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Az emberek elsősorban halászatból, valamint 
vadászatból és állattartásból éltek. 

Tiszahalász az egri püspökség birtokát képezte. 
Az ősbirtokot Szent István adományozta az általa alapított 

egri egyházmegyének. 
 

Egy 1261. évből származó oklevél szerint Halaz in 
Chereucuz (Cserőközben fekvő halász) név alatt szerepel. 

Nevét a püspökségi halászokról kapta. 
 



 
 

Tiszahalász eddig ismert legrészletesebb leírása 
Saáry Ágoston jegyző által 1864. május 21-én. 

 
Ez az utolsó pillanatkép Tiszahalász életéről, amely 12 év múlva 

– az 1876. évi nagy árvíz idején – örökre a múlté lesz. 
 
 „Tisza Halász község fekszik Heves-Szolnok megyének 
közepén, egy szigeten, az úgynevezett Két Tisza közt, hol a 
Tisza folyam északtól délre nyílva egy szigetet alkot. Politikai 
felosztás szerint most Tisza Füredhez tartozik, itt lévén a 
járás székhelye, innen tiszai vagy tiszafüredi járásnak 
neveztetik. Lakossága 370 lélekből áll, ezek között 250 római 
katolikus, 120 református vallású. Temploma nincs. Egyházilag 
az elsők Sarud községéhez, utóbbiak Poroszló mezővároshoz 
tartoznak. 
Iskolája mindkét vallásfelekezetnek van.” 



TISZA-HALÁSZ  
A KORABELI TÉRKÉPEKEN 



I. katonai térkép (1782-1785.) 

Tisza Halász 



Lietzner-Sándor-féle Tisza-térkép 1790-ből 

Halász 

Szőlős 



Lányi Sámuel Tisza térképe 1845-ből 

Halászi 



II. katonai térkép (1819-1869.) 

Tisza Halász 



TISZAHALÁSZ BEL- ÉS KÜLTELKEI (1865) 



Tisza-Nánai Uradalom átnézeti térképe 
~34.000 hold, 5 település, bérlő Hartl Ede 

Tisza Halász 



FIATALKORI HARTL EDE 
(1840-ES ÉVEK VÉGE) 

FIATALKORI 
POLDRUGÁCH ALOIZIA 

(1840-ES ÉVEK VÉGE) 

Hartl Eduárd 1822. augusztus 17-én született Temesváron. 
Ácsmesterséget tanult, később Zürichben építőmesteri képesítést 
szerzett. Szülővárosában megismerkedett Poldrugách Aloiziával 
(1825-1906), akivel 1847. március 17-én házasságot kötöttek. 
 
Hám János szatmári püspöktől 1859-ben bérbe vette a szatmári 
püspökség tiszanánai uradalmát, nagyjából 34 ezer holdat. 
 
A Hartl család 1863-ban számolta fel temesvári otthonát, s 
költözött Pusztahídvégre. A házaspár 11 gyermeke közül a legkisebb, 
Etelka már Tiszanánán látta meg a napvilágot 1864-ben. Hartlék tíz 
évet töltöttek az uradalomban, mivel a család 1873-ban Egerbe 
költözött. 
 
Eduárd ezután Pusztahídvég helyett Tiszanánáról intézte az 
uradalom gazdasági ügyeit. Bár 1873-ban Hám Jánost dr. Schlauch 
Lőrinc váltotta a szatmári püspöki székben, a bérlemény továbbra is 
Hartl Eduárdnál maradt.  



1876 a csúcsdöntő, tartós és ismétlődő árvizek éve volt 



A Tisza-völgy vízborította és árvízjárta területei az 
ármentesítési és lecsapolási munkák megkezdése előtt 

(1838.) 

