
A régi Sárrét, és Nagykunság útjai
Az utas ember, aki manapság vasúton vagy kövezett töltéseken, tükörsima

műutakon halad át a mi vidékünkön, rá se gondolhat arra, hogy nemcsak száz
esztendővel ezelőtt, de még közelebb eső korban is milyen . 'küzdelmes vállalkozás
volt itt az utazás. Ha pedig olvasott vagy hallott már arról, hogy abban az időben
annak a tájnak nagyobb részét elvégtelenülő nádsrdőkikel benőtt mocsarak, ég-
aljáig kerekülő áriterületek uralták, melyek a szabályozatlan Tisza, a Berettyó és
Körös megszámlálhatatlan érhajlásdkon, fokokon idáig ömlő áradásaiból táplálkoz-
tak — akkor meg arra gondol, hogy a vadvizeknek ebben a birodalmában száraz-
földi útnak bizonyosan nyoma sem volt. A valóság azonban az, hogy akkor is voltak
kocsiút jaink. A mocsarakat oldalogták körűi, ártereket szegő gátakon kígyóztak,
lustán íőlydogáló erek rozoga íahídjain vezettek keresztül, s mindenik faluhoz
igyekeztek oda férkőzni. Hanem aztán aki csak egyetlen egyszer is járt légyen raj-
tuk, az megemlegette halta napjáig! Petőfi Sándor örök emléket állított nekik
„Utazás az Alföldön' című költeményében, amelyet 1847-ben írt Mezőtúron, itt
menvén keresztül Nagyszalonta felől Pest irányába:

Mimő az út!... De vajon út ez?
Vagy fekete kovász talán?
Mely, ha kisül, leszen belőle
Kenyér az ördög asztalán.
Ne dögönyözze kend csikóit.
Ne dögönyözze kend, kocsis,
Felérünk Pestre, ott leszünk tán
Már az ítéletnapon is.

Azt írja úti levelében, hogy „annyi sár ragadt a kerekekre, hogy a szó legszen-
tebb értelmében minán száz lépésen meg kellett állnunk, s levasvillázni a küllőkről
a gáncsoskodó fekete írós<-vajat". s mintegy élményei összefoglalásaként mondja
ki: „Négynapos utam az Alföldön úgy meghányt, mintha a világot utaztam volna
körül".

Ez utak töltése ugyanis zsombéfeból és kotuból (mocsári növények gyökerei-
vel és elkorhadt részeivel, vegyült laza feltalajból) volt hányva, még csak nem is
eleven földből. Kövezés? — no, arról meg még álmodni se álmodott senki!

Vidékünk egyik régá ismerője, K. Naay Sándor azt írta pl. a darvasi útról
1885-ben megjelent „Biharország" című könyvében: ,.Olyan út, amelyen Dávid király
sem találhatott annyi követ, amennyivel a hosszú Góliáthat leüthesse; árok közé
sem igen van véve utunk egészen a Fűzfásgátig (mit „lufogó-gálnak" neveztek a
nehéz út miaít)".

Ősszel hasig gázolt a ló ez utak sarában, s megfeneklett benne a szekér. Téli
időben a felvágott sár olyan rögökben fagyott meg, hogy majd széthullott rajta a
fakószekér, pedig ez éppen erre szánt találmány volt. Helyt-helyt a hóval eltakart
kátyúban fenékkel fordult fel a szán. S ha már tört az utas, szerencséjének tartotta,
ha keze-lába árán a nyaka megmenekült.

Fakószekér, kender hám,
Mind a kettő rossz szerszám!

Pedig hiába e csúfolódás, ilyen utakra ilyen jármű illett! Vas alig volt rajta,
teljesen fából készült, csapok, ékek tartották össze, húrral, szíjjal, bőrrel volt meg-
varrva. Engedett a szeszélyes út kényének-kedvének; izgett-mozgott minden porci-
kája. nyikorgott. panaszkodott, kopott, de nem tört. mint a vas. Ha egy-egy kis
hibája esett, nem kellett kovács a kijavításához. Ott lógott a lőcsfejen a szerszá-
mos tarisznya, benne kis fejsze, éknek, szegnek való keményfa, húr, bőr. Gazdája
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aana nymában, az útiélen megrenoválta. Ezért dalolta huncutkodva a fuv«rc» •mbor:
Ha elromlik a szekerem,
Kapom magam, megékelem!
Haragszik a feleségem?
Megcsókolom, megölelem!

