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Kélet-Ormánságban ól egy táj szó, mely másutt aùig, vagy egyáltalán inigim (használatos. Ez az ige az itteni nyelviből iis 
imind jobban Ikiiivész, imár csialk nagyon ritkán találkozunk vele. A következő väliticizaitclklban ivo.lt ismeretes: kólész, 
kólészó, esetleg kólészolódik; főnévi igeneve: kólészúni. Mélyihangú ipár'ját ás használták: kólász, kólá-szó, kólászolódik. »Ott 
kólész valalhun a kerbe.-« »Má mögen ott kólészó a mezőbe.« Dekólészoló a kutya is, amelyik csavarog.  

Nyugat-Ormánságban kalészol alakban ismeretes, használatos is még elvétve. Az Ormánysági Szótárban is megtaláljuk: 
kalészol (Kiss— Keresztes, 1952. p. 073). Táj szó tárainkban előfordul még kalézol (Czuczor—Fogarasi, 1865. III. p. 343.), 
kóléz (Bálint, 1957. p. 799) alakokban, lényegében ugyanazon jelentéssel, ami:jö-vés-menés. 'Rokoniértelmű vele: (barangol, 
bók-lá'l, bóklász, ibolyog, bolyong, csatangol, csavarog, csámborog, cselleng, járkél, kóbolyog, kóborol, kódorog, kószál, 
kóvályog, lézeng, lődörög, ődlöng, tébolyog, tekereg, ténfereg stb. Csak míg ezek a fogalmak általában a céltalan ide-oda, vagy 
meg nem határozott irányú helyváltoztatást jelentik, addig a kólész szónak, helyesebben az ebből az igéből képzett névszó-
maik — kólészó, ikólészioiló- Ikólászó — egy Itaksilt más a jelenítése, mint alább látni fogjuk.  

Drávapiskiben hallottam Dani Lajostól: "(Meniklhaót, a Klasza iffillés körösziiapa, mos' má' csak magam marattam ijen kólészó.« 

Erre figyeltem fel, kezdett érdekelni, mi is tulajdonképpen az a kólészó?  

Az országos vízszalbályozás előtt Ormánság is — mint a Sárrét, Ecsediláp, Hanság •— láposberkes táj, amolyan 
vadvízország, sárvilág. A Dráva áradásainak, a Feketevíz és több kisebb-nagyobb melliéikpatakjai víziének e mély táj volt a 
gyűjtőmedemoéjie, honnét azután lassan folydogált tovább lefelé a Dráván keresztül a Dunába. Kortabelíi írások erről az 
állapotrói többször megemlékeznek, leírják. »... Az Ókor (A Feketevíz egyik 'mellékfolyócskája, Sz.) és a Drdva közlött igen 
sok mocsarak vannak, úgy annyira, hogy az Ókornak folyását sok helyen észre sem lehet venni.« (Magda, 1819. p. 282.) »... 

az Ókor, Almás, Gyöngyös, és a Feketevíz említendők; ezek rendetlen kanyarulatokban  
 
hömpölyögvén, gyakorta kiáradnak és Baranyának nem csekély részét nemcsak haszontalan, haneni egyszersmind káros 
mocsárrá változtatják ...« (Hölbling, 1845. p. 27.), »Dráva .. rendetlen, csavargós, alacsony partok között folyván, szakadatlanul 
mocsárok kísértik ... áradásaival melléke' lakosait többször károsítja« (Haas, 1845. p. 13.)  
Míg az alföldi mocsaras vidékek sokkal nagyobb kiterjedésű lápi pusztaságok voltak, addig az Ormánság eléggé sűrűn lakott 
terület akkor is. A kis szigetként kiemelkedő urmó-kon i(dünék) falvak települtek. Ezen a pár száz négyzetkilométernyi 
területen 40—50 község feküdt, több mint ma. A török hódoltságkori defterekből 'elég pontosan megállapítható az akkor még 
megvolt, ma már csak dülőnelvekben megörökítődött, régi, elpusztult falvak neve.  

A települések körül mérni szántóföldnek is jutott hely. ïgy a lakosság kisebb imérvű földművelést, állattenyésztésit is folytatott 
a halá-szó-vadászó-gyűjtögető életmód mellett. Talán ezzel magyarázható, hogy az itteni tájon nem alakult ki az a jellegzetes 
pákász típus, mint az alföldi lápságokon. Az ismerteitett leírások legalább is erről nem tesznek említést. Kiss Géza, Ormánság 
ismerője és régi hagyományainak megőrzője, megörökítője sem emlékezik meg erről könyvében. Élőhagyomány sincs róla. Ez 
azért nem jelenti azt, hogy itt nem pá-kászkodták. Ezt nem is lehetne elképzelni.  

Mit is értünk pákász fogalom alatt? A szakirodalom, különösen alföldi viszonylatban többször foglalkozik ezzel a témával. 

Leírták apákászt, életét, foglalatosságát. »... létük a láphoz 'fűződött: az volt a bölcsőjük, az volt az édesanyjuk. Panaszkodott 

is a pákász a madárféile, kivált a kócsag pusztulása miatt.-« (Lakatos Károly, 1912. p. 26.) »A pákász tehát halat, csikót, 

nadályt, rókát fog, ívizi vadra les, csapófát és tőrt vet neki, a vadludak, vadrucák, szárcsák és libuook fészkeiből a friss tojást 

kiszedi, apró vadlibákat fogdos, kolcsag, vakvarjú, vasgém-tollat szedeget, gyékényből kasokat, köpüket köt, nádból vészt, 

vétert, varsát, csikkast készít, (hálót köt, nádat, gyékényt, sást vág, kévékbe gyűjt.« i(Nyiri, 1958. p. 33—42.) 

 

 



Amikor tehát a természeti és életviszonyok itt is az említett pákászokóhoz voltak (hasonlók, elképzelhetetlen, hogy (itt ne 
pákászkodtak volna. Pákászkodtak egész bizonyos — alább látjuk is la bizonyságokat, hiszen napjainkban is látjuk még nyoimait 
—, csak talán nem így nevezték, vagy ez az elnevezés, mert akkor senki meg nem örökítette, feledésbe ment.  

Az Ormánságban, a sűrű települések miatt nem igen lehetett elvonulni teljesen az emberek szeme elől. Kevésbé ás volt erre itt 
szükség. A földesúr messze lakott — Siklóson —, város nem volt, amely hatalmába akarta volna keríteni a vidéket. Az apró 
református gyülekezetekben bizonyos demokrácia fejlődött ki. Az egyformán szegény jobbágy lakosság eléggé egységes Volt. 
A kicsi jobbágy telek művelése és az ebből származó kevéske hozam mellett, úgyiszóljván mindenki pálklászlkiodott, mlár csak 

szükségből is, hogy megélhetését biztosítsa. No és a természet, a környezet szinte felkínálta klimcseit a szegény embernek. 
Kevéske földije beleékelődött a lápság közé. Akiairva^aikaratla-nul táirult eléje egyéb munkája közben is a lehetőség a 
terimészetadta értékek megszerzésére.  

Természetesen az egyéni hajlam egyes emberekben ezt a pákászfcodó tulajdonságot jobban uralomra juttatta, s az ilyenek az 
egyéb munkájuk elé is helyezték ezt.  