Előzmények 



Ekkor jöttek az 1843-44. és 1845. évi árvizek, melyek rendkívüli 
károkat okoztak, és főleg Szegednél korábban nem ismert 
magasságot értek el. Az egybeolvadó árvíz-sorozat időtartama is 
rendkívüli volt. Szegednél kereken másfél évig – mintegy 6550 napig! 
– volt kint a víz az ártéren. Az 1845. évi rendkívüli árvíz 
tapasztalatai: az egységes szabályozás szükségességének és Szeged 
veszélyeztetett helyzetének felismerése alapján határozta el 
Széchenyi a teljes Tisza-völgy rendezését és dolgoztatta ki 
Vásárhelyivel az egységes tervet, a Tisza-folyó egész hosszára. 
A Tisza a szabályozások előtt hatalmas árterével szinte tengerré 
változtatta az egyébkényt békésnek, nyugodtnak tűnő tájat. Petőfi 
Sándor 1845-1847-es utazásai ezt örökítették meg nemcsak 
verseiben, de útirajzaiban is: „Nap keltekor már Poroszlón voltunk, 
mellyet a Tisza különösen kedvel, mert gyakran kilátogat hozzá; 
nem resteli a nagy utat. Most is ott tisztelkedik. A fogadótól 
jobbra balra tengert láttunk , mellyben nyakig úsznak a fák, mint 
valami szerencsétlen hajótörést szenvedők. A víz közepén nyúlik 
végig (…) az a nevezetes töltés… (…)” 

Előzmények 



Még a szabályozás  kezdeti szakaszában, lényegében az ősi 
állapotok közepette érte a Tisza völgyét az 1853. és 1855. évi 
árvíz. A munkálatok kezdetleges állása ekkor még nem tette 
lehetővé a szükséges tanulságok levonását. Azt azonban már 
felismerték, hogy a vontatott végrehajtás nem vezethet 
eredményre, ezért elhatározták, hogy a Vásárhelyi-féle tervnek 
megfelelően növelik a folyókanyarulat átvágásainak számát. 

Előzmények 



A Tisza menti népek közvetlenül láthatták és megtapasztalhatták 
mind azt, amit Petőfi Sándor közel három évtizeddel korábban 
írt, a Tisza című költeményében. 
 
  „Pár nap mulva fél szendergésemböl 
  Félrevert harang zugása vert föl. 
  Jön az árviz! jön az árviz! hangzék, 
  S tengert láttam, ahogy kitekinték. 
 
  Mint az őrült, ki letépte láncát, 
  Vágtatott a Tisza a rónán át, 
  Zúgva, bőgve törte át a gátot, 
  El akarta nyelni a világot!” 

Előzmények 



Jókai Mór is többször megfordult a Közép-Tisza vidékén. A 
Tisza menti életről, a tájról, rajongó, elragadtató levélben számol 
be 1853-ban. „Akik a Tisza áradását szemükkel nem látták, 
azoknak nincs fogalmuk e vizek elementáris hatalmáról. 
Keresztül tör ott is, ahol legkevésbé várták; kitúrja a 
kőrakású zsilipet is a helyéből; ha egyszer áttörhette a 
védgátat, zuhatagként tör rajta keresztül, mély örvényt ás 
maga előtt, melynek forgatagában az ár elfogására 
odavontatott földes hajók mint összetört skatulyák süllyednek 
el, s azzal rohan tíz mérföldes napi utakon, olyan városokat 
riasztva föl megjelenésével, amelyek soha árvizet nem láttak; 
letörli az emberi alkotás műveit a föld színéről, s 
visszafoglalja a maga nádasai medencéjét. Ekkor nem folyam 
többé a Tisza, hanem tenger.” 

Előzmények 



A kiegyezés veszélyes megtorpanást hozott a Tisza-völgy 
rendezésében. Ilyen körülmények között érte a Tisza völgyét az 
1870-es évek második felében kezdődő hosszú árvizes periódus – 
Korbély József által joggal a „megpróbáltatások időszakának” 
nevezett korszak -, mely a szabályozási és ármentesítési munkálatok 
kérdését újra előtérbe állította és kereken két évtizedig, 1895-ig, 
nem is engedte levenni a napirendről. 
 

Az 1876. évi rendkívüli árvízet a kortársak találóan nevezték 
„utolsó figyelmeztetésnek” a fenyegető – és három évvel később 
valóban bekövetkezett – katasztrófa veszélyeire (Szeged). 
 

A Tisza-völgyi árvizeket az 1876. évről Korbély József a 
következő módon jellemezte röviden: „megfordult az időjárás”. 
 

