
SZABÓ LÁSZLÖ

Fejezetek egy hajónaplóból
Vallomás a vízről

A vizek hazájában, Szatmár megyében születtem. Fehérgyarmathoz a kisari
Tisza nyolc, a két falut elválasztó Túr négy, a penyigei Szenke négy-öt, a ma-
tolcsi Szamos öt kilométerre folyt. S még nem is említettem a kis vizeket, erdők
alján kanyargó erecskéket, csatornákat, holt ágakat. Azokat, ahol nyáron csú-
szót (vízisikló), halat, rákot lehetett fogni, tavasszal vadmadarak tojásait szedni,
télen pedig két sarkon vagy fakorcsolyán csúszkálni, kitárt kabátunkba kapó
széllel vitorlázni. A vizes, dús vegetációjú táj gyermekkorom nagy élménye.

Aztán Debrecenbe költöztünk. A pusztaság, a vízért imádkozok hazájába.
Oda, ahol a nagyerdei strand egy négyzetméternyi vizéért nyáron eleped az em-
ber. Oda, ahol a Föcsö (Keleti-Főcsatorna) Földközi-tengernek, Balatonnak szá-
mít. Nyilván ezért is lettem úszó. A víz éhsége vitt a faltól-falig úszók, a jég-
hideg vagy piszoktól megrekkent vízbe fanatikusán szerelmes debreceniek tábo-
rába. S ez a titkos vágy hozott Szolnokra is.

Mindenki azt mondta, nagy szerencse ért. A debreceni barátok irigykedtek.
Jól ismertem a helyet, hiszen gyakran jöttünk ide versenyre. A Tiszáért pedig
rajongtunk. Versenyek után irány a Potya: fürdés, iszapbirkózás, foci a homo-
kon ; egy debreceni csapat számára maga a mennyország. Debrecenben az uszo-
dában meséltem élményeimet: a gyaloglásokat a régi gyümölcsösökön, parti
bozótosokon át a Vashídig, hogy onnan leúszva naponta készülhessünk a Bala-
tonra, Szarvasra, az augusztus 20-án rendezett folyamúszásra; a nagy focikat
a Potya homokján; a medencebetonozást a Pedagógus Csónakházban; s azt,
hogy hatvanhárom nyarán úgy jöttem gyalog végig a Tisza közepén a Potyától
a hídig, hogy végig kint volt a fejem.

Rövidesen minden elromlott. Megszűntek a szarvasi, szolnoki folyamúszó
versenyek; a Potya áldozatul esett a vízműnek; az uszodában új fejezetet kezd-
tek írni: csak a minőségi sportoló valaki, a többi, a kiöregedett vagy annak vélt
mehet a dolgára; a Pedagógus Csónakházat — kajakommal együtt — eladták . . .

Szomorúan nézek alá a Tisza hídjáról; Baján, Szentesen, Szarvason micsoda
víziélet, mennyi csónak. Itt ha még a Holt-Tiszát is hozzáveszem, szinte semmi.
Ügy érzem, a karcagi Zádor-hídon állok, amely alól elfogyott a víz...

Az expedíciók gondolata
A Tisza nemcsak így izgatott, hanem, mint néprajzost tudományosan is.

Nem tudtam lenyelni, hogy Györffy Istvánt és Szűcs Sándort, a megye két nagy
kutatóját a szakma éppen a víziéletet bemutató munkái miatt bélyegzi roman-
tikusnak. Ennyire elfedte volna az emberek tisztánlátását a száz éve kialakult
nagy alföldi szárazulat. Hiába a jegyzőkönyvek áradata a vizekről, nádasok-
ról, mocsárokról, halászati jogról, csikászatról, mindez a szó szoros érteimébei?
száraz adattá válik. A mai tudósok kezén nem lényegük éled újjá. S itt volt s
még élő tanú, a vizek tudósa Betkowski tanár úr, akinek könyveit, cikkeit sze-
mélyes élményei hitelesítették. Ö is romantikus? Vagy mert a hajóácsolás tech-
nikáját írja le pontosan egzakt? Hinni lehet neki; de csak adatainak. Könyvé-
nek lényegét nem értik.

