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Bíró János

A ZAGYVA ARCAI

1962-ben költöztem szüleimmel Jászberénybe, a Csónak utca 2-be. Ebben az utcában egy 
ház volt csak, a miénk. Két szoba, konyha és melléképületek, kis konyhakert, és az udvar 
drótkerítésén át ráláttunk a Zagyva folyóra. Amíg a Zagyva városi ágát nem szabályozták 
zsilippel, volt olyan tavasz, hogy az udvarunkba is betört a kiáradt folyó. Emlékszem, ültem 
a kerítés oszlopának tetején, és vászoncérnára kötött tutajt úsztattam a zavaros vízen. Ahol 
hatalmas fatuskókat, uszadék fákat, szénaboglyákat és mindenféle hordalékot vitt a megáradt 
folyó. Szomszédunk, Muhari bácsi a nyugdíjas tűzoltó mesélte, hogy volt olyan év, amikor az 
eperfájukig feljött a víz – nekünk az a konyhaajtónkig ért. Ez a fa azért is fontos volt, mert 
amikor megérett az eper, akkor kezdődött a nyári szünet az iskolában, amit minden évben 
nagyon vártam.

Az egész nyarat a Zagyva partján töltöttem a szomszéd gyerekekkel. Fára másztunk, indi-
ánosat játszottunk, bunkert építettünk, kacsáztunk (lapos követ dobtunk a víztükörre, hogy 
minél többet pattanjon), naphosszat fürödtünk. Indiánosdi közben egyszer Kispál Pista szemét 
megsértettem egy feléje dobott nádszál dárdával, amit azóta is sajnálok. A „dárdát” a szom-
széd nádtetős ház ereszéből húztuk ki úgy, hogy egyikünk bakot állt, másikunk felmászott 
a vállára, hogy elérje a tetőt. Nagyon megijedtem, amikor elveszítettem az egyensúlyomat, 
leestem hanyatt, és néhány másodpercig nem kaptam levegőt.

Kedvenc időtöltésem volt a teknőzés és fürdőzés. Először a kiselejtezett fából készült mo-
sóteknőnket használtam csónakázásra úgy, hogy ültem a teknőben, és a két kezemmel evez-
tem a tenyeremből lapátot formálva. Ezt a „csónakot” hamar kinőttem, ezután következett 
édesanyám nagyméretű horganyzott lemezből készült mosóteknője, ami eleinte olyan nagy-
nak számított a testtömegemhez képest, hogy még Ildit is magam elé tudtam ültetni a Csók 
utcából. Teknőzés a Huszár hídtól a Csók hídig oda-vissza. Melegben sokat fürödtünk ezen a 
szakaszon. Volt olyan rész, ahol térdig süllyedtünk az iszapba – de ez nem zavart bennünket –, 
a víz pedig hol derékig, hol nyakig ért. Először a víz alatti úszást tanultam meg, amit a folyás 
irányában könnyebb volt gyakorolni. Versenyeztünk, hogy ki tud hosszabb ideig lemerülni a 
víz alá. A folyóba dobált szemét (törött üveg) többször mély sebet ejtett a lábamon. Gyorsan 
hazamentem, édesanyám vízzel, majd ételecettel kimosta a sebet, Ultraseptil port szórt rá, 
fehér ronggyal bekötötte. Aznapra befejeződött a fürdőzés, de tetanuszoltás nem kellett. 
Amikor a mosóteknőnek a merülése már olyan nagy volt, hogy 1-2 cm látszott ki a vízből, 
nehéz volt az elsüllyedést megakadályozni. A következő év nyarán, amikor már nem bírt el a 
teknő, kifogtam egy elszabadult „nádtutajt,” amit lovagló ülésben lehetett kipróbálni. 
Az igazi csónakot a Braun-féle vasbolt régi, festett lemez cégtáblájának feléből készítettem. 
A „Vasárubolt” feliratból a tetőléccel megerősített saját készítésű csónak nagybetűs felira-
ta „UBOLT” volt. Ezzel az összetákolt vízi alkalmatossággal Alattyánig jutottam el. Mivel 
beesteledett, az ottani gátőrház kerítése mellé vonszoltam. Megbeszéltem a gátőrrel, hogy 
majd tavasszal érte megyek, de ez elmaradt. A folyással szemben evezni úgy is reménytelen 
vállalkozás lett volna. Később legalább húsz alkalommal vettem részt Jászberény–Szolnok 63 
km-es három napos Zagyva-túrán kenuval vagy kajakkal.     
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A horgászás felnőtt koromig tartó szenvedélyemmé vált, munka után, hétvégén órákig ül-
tem a parton a városi strandtól a Kőhídig – akár éjszaka is –, és horgásztam.
Első horgászfelszereléseimet magam készítettem mogyorófa bot, cérna, parafadugó lúdtollal 
átszúrva, meghajlított gombostű – később boltban vásároltam damilt és horgot. Csalinak fő-
leg paprikás kenyeret használtam – ezzel tenyérnyi méretű keszegeket lehetett fogni, amiket 
édesanyám megtisztított, beirdalt, és paprikás lisztben megforgatva sertészsírban ropogósra 
sütött. Az ennél kisebb halakat az udvarban tartott kacsák ették meg. A parton fogott szöcskére 
a domolykó, a földigilisztára pedig a kárász kapott leginkább.

