A hálókat télen kötöttük kézzel, amikor a halászatból hazamentünk, hiszen
korán setétedett. Olykor csak 15-20 szemet haladtunk, mert úgy megszívott bennünket
a téli hideg levegő. Nagyon elfáradtunk. Augusztus 20. után kezdődött a tetőhorgászat.
A csali úgy ,,súrmolt” a vízen, olyan vé-alakban, mintha egér úszna, és arra kapott a
harcsa. Mint gyermek, de sokat tapogattam a harcsa hasát! Imádtuk meghánytatni
őket! Ingereltük a torkukat. Jégzajlás után így figyeltük, eszik-e már a harcsa? És
kíváncsiak voltunk persze arra is, hogy mit. Találtunk is benne egyik alkalommal
egy jókora süllőt.

Nyáron inkább a horgászás kötötte le időnk javát. Késő délután vagy este volt
célszerű megpakolni a horgokat, mert az apró halak csak leverték volna róluk a
csalikat.

Húri Valéria tősgyökeres tiszalöki. 1955-ben született Nyíregyházán. Két
fiúgyermek édesanyja. Gyógyszertári asszisztensként dolgozott, majd érdeklődése az
újságírás felé irányult. Írásai folyamatosan megjelennek a Kelet-Magyarországban
és helyi lapokban. Riportjai egyéb kiadványokban is helyet kaptak. A Magyar
Újságírók Közösségének tagja.