Nyáron sem szűnt mneg a panasz útjaink ellen. Ilyenkor az volt a baj, hogy
nagyon kiszáradtak. Hordta-vitte a szél. A kotupor majd kiette az utasember szemét,
keresztülfúródva ruhája szövetén, mint valamely élősdi had, vörösre csípte a bőrét,
fájdalmas viszketést okozva. Vásár alkalmakkor, nagydbb lévén a forgalom, a
gomelygó sűrű porfelhőiben a kocsisok nem láittak se té, se tova, s egymásnak men-
tek a szekerek, összeakadtak a tengelyvégek, leverte a rúd a saraglyát. S emiatt,
bizony a fokosok, ólmos botok is gyakorta kézibe kerültek. De ez még csak hagyján!
Hanem ha valami gondtalan utas pipára gyújtáskor eldobta az égő taplót, a tűz
belevette magái a kiszáradt kotuba, és a feketén kojtoló utat meg sem lehetett
közelíteni. Ha efféle dologban tapasztalatlan, gyanút nem fogó idegen utas ráhaj-
íott az égő útszakaszra, beles/akadt a parázsló kotuba. Mennél inkább éviekéit
benne, szabadulni akarván, annál inkább belésüppedt. összeégett lova, ő maga, s
jószerencse, ha üggyel-bajjal kiszabadította valaki a. feneketlen izzó pernyéből.
A múlt század ötvenes éveiben így égett meg a Bajom és Udvari közt levő útsza-
kasz, valamint az Udvariból Szerepre átvezető töltés — miképpen azt. a korabeli
községi jegyzőkönyvekbői olvashatjuk.

Nevezetes útja volt a Sárrét mellékének a pest—debreceni országút. Itt haladt
át Karcagon, Nádudvar alatt és Szoboszlón. Márton József .Magyar Átlós'' című
munkája, melyet 1811-ben adott ki, „tsinálatlan postaut"-na>k tűnteti fel. Valóban
az volt, s annak is maradt mindvégig! Az utasok sálban vágták, dagasztották,
nyaratszakán forró porát verték, csinálni pedig nem csinálta senki. Az úr azt
mondta: „Jól készítsd, paraszt, az utat, — Mert hisz a te lovad vemtat". A szegény
paraszt meg nem győzte robottal!

Müvem utazás esett ezen? — arról Bernát Gáspár írt „Alföldi utazás IS53
tavaszán" címmel, a „Magyar és Erdély ország képekben" II. kötetében. — Az egyik
szolnoki vendéglőnél ült szekérre Bernét úr, de alig jutottak valameddig, már a
hírhedt szolnoki töltés feneketlen iszapjában elakadtak. A pihenterejű három
gyönyörű ló tdpegett-topogott, de nem bírt a kátyúba jutott kerekekkel. Az út .szélén
hámból kidőlt lovak csontvázai hevertek, a töltés két oldalán végeláthatatlan
szennyes áradás hullámzott, beleborult kocsik, szekerek roncsait mosogatva. Végül
is segítséget kérvén., tizenöt lovat fogtak az elakadt szekér elé, s azok nagy gyühé-
zésre kirántották a dágványból, és elvonszolták a hosszú töltés végéig. Tíz napba
telt, míg váltott lovakkal elérkeztek Nádudvar alá. A falu alatt helybeli szekeret
bérelt, hogy azon vitesse magát a túlsó faluvégen lévő kúriáig, ahova igyekezett.
A nyikorgó járművet tizenkét ökör vontatta, s biztatta őket hat béres, de hiába,
mert mindenestől belezuhantak egy vályogmélyedéslbe. Bernát úr alig tudott a bére-
sek segítségével kievickélni a pocsolyából, s kénytelen volt gyalog folytatni útját.
Elvergődvén a templomig, látja, hogy annak oldalához hegyesorrú csolnakok van-
nak cövekéivé. Ezek biztonságosabb közlekedő alkalmatosságok voltak ezen a tájon,
mint a tengelyes jármű.

