
A jégvágás emléke Visegrádon 
A régmúlt időkben sokkal hidegebb teleket éltek át elődeink. Gyakran befagyott a Duna, 

a visegrád-nagymarosi révnél beállt a jég. Szüleim nemegyszer a D u n a jegén át gyalog 
jutottak Visegrádról a nagymarosi vasútállomásra. (Akkor még nem járt Visegrádra 
autóbusz). 

Mielőtt a jég összefüggő páncélt alkotott volna - amíg csak lehetett - a kisebb-nagyobb 
szabadon úszó, egymásnak ü tköző jégtáblák között i nyílt vizén fennállt a hajóforgalom. 
Ilyen esetekben a két partot a Kövesd nevű motoros hajó kötötte össze, mivel hegyes orrával 
könnyen vágta a jeget. De mindig megbénította a hajózást a Duna jegét feldaraboló kora 
tavaszi árvíz, hiszen a vadul rohanó árral tovasodródó jégtáblák lehetetlenné tették az 
átkelést. A zajló D u n a félelmetes látványt nyúj tot t . 

Télen, ha erősen befagyott a Duna , a hatóság kijelöltette a jégen a közlekedésre alkalmas 
utat. Nadler Istvánné visegrádi lakos mondta el, hogy ilyenkor az utat felkutató ember 
létrával a nyakában ment a jégre. Közepén belebúit a fokok közé, hogy ha valahol a jég 
beszakadna, ne merül jön el. A biztonságos utat gallyakkal kijelölték, szalmával felszórták. 
Ezután megindult a két község közöt t i forgalom gyalogosan és szánokon. 

Hideg télre, erős jégre mutat, hogy 1929-ben ökrös szekerek illetve szánok hordták 
Marosról Visegrádra a téglákat. Gerstmeier Johann 1941-ben ökrös szánon fuvarozta át 
Nagymarosra az eladó rőzsét. A téli táj szépségére emlékezett Márai Jánosné: „egyszer a 
Duna jegén átkelve indultunk Budapestre, színházba, mert Hévizi Mihály vasutas barátunk 
a vonaton ingyen utazot t . Amikor éjjel visszatértünk, telehold világította meg a fagyos tájat. 
Ez felejthetetlenül gyönyörű élmény volt!" 

A befagyott folyó sok örömöt okozo t t a gyerekeknek, akik vígan korcsolyáztak a Duna 
jegén. A korcsolyapályát a mai Újtelep alatti folyószakaszon jelölték ki. Baltával mérték meg 
a jég vastagságát, ettől függően merészkedtek rá. 

Ezen a tájékon dolgoztak a jégvágók. Schült István beszélte el az alábbiakat: „ősi idők óta 
itt vágták a jeget a hentesek, vendéglősök jégvermei számára. A mészárosoknak, kocsmáro-
soknak megvoltak a maguk megszokott emberei, akik ezt a munkát végezték. A jeget éles 
szerszámokkal körülvágták, maid a kb. szobányi jégdarabokat csáklyakkal felhúzták egy 
közelebbi jégtáblára. O t t kisebb részekre hasították. Mindig belülről kifelé haladtak. A 
jégvágók vasszögekkel kivert talpat kötöt tek cipőjük alá, hogy biztosan álljanak a lábukon. 
Hiszen a síkos terepen nagy erőt kellett kifejteniök a jég vágása, feldarabolása, szállítása, 
kocsiba emelése közDen." 

„Gyakran haladt jéggel megrakott fuvar az utcákon. A rendszerint szalmával, kukorica-
szárral kibélelt vermekbe a becsúsztatott jégdarabok közé is szalmát szórtak. Ez gátolta a 
darabok összefagyását. 

A faluban pl. Holdampf és Zöld henteseknél a bejárat utolsó lépcsőfokát kellett eltolni 
ahhoz, hogy a verembe rakhassák a jeget. Niedermüller Béla vendéglőjében a jeget az 
udvaron átvitték a ház alatti pinceverembe. Tilcsi néni vendéglőjében a nagy kapun belül egy 
széles falapot elmozdítva dobálták bele a jégdarabokat." 

„Még megemlítem, hogy a várban működő vendéglőbe és a Nagy Villámon a B O T E -
(Budapesti Orvosok Turista Egyesülete) turistaházba a vár szelídgesztenyésének közepén 
fekvő tó befagyott vizéről szállították a jeget." 

A Széchenyi utcában lakó Schubauer Rudolfné, aki fiatalságában több vendéglőben is 
dolgozott , mesélte el, hogy a Dunára néző Nádler vendéglő földbe ásott csúcsos nádtetővel 
borí tot t jégverme a felső ház udvarában volt. Létrán lemászva innen hozta fel a jeget 
vödreiben és vitte nagy fáradsággal a söntés hűtőpult jába. A legnehezebb feladatot a 
söröshordó kiemelése jelentette a jégveremből. Még szerencse, hogy ehhez minden vendég-
lőben és minden időben akadt a szomjazok közöt t segítő kéz a frissen csapolt hideg sör 
reményében. 

