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A tanolmány VIII. fejezetének ex -
•6 réasét a JÁSZKUNSÁG első évfo-
lyamának 2. számában közöltük.

Se akár egyadttl fagyott ki a hajé ralaai elhagyott parton,
akár többedaagáral olyan m a utolsó helyen, mint aallyen Tokaj
rolt, egyforaán kellett gondosni. Xyáron ae lehetett macára
hagyni a kikötött hajét, aőt aég a kikötött tutajokat sea,d» té-
len aég ugysea. • befagyott fissá néha két-hároa nap alatt any-
nyit apad, hogy égessen risssalmsédTm a ssdrébe, partjait a kinn
hagyott jég páncéljával borítja. Megesik, hogy őesi árral áll be
a folyó, aikor a parti fák és bokrok is tlég aély vízben állnak.
Ha ilyenkor szalad ki a vis a parti jég alól, a bokrok, fák egy
darabig még tartják a hossájuk fagyott jeget, aely aztán hatal-



19

mas dörrenésekkel beroppan, leszakad a földre, széles, odafagyott

jéggallérokat hagyva a bokrok és fatörzsek körül.

Ha most olyan vizén kötötték ki a hajót, mely alatt erősen

lejtett a part s a viz hirtelen leapadt^ megeshetett, hogy a hajó,

összetörve maga alatt az üres jeget, félrebillent a meder felé,ki-

szakította a macskákat, vagy vasas karókat, melyekhez kötötték a

felborult be a mederbe. De még ha nem borult is fel, rengeteg fá»

radságot meg költséget jelentett a gazdájának a hajó vízre csúsz-

tatása,, Épp ilyen bajt jelentett, vagy tán még nagyobbat, ha a hir-

telen áradás megemelte és elszakitotta a jeget a parttól s vele e-

gyütt a hajót is, miután eltépte a tartó köteleket vagy kiszaggat-

va a földből a macskákat meg a vasas karókat.

Az ilyen állandó fenyegető veszedelmek miatt kellett őrizni

a telelő hajót s ezért nem hagyhatták magára<> Akár itthon telelt,

akár másutt fagyott ki, nap-nap mellett megvizsgálták a viz állá-

sát, hogy megtehessék, amit a helyzet éppen akkor kívánt. Itthon,

Szolnokon, könnyebb volt a dolog, mert a Folyammérnökség kiíratta

a kapuja mellé kifüggesztett kis táblára az aznapi vizállást0 A

táblán rajtahagyták az egész heti jelentést, s igy az előző naphoz

viszonyítva mindig tudták, hogy apad vagy árad.a folyó. Már reggel

8 óra előtt ott ácsorogtak a hivatal előtti járdán a hajósgazdák

vagy a kormányosok, krancmajszterek, illetve azok, akik meg voltak

bízva a hajó téli őrizetével, s várták a jelentést, hogy kell-é

hát jegelnie De ott kaszinóztak rendszerint a közhajósok is, akik-

nek télen, ha jól ment a soruk nyáron, nem volt egyéb dolguk. Meg

aztán úgyis volt, hogy éppen az ott álldogáló emberek közül hivott

valakit a gazda a jegeléshez, ha "szoros" volt a helyzet.

A j e g e l é s volt t0 i. az egyetlen, bár nem minden e-

setben tökéletes hatású ellenszere az apadásnak éa áradásnak. Itt-

hon tehát már csak azért is volt könnyebb a hajó őrizése, mert

mindig kéznél volt a segítség, amennyi csak kellett, míg a távoli

partok mentén kifagyott hajókon csak egy-két ember akadt.