A gazdasági élet fejlődése, a folyók fokozatos szabályozása, a vizek leesápolása, a lápi erdők kiirtása, e megváltozott földek 
mezőgazdaságii művelésbe való mind nagyobb mérvű bekapcsolása a pákászkodás »munkaterületét-« egyre kisebbre zsugorította 
össze, mindinkább gyérülő zsákmányt biztosított. Az emberek még sokáig visszakívánták ezt a világot: — hiába. » . .. miikor a 
különözés határt szabott ennek a szabadságnak s a nagy vizek lecsapolása ugyanakkor !más életformára is kényszerítette, pontos 

statisztikai adataink alapján itt indult meg az egyke öngyilkosság útján.« (Kiss, 1937. p. 57.)  
Miit csináljon most az olyan ember, akinek életeleme volt a pákászkodás? A megkötöttséget nem szerette, a kapitalizálódó 

paraszti életbe nehezen 'tudott beleilleszkedni. Az ilyen emberek a paraszti életet nemcsak nem szerették, meg is vétették. »... a 
parasztokat lenézték, igaz azok is őket. A szabad természet szabad gyermekei voltak (a pákászok »rétes emberek«) (Győrfjy, 
ÜÜ94U. p. 37.) Az (ilyen emberekből lettek napjainkra a kólészók.  

A Ikófliészó a riélgli világból a mai korfbia ált-mentődött, a mai viszonyok körülményeihez alkalmazkodó pákász-utód — 
mindinkább fogyó számban.  

A Ikólészó, kifejezés nem általános, minit foglalkozást jelentő szó nem is ismeretes. De néha találkozunk vele, jelzőjeként az 

olyan 'embernek;,  
 
aki vagy (rendszeresen vagy csak alkalomszerűen kólészolódik.  
A kólészást (ma foglalkozásnak nem minősíthetjük, talán 'még mellékfoglalkozásnak sem. Viszont 'egyes emberek életmódjának 
kiegészítője. Némelyek csak a szabad idejükben hódoltak ennek az ősi életformának, mások még gyakorlati hasznát is élvezték; 
Ormánságban még sokáig.  
A mai rohanó életütem, az elgépiesedő életforma, a mindjobban korlátok közé szoruló életmód lassan megszünteti ennek az ösá 
foglalkozásinak elhalványult maradványait is. A pálkászélet elszegényedésiét már é'Vtiizedekkei ezelőtt észlelték néprajzosok, 

le is írták. Pl: »Elsősorban ürgészéssel, azután gomfoászással foglalkozik.« (Borzsák, 1937. pp. 450—454.)  
A következőkben a pákászk odásnak egy ilyen utolsó »élő köVtüfletét-«, egy kólészót és kólészo-lódásait fogjuk ismertetni.  
(Drávapiski, még a kicsiny ormánsági falvak viszonylatában is kis falu. 45 házában a legutóbbi népszámlálás szerint lakossága 
alig haladta meg a másfélszáz főt. Bár kiövesúttól, vasúttól nincs messze, — alig egy km —, a forgalomból mégis kiesik. Mint a 
legtöbb ormánsági község, ez is egy, a környezetből alig néhány méternyire kieimielkedő lapos halmon lápi szigeten települt. Így 
emlékezik meg róla egyik régi leírás is : »Piskli f alu .. . tavak között.« (Vályi, 1799. III. p. 94.) Valóságos sziget volt. Köralakban 
vette kiörül a víz, mely az ún. »Körösztsor«-on '(a főutcára merőleges házsor) a kertek lábát mosva, majdnem az udvarokig ért. 
Télvíz idején teljesen el volt zárva a külvilágtól. A falutól pár száz méternyire, kissé .magasabb emelkedésen — itt már »högy«-

nek nevezték — feküdt a temető. Ha a faluból oda száraz lábbal akartak eljutni, északnyugat irányban volt egy gázlószerű 
magasabb gerinc, egy-két Iktm megtett út után juthattak el. Nagy víz esetén csak »hajón« (csónakon). A Mecsek felől a ima 
Pécsivíznek nevezett patak medrébe terelt vizek szabadon folydogálták szanaszét a mélyedésekben. A falu északkeleti sarkán 
összeszorult a völgy. Az azon átömlő víz itt nagyobb sebességet vett fel. Folyásába malmot építettek.-E határrész neve ma is 
malomhé (imalomhely), a mellette lévő legelőszéli bozótos rész: malomsűrű  

A döngörökön (magasabb részeken) folyt egy kis földművelés; a földek laposban a vizivilág uralkodott. A kis szántóján dolgozó 

jobbágy hogyne pákászkodott volna, hiszen csak föl-decskéje végébe kellett lépegetnie, ott kínálta fel terményeit a láp, a víz: 

madarak, halak, vízinövények formájában, amiért imég megdolgozni sem kellett, csak a készet begyűjteni, elzsákmányolni. 



 

 

 



Akkor boldog, ha kólészúni mehet. (4. kép). Figyeli a természetet; vad járás, madarak fészkelése, halak 
tanyázása, növények fejlődése érdekli. De nemcsak figyeli, ki is használja az ebből adódó lehetőségeket. A 

legkezdetlegesebb, legősibb gazdálkodási módokat — gyűjtögetés, halászat, vadászat, — űzi ma is, alkalmazkodva 

a mai modern viszonyokhoz.  

Kólészónak születni kell, de a kólészás módozatait meg kell tanulni. Falun már gyermekkorban sajátítják el a 

felnőttek minden foglalkozását. Ahogy kitavaszodik, a gyerekek elkezdik a határt járni. Felszedik a kertek alatt a 

korhadt avarból ellővöröslő, bíbor színű isten-tarti tácsikát (gomba-ífeleség). Az ibolya szedése, a kénsárga virágú 

kásikáé (tavaszi kanka-lin) kedvelt foglalkozása a gyerekéknek. Tavasz. A fűzfában meginduló nedvkeringés 

következtéiben vékony gallyairól könnyű lefejteni a (kérget. Kiválasztatták az újjnyíi vastag, egyenes, sima ágat, 

azt késnyéllel 'megveregették, miegmiarkolva a kérget a fán körülforgatva leválasztották, így ez egészben 

lehúzható. Ebből készült a tavasz kedvelt gyermekhangszere, a fűzfasíp. Sípot késő nyáron is, ősiszel is szívesen 

^csináltak a bürök üreges szárából, nyelvet bele fából.  

Az ősfoglalkozásnak másik ctg-cl, cl vadászat kezdetleges formája is sorra került a gyermekek játékaiban. Kedves 
foglalkozás volt a mókusikergetés. Ha valahol egyet felfedeztek, jaj volt szegénynek. Kiáltásokkal ijesztgetve, 

botokkal dobálva hajszolták íáról-fára, úgy irányítva, hogy menekülés közben a facsoport széle felé igyekezzék. 

Ilyen formán kihajtották a legszélső, lehetőleg magányos, ha lehetett olyan vékonyabb, alacsonyabb fára, amelyet 

vagy ímeg tudtak rázni, vagy botokkal köny-nyebb elérni. Az így kifárasztott állatot azután vagy lerázták a fáról, 

vagy bottal ledobták. A földon azután már aránylag könnyű volt elfogni az itt amúgy sem hagyom ügyesen mozgó, 

és különben is kimerült mókust.  