A karcagi határ ma is egyik érdekes nevezetességén, a kőből épült ötlyukú
Zádor-hídon vezetett keresztül ez az út. 1806-ban építették a Zádor-érre, ma azon-
ban száraz lábbal áll a síkon. Végigporiszkál rajta egy-egy szekér. A hajdanában
alatta elfolyó érnek már csak kiszáradt, betemetődött medre látszik. Valamikor azt
írta róla egy névtelen versfaragó krónikás:

Széles víz a Zádor ere, *
Szép kőhíd van rá építve.
Azon jár a kényes kordér.
Meg a sak portékás szekér.

A Zádor-ér valóban széles medrű, bővizű felyócska volt. A szabályozatlan
Tisza árját szállította az asszonytelki nagy tó, a Bodos-derék és egyéb hajlásokon
keresztül a Hortobágy folyóba, még különiböző fokokon, medreken át le a Sárrétjébe.
Artéri legelő, nagyobb részben pedig nádas, mocsaras rétség volt abban az időben
ez az egész környék. A Lőzérhalom, Bárinashalom, Görgetőhalom tetején juhászok
tanyáztak, nyájaikkal legeltetve a rét tippancs füvét. A fertőket kondások dúrat-
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ták, főzték a rétben termelt sulymot, melynek bele a gesztenyéhez hasonlított.
A Zádor-erdőben pedig, meg a mellette elterülő Tolvajos nevezetű nádasban (miként
elnevezése is sejteti) tolvajok, betyárok lappangottak, akik olykor-olykor megnéz-
ték, mi van a hídon átmenő kereskedők szekerén, s a gazdag kupecek degesz buk-
száját vékonyabbra simították. Azután eltűntek a nádrengetegben, amely éppen
ott végződött, ahol a másik kezdődött. No meg aztán madár is fészkelt az ittsn-
kCTüli nádasokban, olyan temérdek, hogy a régi karcagi hagyomány szerint a híd.
építéséhez madártojással oltották meg a meszet. Ezért tapadtak össze ilyen erősen
a téglái, köved. Dacol is a felette szálló idővel, mint öccse, a harminc esztendővel
fiatalabb (1833-ban épült) kilenclyukú hortobágyi kőhíd, amelyhez hasonlít is külső
átrázatban. Ma pedig már törvény is védi, inert műemlékké van nyilvánítva.

Másik örökemlékezetű utunk a Karajános-gátja volt, amely a Karcag és Kis-
újszállás közt terpeszkedő Karajános nevezetű mocsáron vezetett keresztül. Sárréti,
kunsági öregek ma is keservesen megátkozzák, valahányszor eszükbe jut. Ösz be-
köszöntétől fogva nyár derekéiig inkább csak igavonó jószág szaggatására volt alkal-
mas, nem közlekedésre. A ló, de még az ökör is csak úgy ment bele kerékvakító
sarába, ha vezették. Az okosabbak azonban még így se.

Négy fül látszik: az két lovunk,
Tollas süveg: az kocsisunk.
Emez káromkodva mondja:
Ez a Kara János gátja!
Ennyit hallunk, semmit többet,
A sár ellepi fülünket...

— olvasom egy kéziratos öreg könyvből. Valami nem e vidékre való elkeseredett
utas írhatta. Mert az itteni emberek ilyenkor két lóval nem vágtak neki ennek a
sáflhegynek, hanem a Pingyó csárdánál leszálltak a tengelyről, minden cókmókjuk-
kal hajóba telepedtek, és úgy eveztek Kisújszállás irányába.