Gerstmeier Johann a jégvágás veszélyességéről így számolt be: „ Én voltam az utolsó 
fuvaros, aki megszervezte a jégvágást. 1975-ig vállaltam, akkor abbahagytam ezt a nagyon 
felelősségteljes munkát . Nekem kellett a vendéglátóipar üzemeivel szerződést kötnöm, a 
jégvágáshoz az embereket felfogadnom, biztonságukat garantálnom. A vízi rendészet 
folyamatosan ellenőrizte, rendelkezünk-e mentőfelszerelessel, azaz megfelelő létrával, 
kötéllel, ha beszakadna a jég. N e k e m kellett gondoskodnom forralt borról is, hiszen 



hidegben dolgoztunk, amikor erős volt a jég. A meleg italt azok is elvárták, akik a 
jégvermeket megtöltötték. A november-december folyamán elvégzendő munkákhoz előle-
geznem kellett a pénzt, mivel a vendéglátóipar csak az újév januárjaban fizetett. Az említettek 
alapján nyilvánvaló, hogy nem beszelhettünk jövedelmező vállalkozásról, inkább barátilag 
végzett áldozatkészségről." - Gerstmeierné, Kundi hozzáfűzte : „Mennyi vastag rongyot 
kellett összegyűjtenünk, melyekből kesztyűt készítettem, hiszen ezek nélkül a jégdarabok 
kicsúsztak kezeinkből! A jégvermek megtöltése sok vesződséggel járt. De a munká t csak 
akkor értékelték, amikor abbahagytuk!" 

Ezután a kocsmákban egyre ritkábban árusították a hideg sört. Egy államosított 
vendéglőben nem sok haszon származott abból, hogy több sör fogyott . Gyakran még a 
megrendelt mennyiséget sem kapták meg. 

A jégvágás nehéz munkájában sokan vettek részt, így Klemm Feri, Kutnyánszki Jancsi (a 
kisbíró fia), Nádler Gusztáv, Schubauer Rudi , Scheili Marci, Vogel Gyuszi stb. 

A Széchenyi utcában lakó Schubauer Rudi egy borzalmas élményéről számolt be: 
„Egyszer majdnem emberáldozatot követelt a jég! Egy nagy jégtábla áthúzása közben Scheili 
Kakas Marci alatt beszakadt a jég és ő egy szempillantás alatt a hideg Dunába csúszott! Óriási 
lelkierővel tartotta magát, mégis csak a negyedik dobás után tudta a mentőkötelet 
megragadni. Végre sikerült! Kihúzták, meleg szobába vitték. Akik körülötte voltak, sohasem 
felejtik e szörnyű perceket." 

A jelen hűtőszeKrényei, hűtőládái feleslegessé teszik a természetes jég felhasználását. Jó, 
hogy megszűnt ez a nagyon veszélyes munka. 

Magíríus Gyuláné 

Ezer székely leány 
találkozója Csíksomlyón 
1931. július 7-én szervezték meg először Csík-
somlyón, Domokos Pál Péter kezdeményezésé-
re, a Székely Leányok Találkozóját, amelyen 
1600 népviseletbe öl tözöt t leány vett részt a 
Székelyföld minden részéből. Ez a nevezetes 
esemény az Ezer székely leány találkozója né-
ven maradt fönn a magyar nemzetiség- és műve-
lődéstörténetben. Ezen a találkozón a résztve-
vők gyóntak, áldoztak, táncoltak, énekeltek és 
megfogadták, hogy hi tükhöz, nyelvükhöz, szo-
kásaikhoz, erkölcseikhez és viseletükhöz hűsé-
gesek maradnak. 

Hosszú kényszerszünet után, 1990. július 
8-án ismét megtartották Csíksomlyón az Ezer 
székely leány napját. 23 helység fiataljai vettek 
részt a találkozón. Majd ez évben, július 14-én 
minden eddigit felülmúló érdeklődés mellett 
rendezték meg az összejövetelt. A Kis- és 
Nagy-Somlyó közti völgyet valósággal kibélel-
ték a színes népviseletbe öl tözött leányok és 
legények, akik ügyességi játékok, humoros ve-
télkedők során mérték össze találékonyságukat, 
színvonalas népművészeti műsorban mutat ták 
be ragaszkodásukat a hagyományhoz. Valóra 
váltva a rendezők szándékát, a szereplők és a 
látogatók egyaránt hitet tettek együvé tar tozá-
suk, magyarságuk megtartása mellett. 

(H. P.) 
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