A kígyó volt a másik, és könnyen elérhető zsákmány. Ez a szerencsétlen, ártalmatlan állat, áldozata a nép 

általános ellenszenvének. Ezek pusztításában különösen nem akadályozta •senki a gyermekeket. Ha észrevették, 

kizavarták a tszáradó avar alól, ha másképp nem ment, rágyújtották a meleg tavaszi napsugár, böjti szelek által 

kiszáradt falevelet, gazt. Különös módja, fegyvere volt a kígyó fogásának, irtásának. .Kétágú botot vágtak, az 

utolért kígyó fejét ezzel lenyomták a földre. Hegyes fakam-póval felhasították a nyakán a bőrt, s egyben lehúzták 
róla. Nagy élvezettel csaptak a pár-záskor egy csomóban gomolygó kígyók közé. Kedvenc szórakozásuk volt a 

kígyóval való durrgatás. Nyakánál fogva megmarkolták, s  

 

fejük felett megkanyarítva ostorszerűen durrantottak vele. A kígyó elvékonyodó farka, mint egy kisebb ostor, 

csattant.  

Az ilyen felnőttkorú vadászatra előkészülő kamaszok között élen járt Dani. A tavasz a ma-darászás, a fészekszedés 

ideje is volt. Állítása szerint a hasznos madarak fészkét sohasem rombolta le, nem zsákmányolta ki. Szerinte a 

kártékony madarak: szarkla, kánya (varjú), veréb, illetve fészkeik estek csak áldozatul vadászó kedvüknek. Volt, 

aki azonnal kiitta a tojást. Ö ezeket általlában összegyűjtötte; otthon egész nagy dobozra valló gyűjteménye volt 

belőle. Egyébként, mint látni fogjuk későbben is, a zsákmány nemcsak elpusztításra, felhasználásra kellett neki, 

hanem azokat haza vive, ott tovább tartotta, vagy tenyésztésbe fogta. Ado-mesztikációnak ez a késői formája több 

dologban kiütközött hősünkből, mint a megfelelő helyeken látni is fogjuk.  
A kártékony madaraknak nem csak tojását, de fiókáit is elrabolták. Ezeket bizony nem egy esetben megkínozták. 

Kedvenc szokásuk volta »merélés«. A kis csupasz madárfióka hasát fölmetszették, megnézitek pH. hogyan ver a 

szíve.  

Több hasznot. hozott a növényvilágból a vadgyümölcs összeszedése. Nyár elején érett az epörnye (szamóca); 

csokorba kötötték, virág módjára tűzték kalapjuk szalagja mellé. Nyáron az erdei vadcseresznye, ősszel a kökény, 

gelegonya a gyermekek könnyen megszerezhető csemegéje.  

A paraszti élet kemény, szigorú. A gyermek alig marad ki az iskolából, már kénytelen belekóstolni a munkáiba. 

Mind kevesebb ideje marad a játékra. A szülők egyre fokozottabban fogják őket munkába. A mi Dani Lajosunk 

mellől is elmaradtak lassan a gyerekek, pajtások. Ö nehezen tudott felhagyni ezzel a szabad, »kólészó« életmóddal. 

Amíg mások a kaszanyél, ekeszarva, gyeplőszár mellett, (mezon, Istállóban végzett kemény munkába görnyedtek, 

ő ősli ösztöneitől indíttatva a természetben készen található dolgok, termények összegyűjtésével, zsákmányolásával 
próbálta szükségleteit beszerezni. Ez persze ebben az időben már lehetetlen volt, így munkára is kényszerült, de 

ezt csak fél kézzel, fél szívvel végezte, másik felével mindig a szabad természetben járt-kélt — kólészott —, 

keresett, gyűjtött, zsákmányolt.  

Ahogy felserdült, s gyerek pajtásai elmaradoztak mellőle, azok az idősebb emberek kezdték érdekelni, akik 

szintén ilyen kólészók voltak. Akadt még egy-kettő. Bár az ilyen természetű ember legjobban szeret egyedül 

járni, hiszen általában megvan a maga ^vadászterülete«. Amit maga fedez fel, tart számion, keresi meg a módját 

a legmegfelelőbb megszerzésére, 

 

 



azt nem szívesen árulja el másnak, hiszen ezzel magát rövidíti meg. De vannak egyes módozatok, amikor az egyén csak 

nehezen vagy egyáltalában nem érthet célba —, pl. egyes halászó formák, rókalyuk felásása stb. — ilyenkor kénytelen 
társról gondoskodni. Ez esetben azután a rokomérdeklődésűek, kólészó hajlamúak, könnyen egymásra találnak.  

A mi emberünk is eleinte csak mint kisegítő csatlakozott az ilyen — idősebb, tapasztaltabb — kólészóklhoz. Itt 

azután igyekezett mindent jól megfigyelni, elsajátítani. Az olyan öregek pedig, akik már kivénültek ebből a 

foglalkozásból, azok néha-néha — most már nem volt miért féltékenykedni — el-elbeszélték kólészá-salifcat, 

kalandjaikat. Az érdeklődő ember az ilyenektől is sokat tanul. És .mind ezek felett áll e téren is, hogy a gyakorlat 

tesz mesterré. Mindez, hozzáadva a maga leleményét, bősünket igazi, tanult, eredményes kólészóvá avatta.  

A kólészáson belül is van — ha szabad így kifejezni — bizonyos szakosodás. Bár ez élesein nem határolódik el. 

Ha egyesek az egyik vagy másik módozatot jobban kedvelik is — pl. halászat, vagy vadászat, gyűjtögetés stb. — 

ebben vagy abban nagyobb ügyességre, jártasságra tesznek szert, alkalomadtán nem vetik meg a »rokonszakmát« 
sem, kihasználják annak lehetőségeit is.  

Dani Lajos meglehetősen sokoldalú. A gyűjtögetés, a zsákmányoló gazdálkodás majd minden, itt adott 

lehetőségével él. Egyeseket nam ás űz állandóan, csak aikalcimszerűleg ; ahogy a körülmények hozzák, vagy 

megkívánják. Pl. volt idő, amikor 'foglalkozott a kőrisbogár gyűjtésével. Akkor azt jól megfizették. Vagy például 

fiatalabb korában szedte a piócát is. Voltak még öregasszonyok, akik. köpülöztek vele. Ma már ennek elmúlt a 

divatja, értelmetlen dolog lenne, haszontalan időpocsékoiás az ilyennel foglalkozni.  

Hol űzi a kólészó »foglalkozását«? Ahol erre a'lkalmas teret talál. Meghatározott terület nincs, oda 'megy, abol 

sikert remél. Láttuk ezt a szokást a régi pákász világban is : » ... ott rakták ki madárfogó burokjaikat, ott vertek 

halfogó vészt, ahol legalkalmasabbnak találták«. (Szűcs, 1957. p. 160).  

Megkíseriem rendszerbe foglalni, és úgy bemutatni kólészónk tevékenységét.  

Gyűjtögetés  
A gyűjtögetés tárgyát, céljának tekintve több csoportra oszthatjuk, melyekkel kólészónk foglalkozik.  

a) táplálék,  

b) szerszám-, eszköznyersanyag,  

c) egyebek.  

