
Hajósélet a Tiszán

A Tisza a Kárpátokban, a Máramarosi Havasokból ered, Fehér és Fekete Tisza
nevű két ággal s 1216 km út után Titelnél ömlik a Dunába. A Duna 120 mellék-
folyójának egyike. Magyar szakasza a torkolattól számított 758 folyókilométeren,
Tiszaújlaknál kezdődik s a 163 km-es folyószakaszon, Röszke mellett hagyja el az
országot. Egész 595 km-es magyar szakasza hajózható, bár a felső Tisza ezt a tisza-
löki duzzasztónak köszönheti.

Esése nem nagy; hazánkban 41,76 m, folyása tehát szelid. Hajózhatósága nem
a legkedvezőbb, aminek egyik oka csekély vízhozama, illetőleg a sok gázló. Sza-
bályozása alkalmával számos kanyart megszüntettek, másokat szándékosan meĝ -
hagytak, hogy az olykor mesterségesen kiképzett és karbantartott „sarkokkal" a
vizet visszatartsák, lefolyási sebességét csökkentsék. A kedvezőtlen hajózási viszo-
nyok másik fő oka a rendkívül ingadozó vízállás, mely nem egyszer - így 1967-ben
is - 11 m vízálláskülönbséget is eredményezett néhány hónapon belül. Magas víz-
állás esetén a hidak, elsősorban az algyői híd, akadályozza a hajózást. Ennek híd-

A Tisza személyhajója, a Délibáb



szerkezeti magassága a „o" pont felett, mindössze 12,18 m, ezért már néhány méteres
áradás esetén sem férnek át alatta a hajók, még a viszonylag alacsony uszályok sem.

A hajósok ezen úgy igyekeznek segíteni, hogy áthaladás előtt a hajók felépít-
ményeit, elsősorban a parancsnoki és kormányos kabint lebontják, áthaladás után
újból felépítik. Alacsony vízállás esetén pedig a gázlókon, melyek vízmélysége olykor
az 1 m-t sem éri el, a félig terhelt uszályok is fennakadnának. A tiszai géphajók me-
rülése is általában 1 m körüli s csak néhány kisebb hajó mer ilyen vízmélység mellett
vontatásra vállalkozni.

Kedvezőbb a helyzete a Tisza közkedvelt személvhajójának, a Délibáb motoros-
nak. Bár merülése szintén 1 m s Vezseny-Szolnok-Tiszabura közötti mindennapos
útvonalán több gázló is van, mégis - szinte az egész fagymentes hajózási szezonban
- le tudja bonyolítani az érintett 10 község forgalmát, mert naponként kiköt több
órára szolnoki bázisán, ezért nem kénytelen, mint a vontatóhajók, napokra, olykor
hetekre elegendő üzemanyagot, ivóvizet magával vinni, s így merülésct deciméterek-
kel csökkentheti.

Mindeme nehézségek ellenére a tiszai hajózás egyike a legősibb foglalkozásoknak
és néhány formája, pl. a komp és gyalogrév átkelés, halászhajózás, faúsztatás évszá-
zadok óta jóformán semmit sem változott.

A legősibb vízi közlekedési eszköz az egyetlen fatörzsből kivájt, vagy kiégetett
egy- vagy kétszemélyes csónak, a ,,bodonhajó".

A tiszai hajózásra évszázadokig jellemző lóvontatás csak alig 2 évtizede szűnt meg.
Elképzelhető, hogy ez a lassú, igen sok embert és még több állatot foglalkoztató

hajózás milyen költséges lehetett annak ellenére, hogy „völgymenetben", - miként
a. tutajok ma is - minden külső erő nélkül, a folyó sodrása erejével haladtak. Ez
óránként kb. 3 km-t jelent.

E sorok írója több régi, tiszai hajósdinasztiából származó, ma már a legmoder-
nebb vízijárműveken közlekedő hajóst ismer, aki gyermekkorában apjától, vagy
nagyapjától tanulta az egyáltalán nem könnyű és nem veszélytelen lóvontatás ezer
fortélyát. A „hajós KRESZ" még ma is oktatja a lóvontatással kapcsolatos vízi köz-
lekedési szabályokat.