„Halbolonduláskor” – így neveztük azt, amikor valamelyik gyár szennyezőanyagot enge-
dett a folyóba – az oxigén hiánya miatt a halak feljöttek a víz tetejére, ekkor kassal (fonott 
vesszőkosár) fogtam a halat. Belementem a vízbe, a folyással szemben félig belemerítettem 
a kosarat, megvártam, amíg a víz színén „pipáló” legyengült halat a víz sodrása belevitte a 
kosárba. Ezután csak kiemeltem, és kidobtam a partra a horganyzott lemez mosóteknőbe. A 
kacsáink ekkor mindig nagyon jól laktak hallal. A nagyobb példányok sokszor kiugrottak a 
kosárból, vagy észrevették, hogy megmozdultam és kikerültek. A halászatnak ez a fajtája nagy 
élménye volt gyermekkoromnak.

Télen alig vártam, hogy befagyjon a Zagyva, és korcsolyázhassak az utcai cipőmre kurb-
li szerű kulccsal felerősített, hajlított orrú korcsolyával, amit csak oldalazva lehetett hajtani. 
Következő évben édesapám lefűrészelte a korcsolya „szarvát,” és hegyes orrot hegesztett rá, 
így gyorsabban lehetett haladni. A vékony jeget gumijégnek neveztük, mert hajlott és ropogott 
alattunk, és sokszor beszakadt a lábunk alatt. Azzal szórakoztunk, hogy a korcsolya okozta 
lékeket ugrottuk át.

Volt, amikor beszakadt alattam a jég, s mikorra hazaértem ráfagyott a víz a nagykabátomra, 
mégsem lettem beteg. A háztető ereszéről csüngő jégcsapot szopogattuk, mégsem kaptunk 
torokgyulladást.

A Zagyva a mai napig része az életemnek, mert 1980 óta lakunk a közelében, csak a Nádor 
utca választ el bennünket. A konyha ablakából, a szoba ablakokból és az erkélyről is rálátok a 
városi Zagyvára. Észlelem a vízállás változását, a víztükör fodrozódását, látom a vadkacsákat, 
a galambokat, amint inni szállnak le, megfigyelhetem, amint rabol a csuka, vadászik a macska, 
és hallom a kecskebékák kuruttyolását esténként.
Találkozom a parton gyerekekkel, szerelmespárokkal, kutyát sétáltatókkal, horgászokkal, de 
szívesen mutatom meg kis unokámnak a növényeket, békákat, a zúgó alatt a vízesésen felug-
ráló pici halakat. Fogunk szöcskéket, megfigyeljük a lepkéket és szitakötőket. 
Bízom abban, hogy képeimmel sikerül valamit átadnom neki a természet szeretetemből.    
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Városi Zagyva a víztoronyból
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Zagyván át(ló)
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Fecske-híd télen
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Vadkacsák a városban


