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Csomor Józsefné

HAJÓSÉLMÉNYEK NAGY VIZEKRŐL

Interjú Fabriczius Imrével

A Lehel Vezér Gimnázium 1970-ben végzett IV. 
a osztályától rendhagyó módon, a következők-
kel köszöntem el: Ha valaki a Bozsik kocsmánál 
messzebb jut... Érettségi után két évvel a követ-
kező lapot kaptam Fabriczius Imrétől Apatinból: 
„A Jégtörő III-as személyzetével végigiszom a 
Dunát.” 

Évekkel később felkeresett, s kíváncsi lettem, 
hogyan választja egy jász fiú a hajós mester-
séget? Előtte azonban gyermekkorára, környeze-
tére vetünk néhány pillantást. Édesapja ácsként 
dolgozott, édesanyja otthon nevelte három fiát, 
akik nagyon elevenek voltak, élénk fantáziával 
megáldva.

Példaként egy jellemző történetet idézett fel 
Imre. Természetesen kiterjedt baráti körrel ren-
delkeztek, akikkel együtt randalíroztak a kör-
nyéken, ahol egy házat építettek, ezért megkér-
ték őket, ne zavarják a munkájukat. Válaszkép-
pen lebontották az épülő, meglehetősen magas 
házfalat. A vályogtéglákat pedig szépen rend-
ben, prizmába rakva hagyták egy üres helyen. A 
szomszéd reakciója nem maradt el, ugyancsak 
elhidegült a két család közötti viszony.

Mindemellett tanulmányaival is haladt. Éde-
sapja szeretett olvasni, ezt a tulajdonságát Imre megörökölte. Az általános iskolából a kedves és 
segítőkész Kocsis Lenke tanárnőre emlékszik a legszívesebben. A gimnáziumban az úgynevezett 
4+2-es géplakatos oktatási rendben tanult. A magyar és a történelem kedvenc tantárgyai közé 
tartozott, az osztálytársakkal, a tanárokkal jól kijött, de egy kellemetlen incidens miatt majdnem 
otthagyta az iskolát. Az egyik tanár nyakába varrt egy csínyt, amihez semmi köze nem volt. 
Minden tanítási napon magához hívatta, s ostorozta: vallja be tettét, de nem volt miről beszámol-
ni, ezért egy idő után úgy döntött, befejezi 4+2-es pályafutását. Körülbelül egy hétig nem ment 
iskolába, amikor osztályfőnöke (és egyben matematikatanára) elment hozzájuk és rábeszélte: 
térjen vissza az osztályba. Ez meg is történt, folytatta tovább tanulmányait, majd sikeres érettségi 
vizsgát tett.
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A gimnazisták egy része cigarettázott. Imre is közéjük tartozott. Egyik alkalommal a még égő 
cigatettát hátranyújtotta valakinek, akiről kiderült, hogy éppen az ő osztályfőnöke. Megveregette 
a vállát, de az ügynek nem lett semmilyen követkeménye. 

Most már csakugyan rátérhetünk eredeti kérdésemre. Miként vált az eleven eszű, igazságszerető, 
széles látőkörű fiúból belvízi hajóstiszt?

Tudat alatt bizonyára az is számított, hogy szívesen olvastam Verne Gyula és Dékány András 
hajózással foglalkozó könyveit, de mint fiatal srácra hatottak rám egyéb külsőségek is. Emléks-
zem arra, amikor az utcán szembe jött velem egy fiatal pár, és a férfin tengerész egyenruha volt. 
Azonnal döntöttem, az olvasmányok és a látvány hatására, hogy hajós leszek. Hamarosan beállí-
tottam a nagymamámhoz, hogy legyen szíves pénzt adni tervem megvalósításához, legalább 
az útiköltségre. A jóságos mama nem tagadta meg a kérésemet, ezért hamarosan a Duna-parti 
MAHART palotában találtam magam. Felkerestem az illetékes embert, aki megkérdezte, hogy 
voltam-e már katona? A nemleges válaszra közölte: majd akkor jelentkezzek újra, ha letöltöttem 
a katonaidőt.