 

a) A táplálkozási anyagok legnagyobb részét a gombák adják. Gomba a megváltozott természeti és termelési 

viszonyok között is található; sőt a vizek lecsapolása folytán több száraz terület, parlag-legelő keletkezett, a 

megcsappant erdők szárazabbakká váltak, mindezek kedvez-nek az ehető igornbafélék tenyészéisiéinek. EZsk 

kedvező időjárás esetén elég nagy mennyiségben teremnek, ha nem is olyan mértékben, mint egyes erdős 

vidékeken.  

A kólészó ismeri a helyeket, ahol gomba van. Tudja mely időszakban, imilyen időjárásnál, mikor, hol, milyen 

gomba található. A gombának nagy előnye, hogy tavasztól késő őszig — fajok szerint —, sőt néha még télen is — 
laskagomba — nő. Lássuk az egyes itteni fajokat, melyek a kólészó kosarába vagy tarisznyájába, illetve fazekába, 

asztalára kerülnek.  

Papsipka- (kucsma-) gomba. Nagyon korai. Nyárfa erdőben található leginkább.  

Szengyörgy-gomba. Jó időjárás esetén már korán, Szent György-nap (ápr. 24.) táján megjelenik. (Innét a neve is.) 

Sűrű bokrok alatt, erdők nyárifás részén tenyészik.  

Nyáron az erdőben a nyári vagy csikós-vargánya, kék-hátú, vöröshátú, keserűgomba található.  

Legelőn nagyon gyakori a szökfü-gomba.  

Mezőn terem a vörösgomba '(csiperke). Ezzel vigyázni kell, mert amelyik »nyakkendős« (gyilkos galóca?), az 

mérges.  

Ősszel az őszi vargánya és a monyarókeserü >(5 Ft^os nagyságú, bamáshátú) terem az erőben.  

Gilva (laskagomba) szil-, dió-, eper-, fűz-, nyárfa tuskókon terem.  
A vörösgombát néha kint a mezőn meg is sütötték. Tönkjét letörték, kalapjának felsőbőrét lehúzták, megsózták, 

parázson megsütötték. Ha ilyenkor szalonna is kerülhetett a nyársra, annak zsírját rácsurgatták a gombára.  

A vadon termő gyümölcsök már nem játszottak akkora szerepet, mint a gombák. Az erdőben, legelőn növő 

vadkörtefákon egyes években gazdag a termés. Ilyenkor — különösen há a ház körül gyenge gyümölcstermés volt 

— begyűjtik a vadkörtét is. ősszel, amikor az érés ideje beköszönt, figyeli az időjárást. »Gyün a szél, biztos lesz 

vadkörte!« Az érafélben lévő vadkörte a szél fúvásától lehullott, csak fel kellett szedni. Zsákban hordta haza, ott a 

padláson azután ráér teljesen beérni.  

Szedi még ősszel a bücskét (csipkebogyó). Köténybe szedve, cúkába (zacskó) önti, úgy viszi haza. Peszmegöt 

(lekvár) főznek belőle, vagy eladják. 



 



 



 



  
 



zi a hurkokat. Rendszerint akad is zsákmáiny. Az így megfogott róikakiölyköt használja fel az egész család elpusztítására. A 
háború után elmaradt lövedékekből kiszedte a robbanóanyagot, ebből egy kis mennyiséget cipőkrémes dobozba helyezett, rá 
gyújtózsimóirt, az egészet a róka nyakára kötötte. A gyú jtózsimórt meggyújtva a foglyot elengedte a lyuk előtt, mely örömmel 
menekült oda be. Bent azután a robbanás okozta légnyomás az egész családot elpusztította. Az ilyet csak nyáron szokta csinálni, 
ilyenkor ugyanis nincs a bundának értéke.  

A hurok felállításának is megvan a fortélya. Acéldrót kell hozzá, s azt úgy kell kivetni, hogy a drót rugalmas állapotban 
legyen, érintésre összefelé szoruljon.  

Izgalmasabb vadászati forma a kifüstöiés. A kólészó tudja, hol tanyázik a róka. A határban több felé van rókatanya. Vammaik 
állandó és csak időszaki tanyák. Az állandó tanyák nem azt jelentik, hogy ott állandóan tanyáznak is a rókák, de e helyeken, az 
itt megásott lyukakban hosszú éveken keresztül visszatérően hosszabb-rövidebb időre lakást vesz magának egy-egy rókacsalád. 
Az időszakiban általában csak egy-egy fiazás idején tartózkodnak. Ez utóbbiból könnyebb a kifüstölés, mert ez a lyuk általában 
nem olyan mély, nincs még olyan szövevényes lyukrend szere, mint a többéves állandó tanyákon.  

Amikor a róka elfoglalja a iyukiat, kitisztítja, kikotorja a régi belelhullott szemetet, A lyuk elé kotort homokból a kólészó 
meg tudja állapítani, lakott-e az, sőt a mennyiségéből még a lyuk nagyságára is következtet.  

A kólészó felfegyverkezik, ha rókát füstölni megy. Felszereléséhez tartozik egy kb. másfél méteres egyenes bot, egy 
szalmavonyigó (nagyon hegyes4iorgasvasalt végű kb. egy méter hosszú bot, mellyel a szalmát húzzák ki a kazalból), egy 

leckéiretbe foglalt 25—30 cím nógyszögalakú üvegablak, a füstölő anyag, és az elmaradhatatlan fokos (balta).  
A kólészó először beleszagol a lyukba. Állítása szerint ő így meg tudja állapítani, belüli van-e a róka. A kikotort földből 

felméri a lyuk nagyságát, ennek alapján a füstölő anyag mennyiségét. Füstölni régebben ronggyal szokott. A rongyot, kócot 
csomóba kötötte, petróleummal, esetleg kátránnyal itatta be, hogy minél nehezebb, fojtóbb füstje legyen; ezért még erős paprikát 
is szokott közé tenni. Ma már ebben is modernizálódiott, Mezőgazdasá-gunklbain néhány év előtt még általános volt az izzófejes 
motorú vontatógépek használata. Egy időben, elkeirülendő az izzófej felhevítésével járó hosszadalmas munkát, illetve 
időveszteséget, indító töltetet használtak. Élelmes kólé-szörík rájött, hogy többek között ez a róka ki- 
 

füstöléséhez is jó, szerzett ilyet magának. A füstölőt ráköti az egyenes bot végére, meggyújtja s bedugta a lyukba. Az ablakot 
belehelyezi a lyuk bejárati nyílásába, mellékét eltömíti jól, hogy a gáz mellette ki ne sóvároghasson. Ekkoir nyugodtan leül, 
várja a hatást. Általában 7—8 perc múlva szokott jelentkezni a róka. Azért kellettt az ablak, hogy megláthassa a kifelé támolygó 
rókát. Elveszi az ablakot, és a kijövő rókát nyalkán csípi. Ezt szósizerint is vehetjük, mint alább látni fogjiúk. Ha a kijövő róka 
észrevévén az embert, vissza akarna meinini, akkor *»nelkiiadi a vasvornyigót«, vagyis beleszúrja és kihúzza vele.  
Már említettem, hogy kólészónk zsákmányolás közben nem mindig csak pusztít, tehát va-dászáskor öl, hanem a továbbtartásra, 
tenyésztésre is gondol. (Domesztikáeiós tulajdonság!) Ez még a rókaifogásnál is jelentkezett nála. (Majd még egyebütt is látni 
fogjuk.) Erre néha elő is szokott készülni. Ha olyan lyukat füstölt ki, ahol megfigyelése szerint nagyobb kölyök rókák is laknak, 