Ha tehát a viz apadásnak húzódott, vagy ellenkezőleg:m e g -

p e z s d ü l t , megáradt, szabaddá kellett tenni a hajót, hogy

szükség szerint vagy beljebb eresszék a meder felé, vagy kijjebb

húzzák a part mellé. Mivel a hajó szabad mozgását a jég akadályoz-

ta, ettől szabadították meg először is. Ezt nevezték jegeiésneko

Apadó vizben az eljárás a következő volt: Mivel a hajót bel-

jebb kellett ereszteni, helyet vágtak neki, egy hosszú léket a ha-
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jó egés*$,Tizfelőli hoaszában»2ít a hosszú léket c s a t o r n a -

nak neveztékcA szélessége nagyobb volt,mint amennyire beljebb akar-

ták tolni,t á m a a z t a n i a hajót„Bz egymagában még nem lett

volna elég, mivel a part felől a Jég a hajóhoz fagyott„A part felől

ilyenkor nem váfctak léket,osak körülvágták a hajó mellett a parti je=

getjhogy eleressze a hajótOA jeget vagy hosszunyelü baltával vágták

hátrafelé haladva, vagy egy külön erre a célra készült szerszámmal,

a j e g e l ő v e l . Egy hosszunyelü vésőfajta volt, a nyakánál egy

keresetvaasalj hogy ne szaladjon nagyon a jég alá, mikor átszakitják,

Nagyobb hajókon volt j e g e l ő f t l r é a z is,egy kbo két

méter hosszújnagyfogu fűrész, mely csak'akkor fogott,mikor lefelé

nyomták* Pelső, szélesebb végén füles vasrudacskában végződött,mely-

be egy fanyél volt keresztbeazoritvao Bgy ember dolgozott vele szét-

vetett lábakkal állva a jégen0 A hosszában végigfürészelt va,gy vá-

gott lék jegét fejszével darabokra tördelték,majd csáklyák aegit-

ségével a folyó jege alá csúsztatták, hogy ne legyen láb alatt.

Ha áradt a viz, akkor is ezt a müveiétet hajtották végre,

csak éppen megforditva* Ekkor a part felSl vágták a hajó mellől a

csatornát e ft vlz fSlSl fűrészelték el a hajót a jégtől, hogy köze-

lebb húzhassák a parthdto A támasztó durungokat /sarpántokat/ be-

húzták, tol azért mondtam többesszámban, mert a telelőre kötött

hajó első hasát is kitámasztották egy sarpántta^ nemcsak a hát-

sót p mint rendes kikötéskor /a járgányra csavart keresztkötéllel

a hajót közelebb vontatták a parthoz, a kikötés többi köteleit is

rövidebbre vették s a sarpántokat újra kitették.

Ha valahol kifagyott a hajó, ezt a szüntelen gondozást a

hajó őre látta el„ Ha itthon telelt, akkor a szegényebb gazda ma-

ga, vagy a család valamelyik tagja. Ha jobbmódu volt a hajótulaj-

donos9 a krancmajazterre bizta a doigot. A több hajóval rendelke •=

ző vállalkozók, akikről másutt már szóltam, a kormányosukkal vagy

kormányosaikkal gondoztatták telelő hajóikat« Bgy ember gyakran

több telelő hajó gondozását is vállalta,.

Amint e fejezet elején emiitettem, Szolnokon a fahajóknak

nem volt biztos tél* kikötőjük, Bgyetlen hajósgazda sem tudhatta

soha, hogy egy - egy keményebb tél után vajjo* ép bőrrel ussza-=é

meg hajója a zajlást0 Ki voltak szolgáltatva a Tisza szeszélyének

Gyakran beszélgettünk erről a hajósgazdákkal, akik - hogy miért,

miért nem, nem tudom - abban bizakodtak, hogy " maj lesz mán kikö-

tő, mer a hivatal csinátat "„ Ezen a "hivatal"-on a Folyammérnök-
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séget értették. De bizony nem lett a kikötőből* soha semmi. Egyszer
ugyan lett volne reá alkalom, de - ugy látszik - vagy a pénz hiány-
zott hozzá, vagy az illetékesek nem törődtek vele.

