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TELELTETEÍ

Betkowski Jenő "A szolnoki fahajó-
záa"c.munkaját a Magyar Tudományos
Akadémia ösztöMijprémiumban része-
sítette. Az Ethnographia 1954 -ben
közölte a mü egyik fejezetét.Az itt
következő tanulmány a kézirat VIII.
fejezete.

A fahajőzás egyik legnehezebb és legtöbb gondot okozó
problémája a teleltetés megoldása volt. Legalábbis itt,Szolnokon
mindvégig megoldatlan maradt.

A téli kikötő arra való lett volna, hogy a Tisza befa-
gyása előtt biztos, nyugodt hellyel kinálja a téli menedékhely u-
tán kutató fahajókat, ahol minden baj és veszedelem nélkül meg-
várhatják a tavasz nyilasát, a jég elvonulását. A folyami hajók-
ra nézve a jó téli kikötő - a szó igazi értelmében - életkérdés.
A tengeren vagy tavakon, ha egyszer épségben kikötőbe futott a
hajó, nyugodtan pihenhet, ameddig jól esik neki s ha jégbe fagy
is, biztonságban várhatja meg, mig a jég "szétrohad".

Nem igy van ez a folyami hajóknál a főként nem igy volt
ez Szolnokon, ahol a fahajók sohasem kaptak igasi telelő helyet.A
mi hajóink sose voltak nagyobb veszedelemben, mint éppen akkor,mi-
kor téli álmuk végét aludtak a néma, hóval boritott partok mentén.
Sose volt a gazdáknak annyi gondjuk, félelmük és kockázatuk, mint
a tavaszi zajlások idején. Valóságos szerencsejátékot folytattak a
Tiszával, hogy melyik lesz az erősebb, ügyesebb, s a játék tétje a
hajó volt.

Ha itthon rendes kikötő várta volna a hajókat, a Tisza
befagyása előtt valószínűleg mind hazajött volna, mivel az esetleg
elmaradó egy-két "fuhar" nem érte volna meg azt a kockázatot, me-



lyet a szabad folyón való telelés jelentette Kikötő azonban itthon
sem volt, végeredményben tehát igazán egyrement, hogy hol f a g y -
n a k k i. A hajózás folyt az utolsó pillanatig, s ahol "kifattak",
ott teleltek.

Ezt mondogatták és - amint láttam - tették isi"Dógoztunk,

mig ki nem fattunk." K i f a g y á s nak csak azt nevezték, ha nem

jöhettek haza, hanem a hirtelen beálló fagy arra kényszeritette ő-

ket, hogy ott maradjanak tavaszig, ahol a jég fogságába estek.Ame-

lyik hajó idejében haza jött, akár véletlenül, akár mert nem volt

több fuvarja, vagy mert javittatni kellett, s itthon kötött ki te-

lelőre, arról azt mondták: "Beköttük a hajót"„ Ez a nagyon szemlé-

letes kifejezés nyilván az állattenyésztésből került át a fahajósok

szókincsébe. A jószágot, mely az egész nyarat kinn a legelőn,a gu-

lyán töltötte, mikor a tél beálltakor hazahajtották, b e k b ' t t é k

az ólba. így "kötték be" az egész nyáron odacsavargott, de télére

hazakerült hajót. Nem mintha itthon sokkal nagyobb biztonságban lett

volna, mint másutt, de legalább itthon volt és igy kényelmesebben

viselhették gondját.

Mert ne gondolja valaki, hogy a telelés teljes pihenést

jelentett a gazdának, hogy a tél elején valahol kifagyott, vagy

bekötte a hajóját s aztán rá se gondolt tavaszig, mig el nem jött

a jéggel való birkózás pillanata. Nem igy volto Télen még több

dolgot adott a kikötött hajó, mint nyáron, őrizetlenül nem igen

lehetett hagyni egy napra sem. Hogy miért, majd mindjárt elmondonu

Ha tehát kifagytak valahol, akár üresen^akár teher alatt,

az emberek otthagyták, persze nem magára s különösen nem akkor,ha

- mint számtalanszor megesett - búza volt a hajón. Valakinek, sőt

búzás hajón valakiknek ott kellett maradniok a hajónál. Rendesen

nem a gazda maradt ott, hanem a"karancmajszter," a ha kellett,még

egy ember véle. Ha üresen fagytak ki, vagy olyan teherrel, melyet

nem kellett félteni /homok, kavics/, gyakran a közeli faluból fo-

gadtak valakit a telelő hajóra őrnek. Erre mindig akadt vállalko-

zó bőven, mert télen úgysem volt más munka, ez meg nem is volt

munka, a pipának meg igazán mindegy volt, hogy otthon a kemence

mellett szortyog vagy kinn a gojbában /faházikó a hajón/0 Sőt ez

egy kis keresetet is jelentett. Aki hát vállalta, beköltözött a

gojbába téli remetének, mert ott aztán tavaszig nem igen nyitotta

rá senki az ajtót, kivéve az asszonyt vagy nagy fiút, aki időnként

az ennivalót meg a tisztát vitte ki a hajóra. Ha nem volt nagyon



a falu, akkor gyakran maga az illető is hazalátogatott a
holmikért, de estére kelve mindig a hajón kellett lennie.