A korabeli országos napilapok is részletesen írnak az árvízi 
eseményekről. „(…) a Tisza árja kezdi tengerré tenni a gyönyörű, 
termékeny Alföldet. Már napok óta hallik a vészkiáltás, Tokajtól 
kezdve, le Titelig. (…) Menekülés, jajgatás mindenfelé, házak dűlnek 
össze; szünetel a mezei munka, kimondhatatlan a kár és veszedelem!” 
(Hírmondó, 1976. április 2.) 

1876. évi árvíz 



Az 1876 évi magas Tisza-völgyi árhullámokat a gyakori nagy 
intenzitású esők okozták. A felső szakaszokról levonuló 
árhullámok egymást utolérve összegződtek, ezzel az árvíz 
időtartamát mintegy 5 hónapra kinyújtották. 
 
”Tokajtól Titelig pusztít az ár, s a lakosság, mely ezreivel 
dolgozik éjjel-nappal a gátakon … . Városok, falvak, puszták 
állnak a víz alatt és százával dől halomba a lakás. … 
Szívszorító jajkiáltás és segélykérő könyörgés hangzik végtől 
végig a Tisza mellékéről, hol még soha nem tapasztalt dühvel 
ostromol, fojtogat és rombol az elemi csapás és növeli az 
országos pusztulást, mely szegény hazánkra oly kegyetlenül 
zúdult rá e tavasszal.” (Vasárnapi Újság) 

1876. évi árvíz 



1876. évi és 1876. előtti tiszai árhullámok magassága 



Tiszafüredi vízállások 1876. szeptemberig 



… A Tisza jobb partján is gátszakadás csökkentette a víz 
mennyiségét a folyóban, Sarudon a Hartl-gátat elsodorta a 
víz, elöntetett Poroszló és Halász községek határa is. Az 
elöntés lehúzódott Szolnokig, elöntve Sarud, Tiszanána, Pély, 
Tarnaszentmiklós, Kőtelek, Besenyőszög, Nagykörű és Szolnok 
területét. 
 
Az intézkedésekről a következőképpen számolt be a 
Belügyminiszternek Tsank László Heves-Szolnok megyék 
alispánja (Eger) 1876. március 25-én: 
„- február 25-én vettem Máramaros megyéből a távirati 
tudósítást, hogy a Tisza folyó aggasztóan árad… 
- március 19-én a Felső-Tiszáról ismét nagy áradás jelentetett, 
minek következtében újabb figyelmeztetés bocsátatott ki. 

Alispáni jelentés 



- március 20-án Sarudon elszakíttatott az úgynevezett Hartl-
féle kétrendbeli gazdasági védgát, minek következtében Sarud, 
Tiszanána, Kisköre községek az elpusztulással fenyegettettek a 
társulati védgátak megkerülése miatt. Ezen veszélynek minden 
kitelhető módon leendő elhárítása végett a Felső-tiszai 
szolgabírói járás a Tisza mindkét partján elvonul, a jobb parti 
községekhez  a mentési munkák vezetésére  a Felső- és Alsó-
tarnai járási szolgabírókat küldöttem ki. A rend fenntartására 
ugyanezen járások csendbiztosait s pandúrjait rendeltem oda és a 
Jászkun kerületeket Kunhegyes község munkaerejének kiállítása 
iránt megkerestem. … 
- március 23-án Sarudról  azon hírt vettem, hogy  a védmunkák 
csak akkor folytathatók eredményesen, ha a rend fenntartásáról 
és a közbiztonságról hatásos gondoskodás történik, minek folytán 
az egri katonai térparancsnokságról 40 katonának Sarudra való 
kirendelését eszközöltem. Kubik Endre megyei főmérnököt a vész 
helyére kiküldöttem …” 

