
Betkowski Jenő:Adatok a szolno-
ki hajósok életé oől.-JSthnogra~
phiat 1954. 88-12oTlT
Ebben az értékes tanulmányban
a szerző közvetlen megfigyelé-
sei és az általa még életben
talált öreg hajósok régi idők-
ről szőlő elbeszélései fonód-
nak egybe, hogy bemutassák az
olvasónak a tiszai hajóvonta-
tást és a hajósok életét.Attól
kezdve,amikor még az I.világ-
háború előtt 25-3o szolnoki fa-
hajó fuvarozott a Tiszán. Ami-
kor még a szolnoki Tisza- hid
végénél ott állt a kis hajós-
halász-kocsma, ahol tavaszi i-
dőben a hajótulajdonos megbí-
zottja megkezdte a hajósok fel-
fogadását. S mire letisztult a
jég a Tiszáról,megjöttek a fu-
vax-uaokthajŐ8 nyelven a kocsi-
sok is, akik a hajó vontatását
vállalták.Felöltöztették az őr-
fát, pakkbatették a hajót.A ko-
csisok befogtak a partra érő
15o-3oo m-ea lovaskötél végére
erősített lánc-rud mellé.S az-
tán elindultak:a feketére kát-
rány ózott öreg hajó a Tiszán,
a vontató lovak pedig a part-
ján vezető cugjáráson,a vonta-
tóuton.Lovakat,kocsisokat hol
a suha tépte,hol a kiöntések
feneketlen sarában kellett gá-
zolniuk, amig feljutottak Fü-
redig vagy Keszibe,Tarjánba,A
homokkal,kaviocaal rakott ha-
jót a folyó árja hozta vissza,
a kocsisok pedig befogtak a ha-
jón felszállított szekereikbe
és a közutakon jöttek haza.Rész-
letesen lairja még a dolgozat
a "kukázást" és az emberi erő-
vel való vontatást.Az 19oo-as
években ez utóbbi módon még
mentek fel Tokajig kőért.Egy
ló helyébe két embert számítot-
tak. "Reggelre kelve az előző

napi munkában megdermedt izmok alig
birták újra kezdeni a keserves ro-
botot annyira,hogy valósággal egy-
mást állogatták fel."Rabszolga-
munkák neheze volt ezü.J. Repin
"A volgai uszályvontatók" c.komor-
szépségü festményét juttatta eszünk-
be. A munkamenetek leirását az esz-
közök pontos ismertetése, és raj-
zokban való bemutatása kiséri.Meg-
ismerkedünk a hajósok életével,
olykor felcsillanó humorával.-Az
élénk előadás mint olvasmányt is
élvezetessé teszi a dolgozatot,
mely a néprajzi szakember számára
becses forrásmü.

Sztics Sándor
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Varga Domokos: Édes hazánk.-Buda-
eaT«1954. Népszava, 178 old.
z a könyv egyszerre tanit és gyö-

nyörködtet. Elvezet bennünket ha-
zai tájainkra:a végtelen Tiszatáj-
ra, a dombos Dunántúlra,majd a he-
gyek dicséretét zengi.Nagyszerű
megelevenítő erő rejlik Írásaiban.
óriások ébredő erejéről ir a berek-
fürdői forróvizforrás láttán,a ti-
szalöki erőmű munkálatai mellett
megmutatja a perspektívát is,a kom-
munizmus energiáját.Nagy szeretet-
tel ir a Tisza szelídülő szilaj
vízérői,amelyre már nem hiába vár
a szomjas Alföld,hanem szerteága-
zó csatornákon csurog szét éltető
habja.A könyv egyik legszebb feje-
zete, amelyben az irő holnapi hazánk
hírnökeiként festi Komlót és Sztá-
linvárost .Végül az ország szivéről,
Budapestről ad képeket.Előbb a ré-
ri Pest-Budáról,majd a város pere-
méről,hogy azután a jövő Budapest-
jével fejezze be,amely székhelye
a korunkban uj történelmét kezdő
"nemes magyar nemzetnek".A könyv
egyik fő értéke,hogy a tájjal e-
gytitt megmutatja gazdáját, az em-
bert is.Kitűnő képek, felvételek e-
gészitik ki a könyv maradandó ha-
tását.
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