nyakörvefcet készít pórázzal, s viszi magával. Ahogy a füsttől, gáztól elkábult rókiafiak támolyognak elő a lyukból, elfogja őket, 
nyakukra kapcsolja az orvet, a pórázvógi vaskarikát a baltanyélre húzza, baltanyelet a földbe szúrja, s gyűjti össze az egész 
kotorék-aljat. Néha három, négy rókák ölyköt vezet így haza nagy büszkén a falusiak ámulatára.  
Egyik esetben kilenc hónapiig nevelt egy rókát. Összegyűjtötte a faluban elhullott baromfit, mezőn a szántók után a pockokat 
fogdosta össze, hogy etethesse a rókafit. Ebben persze nagy élvezettel segítették a falusi gyerekek is. Eleinte láncon tartotta. Az 
az udvaron lyukat ásott magáinak, abban tartózkodott. Utóbb már egészen megszelídült. szabadon járkált, néha a faluiba is 
elkóborolt; hívó szóra odament a gazdájához. Ö egy karámot kerített a róka tanyája köré az udvarban, hogy éjszaka a kutyák ne 
férkőzhesisenek hozzá, mert ezek nem barátkoztak meg a rokonukkal. Párzási időben azután egyik éjsziaka kiásta a kerítés alját 

s eltűnt, búcsúzóul niegdézsmáHtJa a gazda tyúkólját.  
Nehezebb volt az olyan helyen a róka megfogása, ahol szövevényes lyukrendszer volt. Ilyenkor a befüstölés nem szokott 
eredményes lenni. Ez esetben fel kellett ásni a lyukat. Ehhez kellett folyamodni akkor is, ha esetleg füstöléskor bent pusztult a 
róka és értékes bundáját ki akarták hozni. Különösen akkor, ha gyaníthatóan vagy egész biztosan több is rekedt benn. Az ilyesmi 
általában párzási időben szokott előfordulni. iRókaiasszonyoimiat körül-ostromolják az udvarlók, s ha ilyenkor veszedelmet 
szimatolnák, bemenekül az egész társaság a legközelebbi barlangba.  

Ilyenkor nagyon körültekintően kell eljárni. Ezt egyedül végezni nehéz dolog lenne, azért 

 

 



ilyenkor néhányan, de legalább ketten össze-itáraulnak. Elsősorban is -su kell ziárná szorosan minden a közleiben 
található kijáratot, hiszen nem lehet tudni, melyik van összeköttetésiben iá lakott lyukkal. Előfordulhat még így is, 

hogy nagyon elrejtve van valahol egy vészkijárat, és miig a főbejáratom dolgoznak a vadászok, a róka a rejtekúton, 

vészkijáraton elillan, miire észre vennék, már bottal üthetik a nyomát, kárba veszett a sok fáradtság. Mert bizony 

verejtékes munka felásni akkora helyet, különösen fás területen — erdőben —, ahol a talaj tele van gyökerekkel.  

A felásás a következőképpen történik. Egyenes bottal benyúlnák a lyukba. Ahol a lyuk kanyarodlik, ott fentről 

leásnak. Kb. egy másfél méter hosszú, fél méter széles árkot ásnak, le egészen a lyukig. Most innét bottal isimét 

kitapogatják, megállapítják melyik irányba folytatódik a járat. A következő kanyarnál újból leásnak. Ugyanis, 

amikor a tapogatódzó bottal a lyukban földet érnek, nam tudhatják, kanyar van-e, és az merre tart, vagy pedig a 

lyuk vége. Tehát addig keli folytatni a tapo-gatódzást és az árokásást, míg egyszer az alagút végére nem érnek. 

Nehezíti a munkát, hogy a lyuk el is ágazhat több felé, akkor mindenik ágon végig kell menni. Volt eset — 

emlékezik Dani Lajos —, tizanfcilenc helyen szakasztották be a lyukat, olyan nagyon kiterjedt volt a tanya.  

Lényegében a rókáihoz hasonlóan történik a borz Vadászata is. Bár ez talán nem annyira óvatos állat. Kártétele 
kisebb a rókáénál, azért kevésbé üldözik. Meg nitkább is. Inkább ősszel, almikor a kukoricát,, érő szőlőt 

dézsimálgatlja szorgalmasan, üldözik jobban ezt a kis mindenevő ragadozót. Kólészónk már csak kedK/teliés-ből 

is, de meg mert a zsírjáért régebben —szerinte — a gyógyszertárakban többet fizettek, mint a sertészsír ára, haszon 

is származott belőle. Őszre kelve pedig igen csak meg szoktak hízni a falánk állatok. Az ártalmatlannak tűnő állat, 

ha megszorítják, veszélyesebb a rókánál. Kiásáskor — ugyanúgy, mint a rókánál —, amikor a lyuk végére 

menekült borzot elérték, egyik ember csizmájával rálépve leszorította, úgy hogy harapni ne tudjon, két hátsó 

lábánál fogva húzta a leszorított csizimatalp alól. A másik ember köziben drótot kötött a vergődő borz derekára, s 

így kiemelte. Azután agyon verték. Zsírját kisütötték. Egyesek húsát is elfogyasztották.  

A vad ászlatnak ehhez a csoportjaihoz tartozik a nyestezés is. Itt két féle nyestről tudnak: Kű (kő) -nyest és 

fanyest. Az előbbi a faluban is tanyázik, télen padlásokon, pajtákban, azután magányos épületekben, mint 

szőlőhegyi pincék, hullaház stb. Az utóbbi (talán  
 

nyuszt?) az erdőn faodvakban, madárifészkek-ben, de ma már nagyon ritkán, alig fordul elő. Vadászata friss 

hóeséskor a legeredményesebb. ^Egy nyest hét határ ellen is elmegy«. Friss havon aztán ecsapázik. Addig kell 

nyomon követni, míg az meg nem szűnik valahol. Ahol véget ér a nyom, ott kell lenni az állatnak valahol a 

közeliben. Ott azitán lecsapdázza, vagy hurkoli (csapdát állít vagy burkot vét).  

A csapda ugyanolyan, mint a görényfogó láda, csak méreteiben tér el némileg, 100—110 cm hosszú is megvan.  

Még két, neim ragadozó kártékony állat vadászata tartozik ide: az ürgéé és a hörcsögé. Bőrük nam értékes, húsukat 

nemi fogyasztják, így vadászatuk kevésbé vonzó. De kártételük amiatt néha miégis rákerül a sor. A hörcsögről azt 

tartják, hogy a szőlőt is szereti, s ha rákap, sok kárt tesz benne. Kólészónk apjának volt szőlője egy időben a hegyen. 