A tiszai hajózás azonban ma is nagy szakértelmet és a folyó teljes ismeretét igényli.
Avatajdsn ,nem is tudja megérteni, hogy évtizedek óta a Tiszán élő hajós mit talál
érdekesnek, változatosnak, amikor ezerszer megjárt útján, éjjel-nappal elmerülten
nézi á vizet, a partot, ahol minden fát, minden bokrot ismer. Köztudott, hogy a
hajók éjjel kivilágítatlanul közlekednek, csak szélességüket jelzi zöld, illetőleg piros
lámpa s elől az árboc csúcsán fehér, az élesszemű hajós mégis minden pillanatban
tudja hol jár, mert a partmenti fákról, vagy más által meg sem figyelhető apró jelen-
ségekből tájékozódik. Ez másként nem is képzelhető el. A hajózás nagy felelősséggel
jár, hiszen sok ember élete, nagy anyagi értékek vannak a hajóirányító néhány ember
kezében. A kis Délibáb 200 utast szállít, a vontatóhajó olykor 4-5 - milliós értéket
jelentő és milliós értékű áruval terhelt - uszályt vontat. A különböző hajómozdulat,
a manőverezés - különösen ha a géphajó vontat is - nem olyan egyszerű dolog. Egy
áthúzott kompkötél, egy váratlanul, kanyarban felbukkanó tutaj vagy vontatmány,
egy ladikjában a víz közepén szundikáló pecás a viszonylag szűk Tisza mederben ko-
moly problémát okozhat, nem is beszélve a hullámverés által úszó munkagépekben,
vízkivételi úszóművekben, vagy magában a partban okozható károk kiküszöböléséről.
Mindez nagy szaktudást, állandó koncentrációt igényel. Ehhez járul még, hogy a
tiszai hajók is 24 órát, vagy még annál is többet haladnak egyhuzamban, s ehhez a
hajós életritmusának alkalmazkodni kell. Valóban, szárazföldön élő számára teljesen
felfoghatatlan, hogyan lehet, komoly egészségkárosodás nélkül, éveken - évtizedeken
keresztül nap mint nap felelősségteljes, nehéz munkát végezni rendszeres pihenés és
rendszeres alvás nélkül. Sajátságos adaptálódás ez az élet- és munkakörülményekhez.

— 182 —



A hajós szervezetére, összes életfunkciójára hat hajója, amelyen utazik s amely
egyben munkahelye, otthona, szórakozása, városa. Élete merőben különbözik a száraz-
földiétől, de hajótípusonként is más és más. Mások a mozgási lehetőségek, a tér, a nyu-
galom, öltözködési, táplálkozási viszonyok, más az életmód, még pedig minden tekin-
tetben szűkebb. Legjelentősebb probléma mégis a családi élet csaknem teljes hiánya.
A nappali és éjszakai szolgálatnak folyamatos egybeolvadása, az állandónak mondható
éjjelezés, a fűtött helyiség melegének és a zimankós hidegnek pillanatonkénti változása,
a nagy balesetveszély tudata, az állandó és fokozott figyelés káros kihatásai sem-
legesítik a szabadban tartózkodás adta előnyöket. Mindez kialakítja jellemét, melyet
egy írónk nagyon szépen így rajzolt meg: „Senki sem szereti úgy embertársait, senki
úgy a nőt, a fát, a becsületes és nyugodt életet, a családot, egy pici házat a kiskert
közepén, mint a hajós." Külön világ, különleges egészségkárosodások. Hazánk, mint
annyi egészségügyi szervezési vonalon, itt is az elsők között alkotott jogszabályt a
belvízi hajósok és utasok egészségvédelméről. Az 1870. évi 12 547. sz. közmunka és
közlekedési miniszteri rendelet „Egészségügyi szabályok a hajósnép és a hajón utazó
közönség számára" címmel, sok tekintetben ma is érvényes intézkedéseket tesz.

A tiszai hajósok élet- és munkakörülményei nagyon különbözők aszerint, hogy
milyen típusú vízi járművön teljesítenek szolgálatot. Talán legkedvezőtlenebb a hely-
zete a szeniélyhajók hajósainak. Létszámuk viszonylag magas, s a hajótér kihasználása
elsősorban az utasok kényelmét szolgálja. így van ez a Délibábon is, annak ellenérc,
hogy az elmúlt évben felújították, kényelmesebbé, korszerűbbé varázsolták. A személy-
zeti lakótér itt is meglehetősen szűk, a kabinok csak 1-2 személyesek. Egy személyre
kötelezően előírt 3,5 m3 légtérfogat megvan, a hálóhelyek előírásosan 183 cm hosszúak,
60 cm szélesek, egymás fölött legfeljebb 2 ágy van s az alsó a padlótól 40 cm-re,
az egyes ágyak egymástól, illetőleg a mennyezettől 70 cm távolságra vannak. Saját
konyhája, éléskamrája, jégládája van. Az ízletes ételt szakács készíti el. Súlyos munka-
egészségügyi probléma a hajó nagy igénybevétele. Hajnali fél három órától este nyok
óráig, 3 óra szolnoki tartózkodás kivételével, állandóan úton van s ez a 3 óra is
anyagvételezéssel, karbantartással, elszámolással telik el. Sőt gyakran sétajáratot is
lebonyolít. Ez a napi 14 és fél óra menetidő is csak ideális hajózási viszonyok között
tartható, ködben, nagyobb áradás1, vagy pláne alacsony vízállás esetén jóval hosszabb
lehet. Fokozza a hajósok megterhelését a 11 kikötés, az utasok ki- és beszállításának,
az áru ki- és berakásának munkája és felelőssége.

A tiszai személyhajózásról még annyit,- hogy olcsósága ellenére, lassúsága miatt
elsorvadóban van. A Szolnok-Szeged járatot 1965-ben a MAHART kihasználatlanság
miatt megszüntette.