A múlt század ötvenes éveiben készítették el az u.n. szolnoki
ásást, azt az átvágást, mely az Alcsi-sziget körüli 15 km-es ka-
nyart vagy kengyelt a Tiszáról levágta, talán másfél kilométernyi-
re a Tiszahidon fölül* Az uj meder azonban akkor nem sikerült, a
Tisza sehogysem akart rajta átfolyni, ragaszkodott továbbra is a
régi medréhez. Abban biztak, hogy apránként majd csak meggondolja
magát, s a régi medrét otthagyja a rövidebb utjáért. Mivel nem tet-
te meg, s hozzá kellett látni a müut megépítéséhez is, 189o táján
újra hozzáfogtak e mederrész végleges rendezéséhez. Hogy a Tiszát
as uj medrébe kényszerítsék, a régit el kellett zárni, a ennél a
műveletnél két fahajónak kellett hőéi halált halnia. A medrét t.i
ugy zárták el, hogy két nagy* kővel egészen megterhelt fahajót ál-
lítottak egymáshoz véggel a keresztben a régi meder azon részébe,
ahol ma a gát megy, aztán elsüllyesztették őket. Ez a radikális mód.
szer, meg az uj meder kibővítése végkép kikapcsolta a régi ágat,de
különösen az, hogy megépítették a Szajolon áthaladó s a levágott
Tisza-kanyar két szárát átmetsző szolnok-debreceni műutat. Szén a
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hatalmas gáton halad Saajolig ez a mtiutg mely többek között az AX*=

őBÍ=azigetet is ármentessé teszio A levágott két szár közül a vá-

roshoz közelebbit9 mely kb0 600 m hosszú volt, eltüntettéko A he-

lyére egy földalatti betoncsatornát építettek; melynek tiszai tor-

kolata előtt egy kis zsilip van, a valamikor egy jól kiképzett s

betonlapokkal fedett tágas torkolatban végződje» Bzt a torkolatot

a Tisza néhány év multán felforgatta, a betonlapokat leszaggatta

a árvizeivel mgy berakja, hogy évenként újra meg újra ki kell ásnio

Sz a betonosatorna ugyanis a másik végén az alosi-szigeti holtág-

ba torkollik egy erősen kiépitett nagy zsilipfej jel„ Ezen a zsi-

lipfejen át a haltenyésztéare használt Holt-Tisza kapja a Tiszától

a vizet, vagy adja le a maga fölöslegét a Tiszának,, A másik szár,

a Mirhő, kb0 másfél kilométerrel feljebb torkolati a-faszába, s a

hossza a mai folyammeder a a gát, illetve a müut között kb, 800 m

volto Mikor az ásás annak idején elkészült s a Tisza az újonnan á~

sott nem egészen két kilométeres átvágáson át vette az útját, a

Mirhd«ág vize természetesen kikapcsolódott a Tisza folyásából,vi-

ze mozdulatlanná lett s igy kiválóan alkalmas téli kikötővé lehe-

tett volnaD

A fahajók gazdái ezt nagyon jól tudták s ki is használták0

Hint az öregek mesélték, a hajók igyekeztek is még kifagyás előtt

hazajönni, hogy abba a biztos révbe köthessék be hajóikat telelőreo

Gondtalanul telelhetett igy mind a gazda, mind a hajó, nem fenye-

gette itt őket a téli rém, a jégzajlás, mert a holtágakon ilyesmi

nincseno A boldogság azonban nem tartott aokáigo A Mirhóból soha-

sem lett téli kikötő, mert a Tisza áradásai rövid pár év alatt

ugy berakták, bedöngették s feltöltötték a Mirhó tiszai torkolatát,

hogy az árvizek lefutása után se bemenni a Mirhóra, se pedig belő-

le kijönni nem lehetett többé. Fel is hagytak véle, mert azt koc-

káztatták, hogy az őszi áradással esetleg még bemennek, a tavasz-

ra majd nem tudnak kijönni s örökre ottvész a hajó*

Mikor 192o-han először jártam arra, tehát negyven évvel az

uj mederrész megnyitása után, a Mirhó torkolata már annyira eli-

szaposodott, hogy csak afféle f o k , kicsi araszos vízfolyás lett

belőle, mely a régi mederből az árvizekkor összegyűlt fölös vizet

csorgatta belé a Tiszába. Az egész torkolatot benőtte a sűrű füz

meg nyárfa, bozót, a suha s olyan keskeny kis szakadék lett be-

lőle, hogy gyerek átléphette.