A pince közelében tanyát vert egy hörcsög. Ezt el kellene távolítani. Bár tudott egy nagyon egyszerű módot: a 

hörcsög lyukába bele kell ürítkezni. A hörcsög, mint tisztaságszerető állat a széklettől megszabadulandó, más 

tanyát keres magának. De vadász szenvedély is van: emberünk inkább megvette {megvetette) a hurkot. Ostornyél 
vastagságú rugalmas boltot szúrt le a földbe. Ezt meghajlította, úgy hogy niásik vége a lyuk szájáig érjen. A bot 

'végét a lyuk szájánál mjegaklaszította, de csak annyira, hogy érzékenyen álljon. A bot végére kötötte a lyuk szárára 

illesztett hurkot. A be- vagy kimenő állat beleakad a hurokba, megrántja általa a botot, az kiakad, rugalmasságánál 

fogva kiegyenesedik, a hurokbaakadt állatot felemeli a levegőbe. Ilyen esetben huroknak nem is fontos acéldrót, 

egyszerű lágy vas, vagy egyéb fémhuzal is megteszi. Hiszen a rugalmasságot, mely a hurkot összerántja, ez esetben 

a bot adja.  

Ugyanígy fogta az ürgét is. Volt amikor kukorica vetését az ürge kiszedte a földből — a vetőmagot —, ilyenkor 

indított ellenük ilyen fajta vadászatot.  

A szőrmés állatok bőrét egészben szokta lefejteni kólószónk, hiszen ezzel egy kis pénzre is tehet szart. Csak a 

hátsó lábán hasítja feles a farkát; vigyáz, hogy a füle, orra, szemöldöke épen maradjon. A bőrt sámfára húzza, 

napon szikkasztja, utána befordítja s szellős helyen szárítja.  

A vadászat másik ága majdnem tisztán támadó jellegű. Ez legtöbbször ártalmaltlan, védtelen állatok ellen 

történik, leginkább táplálékszerzés céljából. Nagyvadak ezen a vidéken nincsenek, így ez a vadászat nem is 

nagymérvű, csak kisebbszerű. Első sorban a mezei nyúl jöhet számításba. Szinte egyedüli fegyver ellene a hurok. 

Ennek a vadászata télen, nyáron 



  
 



időnként lenyesik. Ezután a fa itt hajt ki újból. Ennek többszöri megismétlése után, ökölszerű, ágbogas bunkó 
keletkezik a törzs végén. A vízparton álló ilyen fát szívesen keresi fel a vadkacsa Iköltőbelyül.) (A kólészó 

megvárja, mikor fejezi be a madár a tojást, s kezdi meg a kotlást. Ilyenkar csak legvégső esetben repül fel fészkéről. 

Óvatosan odalopódzik, rácsap, s elfogja a madarat. Ha tojás még friss, felhasználják a háztartásban. De előfordult 

már, hogy ilyen célra nem volt alkalmas, akkor otthon kotlós tyúkkal kiköltítette. Neveit fel így vadrécét. Hordta a 

víziről a júlencsét (vizinövény, békalencse), azzal etette a kis récéket. Felnőve, jó pecsenye készül belőle. Bár 

előfordult az is, hogy mire levágták volna, az élelmes, mam igen szelídülő madarak megszöktek.  

Vízicsibét szokott még fogni. Ennek is megleste a fészkelósét, és a költő madárhoz lopakodva, halászhálóval 

leborította.  

Halászat  

Kólészóník harmadik nagy »gazdálkodási« ága a halászat. Itt sokszor már nehéz is magvonni a határt a 

kólészásból eredő tevékenység és a tényleges halászat között. Az alapjelenség a pá-kászatbói fakad, de — 

különösen, amikor már •csoportosan űzik, — átmegy ez a foglalkozás a halászat terére. iMintihogy leírásúink tárgya 
egy személy egész ilyen irányú ténykedése, ismertetjük halászkodásának egész területét, kivéve a társas halászatoit.  

A halfogás módjait, a kezdetlegességből indulva, gyermek korában kezdte, fokozatosan sajátította el. Azidöbem 

a Bécsivíz, mely a község határán folyik végig, sietve, a Feketevízzel egyesülve a Drávába, még tíisztavrzű volt. 

Azóta Pécs város ipari szennyvize elvezetésére szolgál, fenolos fertőziöttságe kipusztította a halállományt. Amikor 

még tiszta víz csordogált pázsitos partú medrében, a gyermekek kedvenc fürdő-, az asszonyoknak mosó-, a 

férfiaknak halászó helye volt. A mi emberünk gyermek korában itt kutuzott pajtásaival. Kutimak nevezték a patak 

partjaiban a vízalatti bemélyedéseket, lyukakat. Ezekbe meg szoktak bújni a halak. A kövesút és a vasút hídja alatt 

a partot kővel rakták ki. A kövek rései is kedvelt búvóhelyei a halaknak. Amikor még az itteni nép nagyobforészben 

magukszőtte vászonruhában járt, ezek mosása a patak vizében történt. A folyócska legalkalmasabb részén 

alakították ki az állandó mosóhelyet. A part mentén karókat verték le, mellé deszkát raktak, ezzel szilárdították a 

partot. A deszkák közén, hiányosságain szintén bebújtak a halak. Az ilyen helyeken megbúvó halakért benyúltak a 
gyerekek, szabadkézzel fogták meg. Ezt a halfogási módot nevezték kutuzásm&k. A vízparton álló,  

 

elöregedett fatörzsek, tuskók — göcsök — sokszor beledőltek a vízbe. Ezek kikorhadt belsejében, odvaiban is 

halpihenő helyek voltak. A kólészó-inöivendék ezt is kitapasztalta, idejárt göcsözni, kézzel halat fogni.  

Egyes gazdasági eszközök halászszeriszámként is szerepeltek. Vesszőkosarat, szitát merítőháló-ként; az előbbit 

tapogató gyanánt is használták, különösen gyerekek.  

Dani fiatalabb korában volt még egy különösebb halászati mód. Az időben még árusították a karbidot. Ebből üvegbe 

töltött egy bizonyos mennyiséget, vizet öntött hozzá, jó erősen bedugaszolta, s belehajiította a vízibe, ahol halat 

gyanított. A keletkezett acetilén-gáz szétvetette a palackot, a detonáció a közelben tartózkodó halaikat elkábította, 

ha meg nem ölte is, melyeket azután szabad kézzel ki lehetett fogni.  

Kezdetlegesen folytatta a téli halászatot is. Amikor a vizem tiszta, átlátszó dérjég képződött, s az már olyan erős 

volt, hogy elbírta az embert, elindult a kólészó, fokossal (hosszabb nyelű, könnyebb balta) a kezében, A jégen át — 
intotha csak üveglap volna •— meglátszott a hal. Ha ez feljiött a jégig, a kólészó odafvágott a baltával, s már övé 

is volt az elkábult hal. (E halászati mód jelentőségével és elterjedésével legutóbb Szilágyi foglalkozott — 1965. pp. 

385—393.)  

Amikor hosszantartó a jégpáncél az állóvizén, különösen, ha hó fedi, eltorlaszolja még a nádtorzson, fűcsoimólkon 

átvezető levegőző csatornákat is, a halak oxigén hiányában törekednek felfélé, keresik a levegőző léket a jégen. Ezt 

lazalkaimat is ki kell használnia a kő-lészónak. Léket vág a jégen, az odatóduló hallakat merőgetővel halássza ki. 

Ez utóbbi egy kétágú fianyélre erősített kisebb háló.  