Igaz ugyan, hogy télidőben nem igen vetődött arra ember,
hacsak nem a jég alól halászok, vagy a parti suhában /bozótos,bok-
ros hely/ rőzse után kódorgó szegénység, de épp az utóbbitól kel-
lett megőrizni, nemcsak a búzával megpakkolt, hanem még az üres ha-
jót is. A hajókon mindig nagy számban voltak a különböző célokra
használt deszkák, az értékes és igen fontos járódeszkák, gerendák,
tőkék, bakok, a hajó javitásából maradt faanyag meg a tűzre való
lim-lom. Nem csoda, ha mindez mágnesként vonzotta azokat, akiket
hideg vityilló várt otthon; s aztán meg a befagyott hajóhoz még
csónak sem kellett, meg járás sem, hogy fel lehessen rá kapaszkod-
ni. Ha azonban pipált a gojba kis kéménye, tudták, hogy odabenn
van a bakter s mindjárt lelohadt a kivánság.

Annak a kis kéménynek meg bizony pipálnia kellett egész
nap, mert abban a deszkaalkotmányban másként nem igen birta volna
ki a bakter, pláne mikor azok a borotvaéles, téli éjszaki szelek
sziszegtek be a gojba résein. Állónap csak nem lehetett subában
gunnyasztani, mint a selyembogámak, aztán meg néhanapján főzni is
kellett, mert ilyen üdőben ugyancsak megkivánja az ember belső ré-
sze a jó meleg lebbencslevest. Előszedődött hát a gojba falára
szép sorba felaggatott vászonzacskókból a tarhonya vagy lebbencs-
tészta, a hagyma, az öklömnyi szutykos kis zacskókból, melyek épp
ugy festettek, mint valami igen szegény ember dohányzacskó ja, a só
meg a paprika. Aztán levágódott egy megfontoltan kiszabott darabja
a sós szalonnának és szép lassan megfőtt a leves. Tempós, ráérős
mozdulatokkal szöszmötölt a hajó remetéje, mert avval is múlott a
nap. No, meg avval is, hogy néha tüzelő után is kiment a partra ,
mert hosszú volt a tél, s a használható dolgokat nem füthette el a
hajóról, hiszen arról majd a tavaszon számot kellett adnia. Fogta
hát a hosszunyelü jegelő fejszéjét s kiment a partra rozsét szed-
ni. Még ezelőtt 40-50 esztendővel is sürü parti csalit kisérte kö-
zel ebb-távolabb majdnem mindenütt a Tisza két partját. Volt ott fa
elég= Egyet kivágott, hazahuzta be a hajóra, felfürészelte, felha-
sogatta s behordott belőle a gojbába annyit, amennyi elfért. Ott
aztán megszikkadt egy kicsit, hogy könnyebben fogjon tüzet. A ha-
jón talált fenyő-limlomot inkább csak gerjesztőnek használta,mert
ahhoz még papiros sem kellett.

De tudtak ám a hajósok tüzet rakni akkor is, ha sem pu-



lsvontatni, ha véletlenül kiszalad alóla a viz. Ugyancsak nagy

tajok lettek volna, ha az áradó vizzel megmozduló jég elszaggat-

ja a hajó tartó köteleit. Igaz, hogy a telelés néha hónapokig tar-

tott, de annak a két-három hetesnek a fizetése elenyésző részét

tette ki annak a költségnek, amibe egy telelő hajón gondatlanság-

ból, vagy fölösleges spórolásból esett baj reparálása került vol-

na.

Á telelő hajó ide-oda tologatásán kivül még más köteles-

ségük is volt a heteseknek, nem is szólva arról, hogy télen még

jobban kellett rángatni a szivattyút. Télen a folyó vize megtisz-

tul, sokkal kevesebb benne a hordalék, tehát meghigul, s igy köny-

nyebben szivárog át a hajó repedésein. Ugy mondták, hogy: " Megke-

reste a legkisebb repedést is." Ellenben a tavaszi erősen iszapos

zavaros vizben az öreg hajó is kevésbbé vizeit. A telelő hajóra

pakkolt búzát, ha a telelés már sokáig húzódott, meg kellett for-

gatni, hogy meg ne dohosodjék. Ez a hetesek kötelessége volt, sőt

szükség esetén, igen nagy hajónál, a faluból is hoztak segitséget.