A Tisza-parton sétálók gyakran elcsodálkoznak a nagyerejű kis vontató motoro-
sokon, melyek olykor négy-hat 3-400 tonnás uszályt is vontatnak. Ezek személyze-
tének elhelyezése kényelmesebb. Melegvíz, villany, hűtőgép, központifűtés, jól fel-
szerelt konyha1, tágasabb lakótér, tussolok, a nagyobbakon étterem, szalon teszik
a helyzetet a szárazföldi viszonyokhoz hasonlóvá. Bár a zajos gépüzemben általában
már nem tartózkodik a gépész, mert szinte mind távvezérlésűek, mégis a legnagyobb
és alig megoldható probléma a zajártalom csökkentése.

A teherforgalom is erősen visszaesett a múlthoz képest, alig néhány vontatóhajó
tartózkodik állandóan a Tiszán. Megszűnt a gabona, a cukorrépa vízi szállítása,
pedig a vízi szállítás nagyon olcsó és gazdaságos. Elég, ha arra gondolunk, hogy a
vontatóhajó személyzete 5-6 fő s még az 1000-1200 tonnás uszályoké is csak kettő.
Manapság a Tiszán csak építőanyagot, műtrágyát és újabban - tankuszályokon -
olajat szállítanak a Szeged környéki gazdag olajmezőkről a szőnyi olajfinomítóba.

Nagyon érdekes a hajósélet az uszályokon. Rajtuk aránylag nyugodt, a száraz-
földi viszonyokat megközelítő körülményeket találjuk. Farukon, a magas kormány-



állás előtt, kis házakra emlékeztető, muskátlis ablakú családi lakás van, előtte ját-
szadozó gyerekek, kapirgáló baromfiak.

Csepegő kő porózus homokkőből „Háztáji gazdaság" az uszályon

A család tagjai itt együtt élnek mintegy leszakított részeként a szárazföldi tár-
sadalomnak. Hátrányai elsősorban a géphiányból származnak, önálló mozgása nincs,
a vontatóhajótól függ. Nincs villanyvilágítása, csak kályhafűtési lehetőség van, ez
azonban a falak gyenge hőszigetelése miatt nem kielégítő. A láb- és vállmagasság
közötti hőmérsékletkülönbség igen nagy. Problematikus az élelmiszer-beszerzés és
nyáron a tárolás. Ivóvizet kannákban tárolják s bizony nem vagyunk meggyőződve arról,
hogy nem használják-e - állandó figyelmeztetés ellenére - az ún. csepegő kövön
áteresztett Tisza vizet főzésre, mosogatásra.

Külön kell szólni a Tiszán alig egy éve közlekedő modern, új járművekről, az
önjáró vagy hivatalos nevükön Z uszályokról.

A jövő a Z uszályoké, merc lassúságuk ellenére rendkívül gazdaságosak; nem
keü vontatóra várniuk, nincs holt állásidejük, 4-600 tonna rakományukkal egy kor-
mányos-gépész és egy matróz a kiszolgáló személyzete. A rajtuk élő hajósok a gép-
hajók és uszályok előnyeit élvezik, azok hátrányai nélkül. Szinte mindazt a kényelmet
megtaláljuk, amit egy összkomfortos szárazföldi lakás nyújthat. Műanyag falak, padló,
függönyök, modern, beépített bútorok. Fürdőszoba, hideg-meleg folyóvíz, központi
fűtés, modern konyha, hűtőgép. A Tiszán közlekedő Z uszályok kormányos-gépé-
szének lakása 7 helyiségből, a matrózé 4 helyiségből áll.

A Z uszályok hátránya a mindössze két főnyi kiszolgáló személyzet.
Meg kell még említeni a különböző hajózási vállalatok mozgó munkásszállá-

sait, az ún. tanyahajókat. Legismertebb a Tiszán a szolnoki Vízügyi Igazgatóság
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Matrózlakás az uszályon (Foto: Mészáros F.)

minden kényelemmel berendezett tanyahajója; a Kunság. Még ennél is modernebb,
inkább osztályon felüli szállodához hasonló a szegedi FO-KA Vállalat újonnan
készült, Tiszafüred térségében gyakran tartózkodó tanyahajója.

De mit csinálnak a tiszai hajósok télen, amikor befagy a folyó, vagy nagy zajló
jégtáblák teszik lehetetlenné a hajózást? Egy részük átmegy hajójával, vagy anélkül
a sokkal később befagyó Dunára és ott hajózik - esetleg egész télen - hóviharban,
dermesztő szélben, más részük a telelők őrségét látja el, vágja a jeget a hajó körül,
végzi a karbantartást. Ilyenkor mennek jól megérdemelt pihenésre is családjukhoz,
mert a hajós nyáron soha sincs szabadságon. Ha pedig megöregszik és nyugalomba
vonul, akkor is minden nap kimegy kedves Tiszájára, horgászik, s közben soha nem
szűnő érdeklődéssel nézi a vizet, a jövő-menő hajókat, bíráló szemmel figyeli a
manővereket s amig él, hajós marad minden ízében, minden gondolatával.
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