Egyszóval hát, innen egy-kettőre kiszorultak a téli menedéket
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kereső fahajdk s újra visszakerültek az eleven Tiszára. Ha haza-
jöttek, a város felőli parton teleltettek. Régébben közvetlenül a
vízmüvek alatt is teleltek hajók, mig a telelő helyet védő sarkát
a partnak le nem szaggatta a Tisza; sőt a viz alatt, a Zagyva-to-
rok felett. Legutóbb már csak a Barátok kertje s a homokrakodók am-
iatt kötöttek telelőre, ahol a superplacc is szokott lenni, vagy
a másik oldalon, az egykori, ma már kipusztult Móric-liget alatt,
a hidtól nem messze. Az innenső, városi oldalon fizetni kellett
télire is a cövekpénzt, a két háború között pl. havonta kbo 5 P-t.
Ez ugyan nem volt nagy összeg akkor sem, de minek fizették volna,
mikor másutt ingyen kikötőt kaptak s ráadásul még jobbat., Egyszerű-
en átmentek a túlsó partra a Móric-liget alá, aliol a Folyammérnök-
ség telepe van manapság is.

Ez a kikötő jobb volt több okból is, mint az innenső parti.
Először is azért, mert közel volt a hidhoz, kb. 2o* jb-rel alatta s
igy a hid két lába nemcsak lefékezte a zajló jégtáblák futását,ha-
nem többdarabra is törte őket. Már pedig a kisebb jégtábla nem ve-
szélyeztette annyira a kikötött hajót, mint a nagy. A harmadik s
legnagyobb előnye pedig ennek a kikötőnek az volt, hogy a fahajók
mögéje bújhattak a Folyammérnökség mindig ott telelő sleppjeinek,
tanyahajóinak s kikötőhidjainak, melyek elsőnek fogták fel s téri-
tették el a meder felé az ostromló jégtáblák .rohamát és lökéseit.
Érdekes látvány volt az egymás mögött kikötött .̂ahajők sora.A sor-
rend persze nem volt megszabva. Ki-ki ott kötött ki, ahol akart,
vagy ahol hely jutott neki, de mégis ugy intézték, hogy a, Gyengéék
kicsi, hétvagonos hajója maradt faroknak, meglapulva a négy-ötször
akkora másik fahajó mögött, mint megrettent gyerek az anyja mellett,
Legelsőnek a mérnökség sleppjei után a legnagyobb, a Balta Gyura
35 vagonos "LaciM-ja düllesztette a mellét bőgőjével büszkélkedve,
mely még tetejes hajó korából maradt örökség volt rajta. Utána a
többi.

Tavasz felé, mikor a lágyabb idők már a közeli zajlást hirdet-
ték, kettőzött gonddal végezték a jegelést, hogy a hajó Béllétti
hosszú léket állandóan szabadon tartsák, ha esetleg az éjjeli fagy-
tól újra beállott volna. Mentői szélesebb csatornát vágtak a viz
felől á hajó hosszában, annál több remény lehetett arra, hogy a zaj-
lás kártevés nélkül vonul el mellette. Hogy ezt a léket bővitsék,
illetve szélesitsék, és a már rothadó jeget a lék azéle mentén
megtörjék, gyengitsék s ezáltal a hajót még jobban biztoaitsák,



24

vizre engedték a csónakot. A ooónak legvégére ültek mindnyájan,

hogy jól fölszaladhassanak a jégre. Skkor a oeónak közepére és e~

lejére mentek s ott azétvetett lábakkal jobbra-balra ingatták,

l u l a j o z t á k a csanakot, mely aztán mindig betört egy-egy

darabot a jégből, A hátul ül(J tovább hajtotta a csanakot olyan

tempóban, ahogy tőrt előttük a jég, Bzt nevezték lulajozáanak.