Alispáni jelentés 



További eseményekről az alispán április 4-én írt jelentéséből 
tájékozódhatunk: 
„ … 
- március 28-tól 31-ig a megyének Tiszán inneni, valamit a 
Tiszántúli egy részét személyesen beutaztam. A Tiszán inneni 
részben eddig csak Sarudnál volt a veszély igen nagy, mert 
miután az árvíz a dinnyésházi úgynevezett Hartl-féle 
gazdasági gátakat elsodorta. Az ár Sarud községét és ennek 
elöntése után a Heves-Szolnok-jászvidéki Tisza Szabályozási 
Társulat árterületét fenyegeté, csak gyors és erélyes segély 
nyújthatott kilátást a megmentésre és ez nem maradt el, mert 
Poldrugács Károly dinnyésháti földbirtokos és Ambrus Antal 
Tiszanána község jegyzőjének erélyes, okszerű és gyors 
intézkedéseiknek sikerült a vizet visszatartani és egy 
ideiglenes töltés emelésével a fenyegetett vidéket eddig még 
megmenteni. A Tiszán inneni egyéb részek Poroszló és Halász 
községek kivételével, nincsenek mentesítve és a régi 
helyzetükben vannak, még eddig érintetlenek. …” 

Alispáni jelentés 



A Tisza szeszélyes vízjárása miatt többször károkat 
szenvedett, majd az 1876. március 24-ei nagy tiszai árvíz 

okozta a település pusztulását. 

A katasztrófa idején 415 lélek lakta, területe 8.700 hold.  



Az 1876. évi rendkívüli újabb tiszai árvíz Sarudnál 93 cm-rel, 
Kőteleknél 44 cm-rel, … haladta meg az 1860. évi maximumot. A 
Heves-Nagykún-Szolnok vármegye elöntései és a károk az 1876. 
évi árvíz következtében a következő képen alakulnak (az 
áprilisi Alispáni jelentés alapján): 
„… Elsodortatott Sarudon az úgynevezett „Hartl-féle” két 
gazdasági gát … 
Sarud, Tiszabura és Tiszabő újabb gátakkal védelmeztetik 
magukat. 
Vasúti híd nem rontatott meg. Országutakon: a poroszló-
tiszafüredi töltésen levő hidak szám szerint 5 egészen 
elboríttattak a víz által… 
Emberélet még nem esett áldozatul. Háziállatok elveszése még 
nem lett sehonnan sem jelezve, bár hihető, hogy ezekben már 
előfordultak károsítások. Mentésre és élelemre még eddig állami 
pénzek nem fordíttattak. A felmerült költségek a községek által 
fedeztettek.” 

A károkról 



Az 1876. évi rendkívüli tiszai árvíz tapasztalatai alapján 
nyilvánvalóvá váltak a kialakult helyzet veszélyei. Jellemző a helyzet  
ekkori megítélésére az a szakvélemény, amit Kubik Endre Heves 
megye főmérnöke adott Tiszahalász község áttelepítésével 
kapcsolatban, jóval a külföldi szakértők véleménye előtt, 1876. 
augusztusában. „… tekintetbe véve, hogy a Tisza folyó felsőbbi 
átmetszései … gyorsabban fognak kiképződni, mint a Halászon aluliak 
… jövőre a kiképződött átmetszések segélyével sokkal 
rohamosabban és rövidebb idő alatt fog az árvíz Tiszahalászig 
leérkezni, ellenben az álló átmetszések kevésbé kiképzett állapota 
miatt a víz lefolyás nem azon arányban fog történni, mint a felsőbb 
vizek meggyorsított haladása igényelné, annál inkább, mivel Halász 
környékén körülbelül egy mérföld szélességre terjed az áradat, 
holott Halászon alul mintegy 1200-1500 ölre, két töltés közé szorítva 
csak szűken 300 öl szélességben eresztetik tovább; mivel tehát az 
árvíz oly mérvben és sebességgel , minővel Halászig érkezik, tovább 
nem futhat, okvetlenül be fog következni a jövőben is, hogy az 
áradat nagyobb mérveket fog ölteni … mint ezt az idei árvíz 
alkalmával is tapasztalni lehetett.” 