Szekér helyett inkább a hajó (=csolnak) volt a sárrétiek és a környéken lakók
fő közlekedési eszköze. Minden falusi gazda szerzett magának, de még a szegényebb
sorsú ember is erre törekedett. Győrffy István írja „Nagykunsági krónika" című
könyvéiben: „Apámtól hallottam, hogy Karcagról Füzesgyarmatra —• pedig jó har-
minchat kilométer távolság — a vásárin hajón járt. Sőt gyermekkoromban több
városszéli udvaron magam is ilwttam hajót". Ezek már kései emlékeik lehettek, a
80-as években.

A Körös felső vidékéről hozták ezeket a tölgyfából kivájt, kiégetett, 4—5
méter hosszú, 80—90 cm széles súlyos alkotmányokat. De kerültek ennél nagyobbak
is. Ügyszintén, kisebbek is, keskeny, hegyesorrú nádtörök.'Ez utóbbiakkal úgy sik-
lottak az ügyes pákászok, rétjáró emberek a nádas rengetegében, akár a fű közt
a gyík.

A falu alá kanyargó ér partján, az érre hajló udvarok lábjában voltak ki-
kötve a hajók. Vizek járásakor a határba, meg a szomszéd falvakba ezen mentek.
A Karcagra menő ladányiak a mai dögtemetőnél hajóba ültek, és a karcagi Sárga-
gátnál szállottak ki, ha pedig nagyobbacska víz volt, eljuthattak a pernyés-zugi
utcák szájáig, ha meg kikeresték az útját, egészen a Morgó csárdáig. A nádudvariak
a Rendekéren, Kocsordoson jártak a ladányi Tégláskertig, sőt a Nótáriuséren be-
jöhettek a falu közepéig. A kunsági városok is jobbára hajón közlekedtek egy-
mással.

Hiszen a közeibe, szomszédos helységekibe elhajókázott a városi, falusi ember
maga is! De teszem azt a bihari oldalról Ványára, Mezőtúrra, Túrkevére hogyan
jutott volna el? Vagy mondjuk a nagykunok Berettyóújfaluba, Szeghalomba, Füzes-
gyarmatra? Ez már nagy"földköz! Ha a maga feje után indul, úgy eltéved a sivatag
réten, a nádasok erdejében, amelyből csak az eget láthatta, — hogy soha ki nem
gabaiyodik belőle! Ezért volt szükség vízifuvarosokra! A mostani ember már csak
álmélkodva hallja, hogy ilyen is volt. Volt 'bizony! De erre a hivatalra nem vállal-
kozhatott más, .csak pákászféle ember, aki egész életét a nádasok világában töltötte.
Az ilyen álmában is eligazodott a rét útvesztőin, a kacsfearingós hajóesapásokon,
rónákon; tudta, melyik merre ágazik, melyiken, hova lehet kilyukadni. Rónának azt
a víziutat nevezték, amelyet az egyik legelőhelytől a másikig vonuló, vízben gázoló
gulya tört a nádasban, amelyen idővel a mocsár vize folyásnak indult. Ismerte az
ilyen ember a vizek állását; egyik helyen evezett, másutt több öles rúddal, a csák-
lyával tolta előre hajóját. Bajomi öreg Szabó Gábor, a 60-as esztendők sokat emle-
getett víziíuvarosa, a rétben még a Berettyó, Körös, Kalló és Tisza vizeit is meg
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tudta különböztetni egymástól, pedig az a mocsár hajlataiban bizony összekevere-
dett. Azt mondta, hogy más-más színe volt mindegyiknek. Ne csodálkozzunk hát.
ha ima is halljuk így említeni: barna Berettyó, fehér Körös, fekete Körös, szőke
Tisza. Nem hiábavaló találmányok tehát ezek a jelzők! A vén Gorzsás is vízifuva-
ros veit. Azt hallottam felőle, hogy éjszakának idején menvén valahová, felvett egy
marék vizet, megkóstolta, s már tudta is, melyik fclj'ó árján úszik a hajója. Más-
más íze volt e folyók vizének.

Réti utakon (elődeink a mocsarat nevezték rét-nek) ilyen vízáfuvarossal vitette
magát a falusi ember. Dehát nem volt az itteni közlekedés valami nagy sürgés-
fci-gás, azt mondanom se kell.