13



Magam, mint vízparti ember a Györffy—Szűcs—Betkowski képet éreztem
igaznak, hitelesnek, s éppenséggel a romantikától távol állónak. Az Ecsedi láp
környékén terjengő történetekre, a Gyarmatra Ecsedről bivalyszekérrel érkező
kérő látványa, a Szenke vizébe fulladt lányok balladája, a Hótt-Szamos tömén-
telen vadmadara igazolta számomra őket. Ekkor határoztam el, hogy engedve
vízéhségemnek is, tudományos szemmel közelítem meg a kérdést, hárítom el
a romantika vádját, s vizsgálom meg milyen szerepe volt a Tiszának a táj élet-
tében.

Bellon Tibor barátommal 1969-ben a tiszapüspöki hullámtéren gyalogolva
dolgoztuk ki a tervet: expedíciót kell szerveznünk, s a Tiszán többször is végig-
evezve a víz felől kell megközelítenünk a falvakat. A falu így minden bizony-
nyal más arcát fogja mutatni. Mindez új látást alakíthat ki, rányitja sze-
münket eddig figyelembe sem vett dolgokra. A víz és az ember viszonyát kell
megvizsgálnunk. Mindez kemény munka, de egyben sport és szórakozás is annak,
aki imádja a vizet.

Tervünket előbb a nagy árvíz hiúsította meg. A már megszervezett expe-
díció szárazon kötött ki, s kénytelen volt Jászdózsán munkába fogni. 1978-ban
azonban a Közép-tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság támogatásával, kölcsön adott
árvízvédelmi ladikjaival Szolnok—Tiszaug térségét, s a Nagyrév—Cibakháza
melletti holt ágat bejártuk. Majd a Természetvédelmi Hivatal és a Madártani
Egyesület komplex expedíciójához csatlakozva 1981-ben Kisköre—Szolnok, s
ezévben Tiszafüred—Kisköre között végeztünk gyűjtéseket.

Nagy élmény volt. Három-három héten át hol 40—42 CC melegben, hol
zuhogó esőben, csónakban, sátrakban vagy szakaszmérnökségi házakban meg-
szállva dolgoztunk, küzdöttük át magunkat bozótosokon, vízállásokon. Harcol-
tunk a szúnyoggal, bögöllyel, darázzsal vagy ültünk hűvös vályogházakban
szíves emberek között, savanyú borokat iszogatva. Vizek öblei, partszakaszok,
falvak, emberek, rég elfeledett munkaeszközök, eljárások, történetek eleven
emléke él bennünk, s gazdagítja a múzeum anyagát sokezer fotó, több tucat
hangfelvétel, rajz, cédula. Az expedíció nemcsak a múlt megismerésére, egy süly-
lyedőben lévő világ emlékeinek megmentésére és szemléletünk átalakítására volt
jó. Jó volt baráti kapcsolatok megerősítésére, s a jelen tényeinek megismerésére
is. S mint kiderült, nem is a nagy, hanem az apró dolgok a lényegesek. Ezek
különböztetik meg a vízparti embert és életformát a víztől távolabb előliétől.

1978. július 7. Tiszavárkony

Üticélunk ma Tiszavárkony. Három napot szánunk rá. Itt vagyok leginkább
ismerős a Szolnok környéki települések közül. Atlaszt gyűjtöttem egy hétig.
Barátaimat többször meglátogattam, egyszer három hetet gyűjtöttem itt egyfoly-
tában. Jó adatközlőm volt Hovodzák Lajos hentes mester és az apja, aki községi
bíró is volt. Fekete Péter református lelkész segítségével beszállítottam a mú-
zeumba a temető legszebb gombosfáit (kopjafa), több majálison is itt voltam,
fotóztam, majd földrajzi neveket is gyűjtöttem.