Tapasztalatok 



1876. március 24-én a Tisza átszakította a taskonyi védőgátat. 
Tiszahalászt, ezt a „Nagy Folyam” melletti ősi kis falut 415 lélek 
lakta és 8700 holdra rúgott a területe. S amikor a megyei 
küldöttség a helyszínen járt, csupán csak három lakóházat talált 
épen! A község elöljárósága szerint „lakosai a legszükségesebb 
élelmiszerekkel együtt, csak a szomszéd községek rögtönös 
segítségekkel mentettek meg a hullámok karjai közül…”. 
 
A vármegye emberei a kis faluról azt jelentették, hogy „a 
lakosság leveretett kedélyben találtatott, részben az átélt 
veszedelem, részint a jövő feletti aggodalom és a szenvedett 
károk miatt… elvesztették minden élelmiszereiket s ingóságaik 
nagy részét, minél fogva elszegényedtek és félnek a jövőtől. 
Pénzzel sem rendelkeznek.” 

Helyszíni szemle az árvíz után 



Kubik Endre Heves vármegye főmérnökének szakvéleménye: 
 

„Ezeknél fogva kétségkívül lévén, hogy jövőre nagyobb veszélynek 
nézhetünk elébe, mint az idén, Tiszahalászi községet jelen helyén 
meg nem hagyandónak … a kitelepítést minden lehető módon 
előmozdítandónak véleményezi.” 
 

E szakvélemény alapján telepítették át Tiszahalász községet a Felső-
Magyarád pusztára. 

Határozat Tiszahalász kitelepítéséről 



Dr. Schlauch Lőrincz szatmári püspök adott helyet a 
jelenlegi falunak az úgynevezett Felső-Magyaradi részen. 
Az adományozó nevének felvételével lett LŐRINCZFALVA, 
majd 1902-től a mai napig is az Újlőrincfalva nevet viseli.  

1877. május 27-i belügyminisztériumi határozat: 
„az új faluhely 3 év alatt felépíttessék és a régi falu, 
vagyis a beltelkek az épületek széjjelbontása folytán 
1879-ik év utolsó napján az uradalomnak által 
bocsájtassanak.”  
Az újonnan létesítendő falu helye: „a poroszlói határtól 
a puszta tepélyi és poroszlói régi országút között” 
 
1879. február végén a folyó ismét elöntötte a az 
egykori Tiszahalászt, ahol ekkor már csak „három ház 
állt, s az ott lakókat Recsky László erélyesen 
kitelepítette.” 
 
Az 1881. évi alispáni jelentés már úgy fogalmazott: 
„az új falu felépült”, vagyis ezen esztendő árhulláma 
már lakatlan falut talált Tiszahalász szigetén. 

Tisza Halász 



Az árvíz országszerte összefogásra buzdította azokat, akik 
településük helyzeténél fogva nem szenvedtek kárt. Eger város 
lakóihoz az „EGER – Politikai s vegyes tartalmu hetilap” 1876. 
április 6-i számában, Tarnoy Gyula és Dr. Kösztler József 
„Fölhivás!”-a jelent meg összefogás és „segély adományzása” 
céljából. A fölhívás idézett része jól rávilágít a katasztrofális 
állapotokra, és az érintett lakosság tragikus helyzetére: „Hetek 
óta vészkiáltás hangzik már a Duna és Tisza árvizboritotta térein; 
ezrek keserves fohásza esdekel segély után! Számtalanok 
váltak földönfutókká a romboló vizár végzetes hatalma folytán! 
Kinek szive nem indulna meg, kinek keblében nem támadna 
részvét-érzet, s ki lehetne az ki, ne sietne letörülni az inség-
sajtolta könnyeket!?” 

Felhívás adományok gyűjtésére 



„Magyarország aranykalászos rónáit a Duna és Tisza habja 
borítja, kimondhatlan a kár, még nagyobb a nyomor melyet a dúló 
elem féktelen dühe okozott. Minden egyes honfi, a haza minden 
egyes polgárának kötelessége e nyomor enyhítésére 
közreműködni, a hajléktalanok, az éhezőknek segedelmére az 
irgalmasság szeretet filléreivel hozzá járulni. Széles hazánkban 
mindenütt, sőt a külföldön is számtalanok igyekeznek a szeretet s 
emberbaráti indulat adóját leróni; hátra maradhatunk-e mi? Eger 
sohasem volt utólsó ott, hol hazafias tény volt szükölködő 
testvéreinken segíteni. E város polgáraihoz  fordulunk s kérjük, 
hogy az árvíz-károsultak részére, úgy élelmi szerek, 
ruhanemüek, vagy bármi csekély pénzbeli segély adományzása 
által gyakorolják az alamizsnálkodás jótéteményét. E pénzbeli 
segélyek kettős menyénk tekintetes alispánjához lennének 
küldendők.” 