Megesett azonban, hogy minden elővigyázat és erőfeszités hi-

ábavaló volt. Hasztalan kettőzték meg a köteleket s vetettek ki if-

jakat, hiába hadakoztak a csáklyákkal, hogy távoltartsák a rohamo-

zó jégtáblákat, a zajlás elseaggatta a köteleket, kitéptep sőt né-

ha eltörte a földbe ágyazott maoskát s magával sodorta a hajót „Iái-

kor 192o koratavaszán Szolnokra kerültem, a legelső találkozásom a

tiszai fahajóval épp egy ilyen jelenet volt. A Iffolnárék "Mariska"

nevű, akkor még tetejes hajója megindult zajlás elől éppen a Zagy-

va líörfcolatófca készült volna bemenekülni, mely a Zagyva hídján a°

lói már jégtől mentes volt, de nem volt rá ideje, A zajló jég ma-

gával ragadta a rajta lévő 3-4 emberrel együtt s valami csodával

határos módon nem osapta a Tisza-hid kőlábáhoe, hanem tovább ro-

hant vele„ Előtte és utána a partokról elszaggatott tutajok ron=

osait, illetve elszabadult 18-2o méteres fenyőszálait forgatta,ál-

lította fel s zuhantatta le a jeges ár, mintha játszani lett vol-

na kedveo Szerencsére a mai nagy elevátor tájékán partnak járó so-

dor közel vitte a parthoz a hajót, s a bajban levőket a parfeon kö-

vető hajósok, emberek elkapták a hajóról kidobott kötelet, s nagy

nehezen lefogták a hajót, mielőtt még baja eshetett volna,

1922-ben meg a Balta Gyura "laoi" nevű, akkor még szintén te-

tejes hajóját nyomta be a jég a Vár alatt, a Milléy^köz végében,a-

hol akkor laktam. A hajó ott került javit£s^alá s b^ony, jól benn-

jártunk a nyárban, mire útjára indulhatott. Sokkal rosszabbul jár-

tak azok a hajók, közöttük számos búzás hajó, melyeik fehérrel, bú-

zával telten estek a zajlás áldozatává, kerültek a ̂ isza fenekére,

s mire a tavaajsi ár elvonultával hozzájuthattak vo^Jü*, haĝ y kiemel-

jék, már nem lehetett. Nagyrészük ma is ott van ej-jsemetve, s majd

századok múlva talán, mikor már régen odébfo vándpypXt a 5?isza,ki-

ásaák őket, mint a rabló normanok hajóit.

Mikor legvastagabb jégpáncél bilincsében rabos|fl4ott az ö -

reg Tisza, akkor sem lehetett benne bizni. Mintha, csak télen-nyá-

ron mindig azon törte volna a fejét, hogy lehetne borsot törni a

gyanútlan haiósokorra alá., Az a meglepetés iâ  érhette ni- « IH
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gyott hajó gondozóit, hogy mikor egy hosszabb nyugalmi idő után

hirtelen apadni kezdő vizén beljebb akartak támasztani, a hajő nem

mozdult, hiába feküdtek neki a támasztó csáklyákkal, ahányan csak

voltak. Persze, hogy nem mozdult, mert most azt a figurát találta

ki a Tisza, hogy hiába volt elég viz a hajó alatt, mégis odafa -

gyasztotta a fenekéhez„ Hogy történhetett ez?