Most azonban csónakkal érkeztünk a víz felől. A társaság egyik fele az
azonnal betért Malik Péter bácsi halász tanyájára, s megbeszélve vele, hogy
hajnali négykor a varsa felszedésénél végig követhessék. A másik két ladik
csak üggyel-bajjal köthetett ki a vízkiemelőnél; nagy a sodrás, majdnem elkapta
őket. Mi a Ligetig megyünk üres csónakkal, s ott szállók ki a jólismert helyen.
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Pár éve még gondozott terület volt, kaszálták, legeltették, sportpályáját
óvták. Ma merő lósóska és gyom. Akkor itt volt a majális: tribün, ahol beszéd
majd műsor hangzott el; tiszta terep, ahol sátrak, lacikonyhák állottak; pózna-
mászás, zsákbanfutás, lepényevés volt; a pályán öregek és fiatalok, kövérek és
soványak meccse, s más efféle. A suhángok, bozótok eléggé nagyok, régen tet-
tek itt rendet, talán nem is fognak...

Az udvarok ugyanazok, s mégis egészen mások. Mások, mert nem az utca,
hanem a Tisza és a Liget felől érkezünk. Most jövök rá, hogy úgy dolgoztam
itt, mintha Nagyivánban lennék. A vizet figyelembe sem vettem. Pedig a Liget
felső része, a kertek alja biztosan akkor is tele volt uszadékfákkal, nagy rön-
kökkel. Megtudjuk, hogy ezeket akkor fogják ki, mikor a Tisza árad, s kikötik
a parti fákhoz a ladikkal kivontatott, megcsáklyázott, drótra fogott nagy fákat.
Amikor a Ligetet is elönti a víz, ismét tovább vontatják, ki-ki a maga kapujáig.
Amint a víz elapad, a rönkök kiszáradtak, szétvágják, felaprítják és az udvaron
tárolják. Némelyikben az ácskapocs, szeg — aminél fogva vontatták — ma is
benne van. Senki a másikéhoz nem nyúl, a fogást tiszteletben tartja.

De nem vettem észre a hátsó kerítések lényegét sem, pedig még fotóztam
is őket. Mindössze azt rögzítettem, hogy hol helyezkedik el az árvízmentes szint.
Pedig lám a kerítéseket is a víz adta. Élősövény és sövénykerítés zárja le a tel-
ket, rajta semmi nyílás, mert a baromfi, disznó ha nagyobb víznél kijutna, bele-
döglene a vízbe. A libát mindig terelik, s a kiskapun át engedik a Ligetbe, vízre.
Az udvaron minden a víz ajándéka. Itt-ott még fonott tyúkól is van, sőt egy
helyen fonott oldalú góré maradványa. Mindenütt nagymennyiségű fűzvessző
áll halhibba (csomóba) rakva, s minden rakomány, legyen fa, rőzse, széna ka-
rókból, rönkökből épített álványzaton áll. Nyári melegben a tyúkok alattuk hű-
sölnek, vágnak fészket az agyagos porba.

A házak hátsó végénél és a górék eresze alatt majd minden házban ott
lóg a gamó vagy vízhordó horog. Ma már nem használják. Régen volt rá inkább
szükség, amikor a Tisza vizét itták. A korsót, rocskát külön kiépített lejárókon
merítették meg, télen pedig léket is kellett vágniuk, hogy vizet nyerjenek. De
a ladik is szolgálhatott sáros időben vízhez való lejáróként. Bárkinek joga volt
oda lemenni más ladikján. Nagy áradások alkalmával ladikkal mentek a parttól
távolabb, hogy mégis tisztább vizet nyerjenek. A horogra akasztott rocska nagy
szájából a víz kilötyögött volna. De a benne keletkező hullámokat kereszt alak-
ban összerótt 15—18 cm hosszú léccel megtörték. Ez a kereszt minden rocskában
benne volt. Ám alkalmilag letépett leveles fűzfagally vagy szőlőlevél is megtette
ezt a szolgálatot. Fazekas Sándorné be is mutatja, miként csinálták... vállára
veszi... levelet tép s mi fotózzuk... Ott a mosósulyok is a góré oldalában.
Kikérdezzük a vízben való mosás felől is . . . Délután egy ember éppen a rongy-
szőnyeget viszi le a vízre mosni, mosószékkel, súlyokkal... fotózzuk.