Enyhébb idő esetén nagyobb ólást (léket) vágott, akkorát, hogy a szák (részletes leírását 1. később) beleférjen, azzal 

halászta ki a frisslevegő után vágyó, léikhez törekvő halakat,  

Kólészómk fiatalabb korában — mintegy harminc évvel ezelőtt — még ismeretes volt itt a cége egy fajtája. Ö még 

használta. Nádból lé-szát készített. A nádszálakat hajlékony, vékony vesszővel össziekötötte, vagy utóbb már 
dróttal, egymás mellé •— alul, felül és középen. így 4—5 m. hosszú nádsövónyt kapott; ez a lésza.  

Tavaszi hóolvadás után a mélyebben fekvő helyeken megmaradt a csapadékvíz. Ezt növelte a folyók — Péosivíz, 

Feketevíz kiöntése. Az áradással együtt kiúsztak a halak, vígan tenyésztek tovább az alkalmi tavakban. Amikor az 

áradás visszavonult, a halak is vándoroltak visszafelé. Ezt az alkalmas időszakot várta ki a kólészó. A lassan 

folydogáló alkalmi mederbe állította fel a lészát; két szárnyát enyhe V 



 



 



 



 



  
 



Szák. Ez egy 2x1,60—1,80 méteres négyszögű háló. 2—2 ellenirányú sarkán ívben hajlított bot, az ernyő. Az 
ívek találkozási helyén van ráerősítve kb. három méter hosszú rúd; ennél fogva eresztik a vízbe, illetve emelik kii.  

Hogy a szákozás eredményesebb legyen, készítenek egy szákozóhely-et. Ez pedig a következőképpen történik: A 

folyóra i(Feketevíz, Pécsivíz) kissé ferde irányba lészát helyeznek el, úgy hogy kb. egy méternyi rés — kapu — 

maradjon az egyik part ímentém. Ez mögé eresztik 1*» a szakot. A lefelé úszó hal a lészán nem tud keresztül úszni 

(ezt ugyanis olyan sűrűre fonták, hogy csak a legapróbb hal férhetett át résein), a kapu felé törekszik, így a hálóba 

jut. A halász a hálót kissé ferdén tartja, a kapuval ellenkező felét megemelve ; így az átúszni kívánó hal beleütközik. 

A nyelet .markoló halász ezt megérezve, kiemeli a hálóit.  

A drávapiskiek szakján nincs őrző. Ez a szerkezet a szák két csúcsát átlósan átívelő egyik ernyő szárai között 

kifeszített néhány szál fonál, melyek közei is ritkán be vannak szőve. Ezekhez egy nádszálat kötnek, mely az ívek 

találkozási pontjához erősítve felül emelkedik rajta. A nádszól végén egy toll van. A fonalakat érintő hal 

megmozdítja a nádszálat, a végén lévő toll 'megbillenése figyelmezteti a halászt, hogy hal úszik a háló fölött, tehát 

így ki kell emelni. Ismétlem, a drávapiskiek nem használják ezt, így kólészónk sem Szerinte az érzékenv tollat a 
szellő is megbillentheti, becsapja a halászt.  

A tereléshez használatos lészát régebben vesszőből fonták. Levert karók mellé állogat-ták. Ennek használata 

nehézkes volt, különösein orvhalászat esetén. Ezt felváltotta a hálóból készült llészia vagy léhés. Ezt már 

összegöngyöl-getve könnyebb volt szállítani is. elrejteni is. Kólészónk legújabban má
:r 
sodronyhálót —sűrűbb 

foniású kerítésdrótból — használ. Ezt nem kell haza szállítani és újból a helyszínre, összehajtva elrejthető. A hálót 

használat után meg kell szárogatni, különben halmar elkorhad, szét^-málik; a drótnak nem árt annyira a nedvesség, 

eső is áztathatja kint a rejtekhelyen.  

A szakozó a parton ülőhelyet készít magának: esetlég botokból, dorongokból Ъак-ot eszkábál össze, melyein 

kényelmesebben ülhet, ímeg-vetiheti a lábát.  

A szákozást és káesérozást egybe is szokták kapcsolni. Ilyenkor ez már társas halászat. Néha kólészónk is betársult 

ilyenbe. Két kácséros a szákozóhely fölött, — esetleg több mint egy kiloiméternyiire is — elkezdik egyik: egyik, 

másik: imásíik parton a kácsiérozást lefelé. (Ilyenkor előnyös a feszített kácsér!) A kacsért elkerülő halak 
menekülnek a vízfolyás irányában. Csakhogy a vízfolyásba állított lésza betereli őket a  

 

szákba. Vagy egyikben, vagy másikban foglyul esnek. Ha hínáros a víz, esetleg egy harmadik ember  a patak közepén 

halad lefelé, aki a hínáiriban meglapult halakat zavarja a szák félé.  

Végül imég említsük meg a húzóhálót. Ez egy öt, hat méter hosszú háló. A vele való halászathoz leginkább két 

ember kell. Egyik-egyik végét megfogva, a patak egész szélességét átérő-°n húzzák a hálót a víz folyása irányában. 

Azután nekikerítik egyik partnak, s összezárják. Segítségül egy harmadik ember is szokott Jenni, aki a hálón belül 

van; imíg a imásik kettő húzza, ő a part alatt megbújni szándékozó halakat zavarja ki, s mikor a háló már összeszorul, 

kiszedi a bentrekiedt hálákat. Húzóhálóval az állóvizeket is meghúzik.  

A halászónak segédeszközei is vannak. A halascúkát imár láttuk. Van még a halaskosár. Kólészónk két félét 

használ: a kisebbiket háti-kosár-szerűen a hátra lehet akasztani, ebben szállítja is a halat, a másik nagyobb, ez csak 

bárkául szolgál, a fogott hal összegyűjtésére. Ez egy ovális alakú, mintegy 50—60 liter űrtartalmú vessZőkosár. 
Szákozáskor maga mellé állítja a vízbe, egy letűzött karóhoz erősítve. Erre a célra ládát is basznál. Ha tarisznyát 

visz magával, azt is a víZbe ereszti, hogy a fogott hal el ne pusztuljon idő előtt. De már előifor-dubt vele, hogy a 

vízbe eresztett vászontarisznyát a patkány (?) 'kirágta, s mikor a zsákmányt el akarta vinni, csak a kirágott oldalú 

üres tarisznyát hiúzta ki a vízből. Ezért jobb a vesszőből font, még ha ez nehezebb is. Ha csak alkalmilag fogott 

halat, akkor a kopoltyún átfűzött madzagra, esetleg vékony fűzvesszőire fűzte fel, úgy vitte haza.  

A halászás eredményességének egyik feltétele a hal életmódjának ismerete, ennek összevetése időponttal, 

időjárással, egyéb körülményeik-kel. Sok mindentől függ milyen eredményes a halászat. Ki kell használni sokszor 

a pillanat adta lehetőségeket is. Kitapasztalta például a figyelmes kólészó, hogyha a Mecsekben nagy záporeső 

hullt, ez rendszerint megárasztotta a Pécsivizet. A Mecseket innét szépen lehet látni, megállapítani az ottani 

zivatart. Már azt is tudta, hogy a záporeséstől számított kb. 18 óra alatt ér el ide az áradás. Köztudomású, hogy a 

zavaros vízben könnyű halászni. Ilyenkorra kiment ő is a szokott helyére, s fogta ki >zák kai a halat. A nagyobb 

halakat szinte számon tartotta az általa járt vizeken, tudta hol szoktak tartózkodni. A halnak általában rendes 

tanyája van. Ha nem bolygatják, fél évig is el Van egy helyein; csak ennivalót keresni megy el, meg kiförödi magát, 

s megy vissza a szokott helyére. Ha elivik a hal, lekotyol, egy ideig nem megy sehova se. 