A jégpáncél alatt folyó viz hőmérséklete mindig felette van

a fagyáspontnak, tehát a már eléggé megvastagodott jég alsó lapja,

mely a nálánál melegebb vizzel érintkezik, elkásáaodiko Ezt az el-

kásásodott részt a folyóviz árama leválasztja a a jég alatt magá-

val sodorja, A jég alatti kásás jég vonulását nevezték f e n é k -

e a j-nak, azaz fenékzajlásnak9 az áramló jégkása neve pedig s z o-

t y é Y a & ó s z i p o l y ,

Mikor aztán kemény telek idején 2o-3o fokkal süllyedt a hi-

gany a fagyáspont alá, a hajófenék, pláne a puszta hajóé, annyira

lehűlt, hogy az alatta vonuló hószipoly a fenekéhez fagyott, a mi-

kor a ráfagyott réteg is 4fvettfr«fte^őfö»Éi£ alacsony hőmérsékletét,

ujabb réteg fagyott rá és igy tovább0 Ha most már a hajó sekély vi-

zén állott, vagyis a vizfenék és a hajófenék között csak 3-4 arasz

volt a távolság;, a hajófenék alá odafagyott hószipoly azt a fenék

alatti részt egészen berakta, vagyis a hajót a folyó fenekéhez kö-

tötte. Ilyenkor állottak szemben a hajósok azzal a nem könnyű

feladattal, hogy a hajót a fenekére fagyott óriási sulyu hószipoly-

réteggel együtt beljebb támasszáko Komplikálta a bajt néha az is,

hogyha egy kicsit későn vették észre a veszedelmet, és nagyon le-

szaladt már a viz:'a hajó ráült a hószipolyrétegre és belenyomta

a folyó iszapjába0 Az ilyen eset aztán reménytelen volt„

Ha tehát a rendes módszerekkel már nem boldogultak, vagyis a

támasztó-csáklyákkal meg a sárpánóttal nem birták elmozditani a ha-

jót, akkor egy körülményesebb eljáráshoz folyamodtak* Szemben a ha -

jó első és hátsó hasával, a hajótól egy hajitásnyira, a Tisza jegén

egy-egy kis léket vágtak„ Ezután előszedtek egy igen erős dorongot,

mely legalább kétszer olyan hosszú volt, mint a lék oldala s a do-

rong közepére ráhurkolták egy nagyon vastag, erős drótkötél végét,

majd a dorongot a léken át a jég alá dugták, ugy hogy a két vége a

lék szélén fennakadjon, A kötél másik végét benn a hajón a járgány-

ra szedték s a járgányt a hajtószárakkal forgatni kezdtéko Ha nem

voltak elegendő számban ahhoz, hogy mindkét járgányt egyszerre for-

gassák, akkor csak a hajó egyik végére fogtak rá s azt próbálták



26

egyesült erővel elmozdítani. Hiszen ha az egyik vége elmozdult.ak-
kor már nyert ügyük volt.

Megesett azonban, hogy ez a módszer is eredménytelen maradt.
Egy nagy hajóról mesélték, hogy kiszaladt alóla a viz a a fenékhez
fagyott hószipoly annyira belényomódott az iszapba, hogy semmiféle
emberi erővel nem tudták megmozgatni, s a hajó ott maradt késő ta-
vaszig, mig ki nem olvadt alóla a jég, s a tavaszi ár föl nem emel-
te.

A hószipoly szerepe azonban ezzel még nem ért véget, tudott
az mást is, meggyűlt vele a hajósok baja másképpen is. Kemény hi-
degben reggelre berakta a hajó körül vágott csatornát s olyan vas-
tag réteggé fagyott össze benne, hogy megbirta az embert. A jég
alatt vonuló hószipoly fajsúlya ugyanis kisebb, mint a vize, tehát
a csatorna alatt elvonuló fenékzaj szotyéja mind a csatorna vizé-
nek felszínére emelkedett s ott összefagyott. Az emberek láthattak
újra a csatorna kitisztításához.

Betkowaki Jenő

£5 B.