Tiszavárkony Tiszától távolabb lévő udvarai már mások. Kevés a rőzse,
inkább venyige akad, jeleként a szőlőkultúrának. Uszadékfa helyett is inkább
az akácfaméterek jellemzik, s itt elvétve rakják talpazatra a kazlat, rozsét.
Korábban egységesebb volt a falukép, ma már csak a vízre járó telkek őrzik
a Tisza közelségének néhány nyomát, a távolabbiak elszakadtak, szárazföldivé
vál tak. . .

Más a víz felől érkezni.
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1978. július 24. Tiszaug

Ébresztő fél 7-kor. Bellon Tiborral a gáton és a gát két oldalát bejárva Tisza-
kürtre mentünk. Fő célunk az ugi ártéri gyümölcsös bejárása. Ez a hírek szerint
Ug kincsesbányája volt még néhány éve, de a tsz nem engedte művelni, helye-
sebben beleszámította a háztájiba, s ezért le kellett volna mondani a kukorica-
földről vagy közelebbi kertről, hát elhagyták.

Előbb egy tanyát érünk a volt Ság falu széléhez közel (a középkorban el-
pusztult falu nevét ma határnév őrzi). Éppen lekvárt főznek, s ez jó alkalom
arra, hogy a gyümölcsösről adatokat szerezzünk. „Kérem itt olyan gyümölcs volt,
hogy az ugiak nem adták volna semennyiért. Kijött rá néha a Tisza, de ez olyan
szívós fajta volt, hogy nem ártott neki, sőt megéledt tőle... Aztán nem enged-
ték művelni, pár éve kipusztult. Volt itt alma, körte, szilva, szőlő, minden.
Utakra volt osztva, mindenkinek volt egy kevés. A végén egyik-másik mérgében
úgy szedte le az almát, szilvát, hogy az ágat baltával lehasogatta vagy kivágta
a fát és a földön szedte le róla. Sok gyümölcsfa még mindig megvan. Augusz-
tusban meg ősszel olyan illat száll fel onnan...! A jó gyümölcsillat. De hát
a gaztól már nem lehet bemenni... Pedig nem férgesek ám az almák sem, mert
ezt nem kell úgy permetezni. Mióta egyáltalán nem permetezik, annyi az énekes
madár — úgy elhallgatom őket —, és azok kiirtják, az a legjobb permet."

A tanyán még a varjúfogó tőr használatát is lefotózzuk, sőt a tőrt is meg-
kapjuk, ma már nem használják. Régen azonban még fácánt is fogtak vele.

A gyümölcsös szélén néhány jóízű nyári almát, szilvát termő fa. Finom a
körte is. Itt vert sátrat egy kempingező család, megvan néhány napra a gyü-
mölcsük i s . . .

Beljebb karvastagságú, falsűrűségű gyalogakác. A kiszáradtakat könnyen
törjük, de a sűrű mindinkább felfog. Az embermagasságú csalános rész már
majdnem meghátrálásra késztet, de egy távolabb álló hatalmas fa csábít...
Végre egy kis tisztás, hatalmas fák, egyik-másikon elvadult, felfutott szőlő. Az
almafák között nincs két egyforma, mindnek más a zamata, íze. Kivinni innen
már semmit nem lehet, tovább menni nem tudunk. Kétórás küzdelem után fel-
adjuk . . . Láttuk amit látnunk kellett...