 

 



Ismemi kell azt is, melyik hal milyen időszakban jár legjobban. A (keszeg félék tavasszal, nyár derekáin 

csapatosan járnák. A ponty tüsökrózsa (vadrózsa) virágzásakor mozog leginkább, ímeg mikor kis tök van. 

Legnagyobb a imozgásuk a halaknak általában napkelteikor és estefelé. Ha esik az eső, akikor jár nagyon a hal, 

de íhá szél fúj, villámlik, dörög, akikor leáll; ímegérzli a vihart. Éjszakai halászaton — szakozni Ilyenkor is szokott 

— ha este 10 órakor már csak napkárász vagy compó keirült a hálóba, nem volt éirdemeis várni tciváfob, ezután 

más fajt már háálba várt. Egyedül a harcsa szeret a legnagyobb éjszakában, éjfél tájban, korom sötétben jármi; Ez 

persze csak csöndes halászatra '(magányos száfcozás) vonatkoziiik ; ha hajtják, akkor bizony minden hal jár. Az 

esős idő jobb a halászatra, mint a szárazság.  
Az éjszakai halászatkor a halász legnagyobb ellensége a szúnyog. Ez ellen füstöléssel szokott védekezni a 

kólószó. Emlékszik gyermekkorából arra is, hogy volt (halász, aki az egész arcát sárral kente be. Ö, ha legelő 

közelében volt, cserepe sganyét (marha megszáradt ürüléke) szokott égetni, ennek füstje elűzi a szúnyogot. Száraz 

hínárt is használtak néha ilyen célra. Nehéz, maró füstje van, úgy átjárja a ruhát, hogy napokig bűzlik tőle.  

A természeti jelenségeken túl is vannak dolgok, melyéket figyelembe kell venni. Ezek a hiedelmek. Kólészónk 

erősen állítja, hogy nem babonás. Vannak hiedelmeik, melyeket még hallott fiatalabb korában, tudja is, de már 

nem hiszi. De vannak olyanok is, melyek igazáról meg van győződve. Lássunk néhányat: Kedd, péntek 

szerencsétlen napok. Üijholdkor nem jó halászni, de mikor újulásibian van a hold, meim is jön úgy a hal. 

Holdűjuláskoir a fafaj tát seim jó kitermelni, mert szuvas lesz. Hálófcötést se kezdje, ne is fejezze be újával 

(újiholdkor). Egyébként az új hálót használat előtt ajánlatos háromszor a diiszmóvályúhoz húzni — szerencsés 

lesz vele a fogás. Mielőtt elmegy hazulról, jó ha p .. át fog. (Ha nincs kéznél a saját felesége, másik asszony is 
megfelelő erre.) Elinduláskor viszont asszonnyal találkozni nem. jó. Nem lesz szerencséje akkor seim, ha valamiért 

vissza kell menni. Nem szerencsés dolog az sem, ha út közben le kell ülni, természetes szükségletet elvégezni, 

»élsz . . itia« ilyenkor a szerencséjét. Vigyázzon nagyon arra is, hogy a nyúl át ne szaladjon előtte, mert szerencsés 

zsák-mánylás akkor nem remélhető.  

Hallott ő a tüzeseimlberről is, amely régebben annyit rémítgette éjszakánként a lápot járó embert. Egyik öreg 

— már néhai — kólészó kioktatta őt, hogy az csak a jődbúsz-^ (föld párája), nem kell attól félni. Különösen ne 

fusson előle az ember; a szaladó ember légáram 

 

latot kelt maga körül, ez magával ragadja az égő gázt, azért úgy tűnik, mintha üldözné. Egyébként kisértetet 

sohasem látott, boszorkánnyal vagy egyéb éjjeli rosszal nem találkozott.  

Volt idő, amikor kólészónk sporthorgász engedéllyel halászott, de általában független emberként, igazi kólészóhoz 
illően. Azért idősza-szakonként tanyája is volt. Amikor az erdőbirtokosság erdejében esőszfcödött, összeeszkábált 

magának egy erdei kunyhót. Ennek a helyét úgy választotta 'meg, hogy az a kólészoló életmódjának, ezen belül 

első sorban a halászásnak megfeleljen. A kunyhó a Pécsivíz mellett állt, közel az erdő széléhez. Senkinek seim 

tűnt fel, ha ő kiment báirimíilyen időszakban a kunyhójához, és akármiilyen rendkívüli időpontban tartózkodott is 

ott. Halász-vadász szerszámait ott rejtette el; szükség esetén előszedte és használatba vette. Használat után megint 

könnyű volt ott elrejteni. A szák, a fcácsér is ott száradt a kunyhó tetején. A kunyhóra boruló lombok nagyszerűen 

elrejtették illetéktelen szernek elől.  

A távolabbi Feketevizen halászva, annak partján kóróból, gályákból tákolt összes kis menhelyet, olyan ügyesen 

álcázva a nagy gáz és bozót között, hogy szinte észrevehetetlen volt. Váratlan zivatar elől megbújhatott benne.  

Mint már fentebb és többször is szó volt róla, a dornesztikácics hajlam .minduntalan megnyilatkozott Daninál, 

még a halászat terén is. Arról is történt említés, hogy egyes .mélyen fekvő határrészeken csapadékos nyáron át 

•megmaradt a víz. Előfordult, hogy ezekben a vizekben hal is tenyészett. Vagy áradáskor kerültek oda ivadékok, 
vagy a vizimadarak hordták oda az ikrát. Kólészónk néha nem az ilyen véletlenekre várt, hanem maga segítette 

elő a hal tenyészését. Kora tavasszal a vizeket járva, ha valahol halágyat talált (hal-pete-•csomót), vödörben elvitte 

olyan helyre, áholre-imélhette a nyári víz-megmaradást. Vagy ivadékot fogott ki, ezt telepítette át. Ehhez külön 

fogószerszámrolt is készített. Egy egyenes botot átdugott a vesszőkosár két fülén. A botot olyan laza kötéssel 

erősítette a kosár füléhez, hogy azon a kosár csuklószerűen mozoghatott. A (botihoz egy Villás fanyelet erősített, 

melynél fogva a kosarat belementhette a vízbe. Ezzel fogta ki merítőháló-szerűen a halivadékot. Vízzel telt 

vödörben azután elszállította а megfelelő helyre. Ezt természetesen úgy csinálta, hogy senki .meg ne tudja. Az 

ilyen félreeső helyeken, szinte pocsolyának tűnő vizekben maisok nem is gyanítottak halat.. Ő viszont állandóan 

figyelte, minden feltűnést elkerülve, s almikor az ivadékok megfelelően kifejlődtek, élvezettel halászta ki azokat.  

Méhészet. Említsük meg ezt is, bár ennek jelentősége nagyon alárendelt, már csak elvétve 



 