Felhívás adományok gyűjtésére 



Hartl Ede, a Tisza árvízi hajósa 
 

1876. március 24-én a Tisza átszakította a taskonyi gátat és 
hét falut döntött romba, többek közt az ártéren fekvő 
Tiszahalászt. 
 
Hartl Ede az árvíz sújtotta falvak lakosságának 
megmentésére és segítségére sietett.  A megáradt folyó 
vizét a gátak átvágásával saját földjeire irányította, ahol 
nem voltak települések. Segítette a családok kitelepedését, 
élelemhez, ruhához, fedélhez juttatta őket, majd ugyancsak 
saját költségén jelentős mértékben részt vállalt az 
elpusztult falvak újjáépítésében. 
 
A veszély elmúltával az uradalom területén saját költségén 
védőtöltést és csatornát épített.  



Heves vármegye 
felterjesztésére: 

 
Hartl Edének, 

1880. november 18-án 
nemesi adománylevelet 
és a "Nyárádi" előnév 

viselésére jogot 
adományozott 

Ferencz József 
Magyarország királya  



IDŐSKORI HARTL EDE 
(1880-as évek) 

IDŐSKORI POLDRUGÁCS LUIZA 
(1900)  

Hartl Ede 1895. április 20-án 
hunyt el Egerben.  



Emléktábla avatás (Sarudi római katolikus templom) 
2010. november 21. 



A Tisza-tó kialakításával végleg megszűnt az Óhalászi 
szigeten a tevékenység, elköltözött az utolsó erdész is, 

Pásztor Apolinárd.  

Sokáig csak egy kőkereszt emlékeztetett arra, hogy itt 
valamikor település volt és emberek éltek.  



 

1848-ban megtelt a település 
régi temetője, így új 

nyitásáról kellett gondoskodni. 
A hivatalos felszentelésre 

1849-ben került sor. 
A kőkereszt felállítása az 

egyházi jegyzőkönyvek alapján 
Szöllösi Mihály nevéhez 

fűződik. Az ő monogramja 
látható bevésve. 

 

HELYREÁLLÍTTATTÁK 

A FÜZESABONYI ÁLLAMI 

GAZDASÁG 

ÉS A KÖZÉPTISZAI VÍZÜGYI 

IGAZGATÓSÁG 

DOLGOZÓI 

1989 



ÓHALÁSZI EMLÉKHELY 
A Tisza-tó Óhalászi-szigetén az egykor volt Tiszahalász település 
temetőjében, 1848-ban állított kereszt környezetében található. 

Megközelíthető csónakkal bármelyik kikötőből.  



Koszorúzás a Tisza-tó napja alkalmából 
2010. május 13. 

Soltész András 
Újlőrincfalva volt 
polgármestere 

Fejes Lőrinc 
KÖTIVIZIG 



A turizmus fejlődésével egyre kedveltebb hely lett és a 
maga természeti kincseivel a Tisza-tó egyik 

leglátványosabb helye.  



Az emlékhely normál vízjárás időszakában 



Az emlékhely a 2000. évi árvíz idején 
 

A Közép-Tisza-vidéken eddig mért legnagyobb árvíz tetőzésekor az 
Óhalászi-szigeten közel 3 méter vízborítás volt. 

 
„Jön az árviz! jön az árviz! hangzék, 
 S tengert láttam, ahogy kitekinték.” 

(Petőfi Sándor) 



Az emlékhely a 2010-es nyári árvíz idején 



Az újlőrincfalvai lakosok elméktúrája az őseik földjére 



Az újlőrincfalvai lakosok elméktúrája az őseik földjére 



Az újlőrincfalvai lakosok elméktúrája az őseik földjére 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 