Tovább ballagva elmélkedünk. Mindössze négy éve hagyták csak el, s már
is hasznavehetetlen, áthatolhatatlan. Most értjük csak meg a török hódoltság
okozta igazi kárt. Nem kellett az embereket megölni; nem a falvak feldúlása
volt az igazi kár; hanem a létbizonytalanság. Az, hogy néhány évre el kellett
hagyni e dús vegetációjú területet, s a kiöntő Tisza, a tápot kapó gyomnövény a
kultúrtájat tönkretette. Négy év, nyolc év, tíz év és a mégoly ellenálló fajták
is elvadulnak, hozzáférhetetlenné válnak. Az ember kezdheti élőről a visszafog-
lalást. Most értjük csak meg az égetéses irtás gazdálkodás lényegét az akkori
technika mellett: ezt csak leperzselni lehetett; gyomot és kultúrnövényt együtt.
Űj fákat kellett ültetni, új szőlőt, s ez ismét négy év, hat év, nyolc év, hogy
teremjen. Ha nem jött közbe ismét egy elfutás...

Rossz a kedvünk, pedig hivatalosak vagyunk Kürtön egy pincelátogatásra.
Kinek állott érdekében tönkretenni ezt a gyümölcsöst. Hiszen haszon nem volt
rajta. A nyári alma alig 2—3 Ft-ért értékesíthető. A család azonban elfogyasz-
totta volna, nagy munkát sem kellett ráfordítani. De kár az ellenálló fajtákért
is, a különleges zamatokért. Nemcsak Jonathán és Starking van, hanem kormos
alma, bőralma, sóvári, borízű, s még sorolhatnám, hiszen eddigi útján Bellon
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Tibor negyven nevet gyűjtött össze. S ha ez nem is ennyi fájta, huszonöt meg-
van s nemesíteni, keresztezni, oltani rá, talán jó lenne. Persze mi csak nép-
rajzosok vagyunk, romantikusok . . .

1981. augusztus 2. Tiszabő

Szomorúak voltunk tegnap estig. Harmadik hete vagyunk a Tiszán, s még
halat nem tudtunk szerezni. A halászok nem adhatnak el, le kell adniuk a fo-
gást a szövetkezetnek. Horgászni nem horgászunk, varsákat mint más nem
fosztunk ki, tehát halat nem ehetünk. Tegnap este azonban ránk mosolygott
a szerencse. Bellán Oszkár, a tiszabői idős halász éppen ladikjából száll ki. Pár
éve már jártam nála, bár nem ismertük meg egymást, ö, mint nyugdíjas szabad
eladó, korlátozott számú varsa használatával, pedig hosszú kilométereken más
halász nincs alatta a Tiszán. Este már halászlevet ettünk és sütöttünk is halat.
Ott a vízparton ülve két történetet is mesélt Oszkár bácsi, aki a Marosról került
ide úgy, hogy családját ladikra tette, s felevezett ide Bőre. Itt él már jó harminc
éve. Erdei Ferenc barátja volt, rendkívül olvasott ember, s a halászszövetkezet
egyik szervezője volt. Hallgassuk meg a vele valóságosan is megesett törté-
netet :

„Voltunk hatan halászok, szolnoki brigád. Mentünk lefele a lapsolóval, nagy
hálóval. Oszt mikor mentünk lefele Dobánál olyan nagy vihart kaptunk... !
de eső nem esett, csak szél fútt. Hát mindnyájan azt mondtuk, hogy né, ne
menjünk itt potyára, hanem szálljunk ki, süssünk, oszt együnk! Egy enyhelyet
kerestünk a parton, egy jó bozótost. (Majd ha mennek itt lefele, majd meglátják
Dobánál azt a nagy sarkot.) Ott mentünk ki. Szedtünk száraz tűzrevalót, tüzet
csináltunk, sütöttünk nyárson szalonnát.