Ezt a müveletet ugy nevezték, hogy á t v á g a t j á k a búzát.

Ha fogytán volt az emberek élelme, vagy a kormányos vagy

a "krancraajszter", esetleg valamelyik hetes hazajött Szolnokra,vé-

gigjárta a hajón maradottak családja felpakkolta az asszonyok -

tói kapott elemózsiát meg tisztát, s m • \t vissza a hajóra,ahol már

türelmetlenül várták a friss hazait, különösen a nagyhasu, foszlós

fehér kenyeret.

A pár hónappal ezelőtt meghalt Sipos Sándor, a "Veres ka-

pitány" meséigette, hogy egyszer, még fiatal legény korában haza-

felé jövet Kőtelek körül egy reggelre kifagytak, pedig már csak egy

jó futamodás volt hazáig. Délre itthon is lehettek volna, ő is a

hajón maradt az apjával együtt, aki a hajó kormányosa volt, s ott

kuksoltak kerek négy hónapig. Olyan kemény volt a tél, alig győzték

kifüteni a hajó csarnokát, gojbáját. Szerencséjükre búzás hajón

voltak, amely mindig vitt magával tartalékzsákokat az esetleges sif-

telésre számítva, amint az ereszkedésről szóló fejezetben elmond-

tam, ezekkel a zsákokkal bélelték ki belülről a gojbát többsorosan,

hogy ne fújja ki belőle a szél a meleget. így aztán sokkal könnyeb-

ben megvoltak, lv.ivel a több, mint negyvenvagonos, búzával terhelt

hajón többen m&radtak télére, ugy osztották be a dolgot, hogy aki

éjszakára felneszeit, fölkelt, s megpakkolta a sport újra meg újra,

mert ez csak ugy adott meleget, ha tfolyton rakták rá a fát. Ha tüz
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elhamvadt benne, nemcsak hogy nem melegített többé, hanem még a

gojbábán maradt meleget ia egy-kettőre kiszippantotta.Pedig éppen

a hajón való telelésre számítva, a buzáshajók csarnokának falát

dupla deszkasorbői építették, s a két deszkasor közét valamilyen

szigetelő anyaggal, pl. száraz mohával töltötték ki.

A hajon való telelés azonban nem volt mindig ilyen egy-

hangú remeteélet. Különösen akkor nem, ha egyik-másik forgalmasabb

helyen több hajó is fagyott ki egyszerre. Bedé Pista bácsi mesélte,

hogy 1912-ben Tokajban többen is rakodtak követ és kifagytak, ő a

"Deák Ferenc"-nek volt a kormányosa, s két emberével együtt a ha-

jón maradt.A tokaji,bodrogparti "superplaccon" /hajőácsok munkahe-

lye/ éppen fahajókat javítottak, s esténként, a munka befejezés* u-

tán 12 super ment hozzá aludni, mert az ő hajója s gojbája volt a

legnagyobb. Odagyült esténként a többi kifagyott hajó népe is. Ott

aztán nem búsultak. Volt bor neg danolás, dáridő szinte estéről-es-

tére. Futotta a keresetből meg a jóféle tokaji borból is. A nap

is jól kezdődött: egy fél ökölnyi pirított szalonna hófehér cipó-

val, utána meg minden áldott reggel egy liter "fojtott bor, akit

3o filléré vesztegettek.M Fojtott bornak azért nevezték, "mert ü -

végbe árulták."

/Folytatása következik/

Betkowski Jenő

A KOBALT
Nehéz küzdelmeket vivott az emberi agyvelő, amig meghódí-

totta a legkisebb anyag-világ titkát: az atom szerkezetének ismere-

tét. Ennek birtokában pedig szédítő távlatok nyíltak meg az ember e-

lŐtt. A nagy lehetőségek nagy kísértéseket hordoznak magukban. Aki-

nek szive közepében nem az Ember áll, könnyen megszédül és célt té-

veszt. Az anyagi világ - minden felszabadított erejével - az embe-

ri élet megszépítésében nyer értelmet. Az atommagban rejlő erő o-

lytxn, mint a palaokba zárt szélien, melyet az ügyetlen és kíváncsi

mesebeli hős kiszabadít és többé nem tud visszazárni.ügyesebb leaz-

e a ma embere, mint mesebeli elődje? - ez itt a kérdés. Szabadjára