A Sárrét fő víziútja a Berettyó volt. A bihariak ezen jártak Túrkevére és
Mezőtúrra. De ennek a medre Bakonszegnél már elveszett, s hogy parttalan vize
hol folyt a mocsár határtalan náderdejében — azt csak pákászszem fedezhette fel.
Belőle ágazott ki egy hajóút Bucsán túl, a Kecskés zugnál, ez Szerep, Udvari. Bajom
felé vitt. (Lejjebb a Farkas-szigetnél szintén volt egy kiágazási, ezen ds Bajomba lehe-
tett eljutni. A Földlápnál vezetett el. Az Akaszióhalmi kiágazás az Akasztó és
Cséfán puszta vizein, a Sertés, Szuka, Pakae nevű ereken Szeghalom felé kanyar-
góit. A aséfánpusztai rét holmi csapásain, a Siskás-éren, Fudéri-derékcm:, Nagy-
éren Dévav&nya felé mentek. Bajomban a mai vasúti állomás helyén volt a
„kikötő", innen nyílt a Füzesgyarmatnak vezető Harangét nevű hajőcsapás, melyet
egy, a török hódoltság korában elpusztult. Harang nevű mocsári faluról keresztel-
tek el. De ki győzné felsorolni a mocsár minden víziútját! Régi feljegyzések, határ-
perek iratai őrzik a nevüket, s öreg emberek emlékeznek némelyikre apáik, nagy-
apáik elbeszéléséből.

Bihar vármegye levéltárában kéziembe ikerült egy múlt századeleji kéziratos
térkép, ez is jelzi a fontosabb', jártabb hajócsapásokat. Feltünteti a Zódony-laposa
alatt a Berettyóba torkoló „Gyarmati Hajó Utat". A Budaizugban a Kisoldalszigei-
nél pedig a „Szerepi Hajó Utat". Rajta van a sárréti, kunsági pákász és pásztor
hagyományban annyiszor emlegetett „Véss szeg rónája" is. A Keményvágastól az
ördögszigetig vezetett.

De nem, csak embereket, hanem nagyobb terheiket is szállítottak a vízifuva-
rosok. A nagy bedonhajót derekasan meg lehetett pakolni. A Békés megyei vásá-
rokra így szállították a karcagi híres szűrszabek, csizmadiák, meg az egész Tiszán-
túlon el'híresedett karcagi mézesfealácscsdk nagy ládáit, sátorfáit, ponyváit.

A hagyomány szerint azt mondta volt Ugró István, karcagi csizmadia mester,
aki azért maradt emlékezetes, mert olyan hirtelenséggel verset kanyarított minden-
ről, mint valami igazi posta:

Azért nem megyek szekéren,
Mert elakadok az éren,
Beleragadok a sárba,
Nem jutok el a vásárba,
Alkalmatosabb a hajó,
Amelyik nem lyukas, ha jó.

Volt a vízifuvaroseknak másforma szállító eszközük is: az ún. Záp. Ezt azon-
ban ne tévesszük össze a hasonló nevű természeti alakulattal, az ingóláppal.
A nevét kapta csak ettől. Két-három fatörzsből és nádkévékből ügyesen, összeszer-
kesztett tutaj volt ez, amit csáklyával toltak eiőre a vízen. A bajomiak Mezőtúrig
elvitték rajta a teherrel megrakott szekeret. Némelyiken még küs hegyes kunyhó is
volt, amelyikbe egy-két ember behúzódhatott, cókmókját betebette. Tűzhelyet is
tapasztottak egyik-egyik sarkára, nem annyira főzés céljából, hanem azért, hogy
éjszakai út alkalmával a temérdek szúnyog ellen füstölni lehessen. Mert e vér-
szívók alkonyaikor hatalmas rajokban szálltak ki a nádasok tövéről, s embernek,
állatnak maradása nem lett volna miattuk.

íme, megszólaltatva a régi útjainkról emlékező hagyományt és az ide vonat-
kozó korabeli feljegyzésieket, a Sárrét és Nagykunság történeti néprajzának, kultúr-
történetének egy kicsiny szakasza bontakozik ki előttünk.

Szűcs Sándor

— 383 —