Hogy, hogy nem, nem tudom, de egyszer csak a hátam mögött valaki azt
mondja, hogy: „khm, khm, khm, khm!"'. Odanézek, hát egy alacsony kis hajlott
hátú öregasszony. Tudja Isten hány éves lehetett. Ott állt mellettem... Ezek
az öregek olyan babonás emberek voltak, akikkel halásztam. Nem mertek oda
se nagyon nézni. Én meg ahogy sütöttem a szalonnát, csöpögtettem a kenyérre
a zsírt (már jól meg is volt sülve), azt mondja nekem az öregasszony, hogy:
, Kínáljál meg mán, egy kis zsíros kenyérrel, úgy ehetnem belőle!'' „Hát ehun
van ni dajkám!" Oszt kétfelé vágtam a zsíros kenyeret, oszt adtam neki. (Ez így
megtörtént a valóságban.) Elvette oszt ette. Én nem néztem nagyon hátrafelé,
forgattam a szalonnát a tűz fölött, mire azt mondja: ..Köszönöm, hogy megkí-
náltál! Majd hogyha eláll a szélvihar, nemsoká. (így szószerint mondta), majd
itt a sarok után vessetek egy tanyát, majd meglátjátok mennyi halat fogtok!"
Avval úgy eltűnt, hogy nem is tudtuk hová lett. Olyan bozótos volt a kör-
nyék . . . ?!

Nemsoká elállt a szél. Jól laktunk, ettünk, ittunk.
Eleinte bosszankodtunk is, hogy mit javasolgat itt nekünk ez az öregasz-

szony. Így meg úgy...
Egyszer azt mondja Bozóki Laci bácsi: „Halljátok csak meg kéne vetni, ha

az öregasszony mondta". Azt mondja Kovács Sándor bácsi, az öreg: „Hát tele
van az ott tuskóval, nem lehet ott megvetni". ..Próbáljuk meg — azt mondja
Bozóki Laci bácsi — majd megjavítjuk a hálót, ha elszakad! Megnézzük már
a babonában van-e valami igazság."
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Avval elindultunk, meg is vetettük a sarkot. Oszt annyi halat fogtunk, mint
Szent Péter, pedig az mán sokat fogott. Az is halász volt."

Ha a néprajzos terepre megy, bizony még ma is lehet szép dolgokat ta-
lálni . . .

1981. augusztus 3. Nagykörű

Megindító élményben volt ma részünk. Nagykörű egyik vízre járó utcáján
egy halászladikot vittek be a kapun. Ketté volt vágva. Betértünk és ott egy igen
öreg embert találtunk, 96 éves volt, s halász. Teljesen siket volt már, de még
minden nap lement a Tiszára a kikötött ladikba, s horgot dobott bele vagy csak
ott ült. Szolnokon lakó fia hazajött és a ladikot elvágta kettőbe, hogy ne mehes-
sen le többet, s véletlenül ne forduljon a vízbe. Azért nem vágta fel teljesen,
mert Németh Lajos bácsi a koporsójának szánja a fél ladikot. Megkért, hogy
a csónakon ülve fényképezzük le őt. Legényesen kihúzva magát ült a „kopor-
sóra" . . .

1982. július 30. Tiszaroff

Itt az elmúlt évben részletesen leírtam a komppal, ladikkal való átkelést,
s a téli jégen közlekedést. Azóta még néhány kiegészítéssel összeállt egy szép
kép arról, hogy az emberek a Tiszának hány jeges változatát különböztetik meg
név és állapot szerint. Nagyon fontos ez, mert a közlekedést, a jégvágást ez ha-
tározza meg.

Először a víz aludni kezd, ekkor még nincs jég rajta, de valahogy máskép-
pen folyik. Aztán pillédzik, vékony réteg keletkezik rajta, amely törékeny. Ha
tovább hűl a levegő a jég erősödik, növekszik a vastagsága, s már nem törik be
könnyen. A vastagabb jég valahol megtorlódik, összetorlódik, s fölötte a jég
egyre inkább vastagszik, mert lassul a víz folyása. Ha egyik parttól a másik
partig, s felfelé és lefelé is befagyott, akkor beáll a Tisza, s ettől kezdve a jég
nem erősödik, hanem hízik. A teljesen beállt Tiszán is vannak itt-ott üres foltok,
ahol nem fagy be a víz, ezt a foltot a mesterségesen vágott léktől megkülönböz-
tetik. A folton át levegőzik a víz. A beállt jégen kocsival, szekérrel lehet át-
menni. De ha az idő melegedvén, a jég olvadni kezd, akkor nem tanácsos rá-
menni. A legveszélyesebb az, amikor a jég meghókkad, hirtelen kifehéredik,
kimegy belőle a víz. Ilyenkor még úgy tűnik, be van állva, de már nincs tartása,
omlik. Ügy is mondják kásás. Ha nem hókkad meg a jég, akkor darabokra törve
úszik, azaz zajlik. A törés egyik parttól a másikig is szaladhat egy pillanat alatt,
de apróbb törések is keletkezhetnek. Ezek ismét torlódnak.

A nyári folyó víznek is számos színe, neve van...

1982. augusztus 5. Dóba

Horgászokkal beszélgetek. Ma igazából ők a víz, a Tisza szerelmesei. Fog-
lalkozásuknál fogva pedig a halászok, gátőrök, vízügyi szakemberek. De több-
ségük horgász is. Nagy fogásokról, hajnali vagy estéli csendes horgászásokról
beszélgetnek, s mindent a jó kapás szemszögéből ítélnek meg. Ez szűk nézőpont
a régi víz mellett élő emberekéhez képest, mégis ők őrzik a régi világ emlékeit
a fiatalabbak közül leginkább.
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Legfőbb tapasztalatuk az, hogy az ember és v\z elszakadt egymástól. A mai
embert igényei szakították el a víztől. Életformáját nem befolyásolja a vlz mel-
lett élés. Ezelőtt szinte naponta járták a határt, a víz partját hol halért, hol
nádért, vesszőért, agyagért vagy éppen itatás, mosakodás miatt. Csak a fűz
vesszőnek számos állapotát különböztetik meg: a tavaszi tavalyi vessző, a törős,
használhatatlan nyári vessző, az érett, s lehajazható júliusi fehérvessző, az érett
főzhető vagy hajastól fonható őszi vessző. S még külön a fajták és a felhasz-
nálás. A fonos vagy fanos fűz pl. igen szívós, gúzst kötöttek belőle, fatengelyes
szekérre a kerékagy kopását megakadályozó karikát csavartak, amely a kocsi-
kenőccsel vagy hájjal acél keménységűvé vált, de e fűzfata szívóssága miatt
villanyélnek is keresett volt. A ma értéktelen sást takarmányozásra, kocsiülések,
dikók, székek befonására, s sok más egyébre használták, de mindig ismerni
kellett az állapotát, érettségét, fajtáit, s idejében be kellett gyűjteni, gondosan
kezelni. Tiszaderzsen egy cipésznél gyékény bördőből készített tűpárnákat lát-
tunk, másutt nádszálakból készített felcsavarható ablaksötétítőt, s mindenütt
rengeteg fűzvesszőből font kast, kosarat, tyúkborítót, tojató kast, amit többnyire
maguk készítettek, mert a kosárkötés, gyékényfonás valamikor általános tudo-
mánya volt a vízparti falvak lakosságának . . .

Mindez a múlté. Szenvedélyes vízi emberek még őriznek emlékeket, idős
emberek még tudnak néhány szép történetet, de lassan mindez elmúlik . . .

S talán bennünket, a ma gyűjtőit is romantikusnak tartanak majd!
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