A portás észrevette savanyú ábrázatomat, beszédbe elegyedtünk, s miután elmondtam, hogy 
fizikai munkát is vállalok – ez érettségizett embereknél ritkaságszámba ment – azonnal segített. 
Elmagyarázta, hogy merre menjek a  FOKA-hoz. Ott megmutatták a vízpartot, sőt azt is, hogy 
pontosan hol várjam a hajót. Hamarosan meg is érkezett egy motorcsónak, s mire felocsúdtam 
egy jégtörő fedélzetén találtam magam. Ott körülvezettek a hajón, majd bemutatkoztam a fedé-
lzeten és a gépházban is. Felvettek, gépészgyakornokként gépkezelői beosztásba kerültem. Kér-
tek orvosi igazolást, de az otthonról hozottat nem fogadták el, a „hivatalos“ orvos állapította 
meg egészségi állapotomat. Vizsgáznom kellett az úszás különféle fajtáiból, s mindezt rendkívül 
szigorúan vették.

Meddig maradt a hajón?

Húszéves koromban megházasodtam, és kiléptem a folyamszabályozóktól. Ekkor jutott tudo-
másomra, hogy Jászkiséren a MÁV gépkezelőket keres. Jelentkeztem az akkori főnöknél, aki 
elbeszélgetett velem, és állományba helyezett. Körülbelül öt évig dolgoztam Jászkiséren. Pethes 
Sándor igazgatót közvetlen, korrekt embernek ismertem meg, aki mindennap végigjárta az üzemet, 
beszélgetett az emberekkel, meghallgatta panaszaikat, gondjaikat és azonnal intézkedett.
Ezek után mégis visszavágyott a folyókra?

A jászkiséri gépkezelés után ismét a FOKA-nál dolgoztam, ahol jégtörő hajók, elevátorok, önjáró 
hajók és más úszóművek gépkezelője, majd gépüzemvezetője lettem. A központból ismét tiszti 
iskolába irányítottak, majd újabb feladatot kaptam. A szolnoki vízügyhöz rendeltek át,  11 hajónak 
a műszaki felügyelete, vizsgáztatása volt a feladatom.

Ki ne hagyjuk a gyermek- és ifjúkor utáni családi életét! Hogyan tudta összeegyeztetni magánéletét 
a sokszori utazással?
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Bizony nem volt könnyű sem nekem, sem a családnak. Első házasságomnak hamar vége lett, 
1972-ben elváltunk. Ezzel együtt jó kapcsolatot tartok volt feleségemmel, Kántor Veronikával és 
két gyermekemmel. A második házasságomba Pataki Ilona hozott két lányt. Igyekszem velük is 
megfelelő kapcsolatot tartani, s ez sikerül is. Ilonával közös gyermekünk, Rita óvodapedagógus és 
fejlesztőpedagógus.

Köszönöm mindkettőjüknek, hogy csavargásaim ideje alatt ők egyedül is rendes embereket 
neveltek a gyerekekből.
 Mivel mozgalmas életemben elég sok helyen megfordultam, így a lakhelyem is több volt, mint az 
átlagembernek. Szolnokon például 7 helyen laktam. Van, aki az állandó változást nehezen vieseli 
el, de mint hajós embernek, ez a tény, nem okozott problémát.

A gyermekei hol dolgoznak, és milyen tulajdonságait örökölték?

A fiam, Gábor a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végzett, s jelenleg egy bankban dolgozik. 
Dóra lányom agrármérnök, neki két gyermeke van, egy fiú és egy lány.

Kérem avasson be a hajós emberek mindennapi életébe, a hajókon uralkodó légkörbe. Egyenru-
hájukatl, öltözetüket is mutassa be.

Az már önmagában sokat mond, hogy a tisztek és a legénység nem ülhetett egy asztalhoz. A tisz-
tek ágyát pedig reggelente a matróznak kellett bevetni. A tisztek főleg parancsoltak, feladatokat 
jelöltek ki, a legénységgel egyéb kommunikáció alig zajlott köztük.

Az egyenruha színe világoskék, nyáron vékonyabb, télen vastagabb volt az öltözet. A nyári 
ruhához fehér sapka tartozott. A rangjelzés a két ruhaujj végén látszott, s minél magasabb rangú 
volt az illető, és minél tovább szolgált, annál több csík díszítette a ruháját. 
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A fedélzeten dolgozók aranyszínű csíkot, míg a gépházban tevékenykedők meggypirosat 
kaptak. 

Rengeteg a szóbeszéd a matrózok és a többi dolgozó hűtlenségéről. Sokan elváltak?

Ez igaz, de ha feltárjuk az okokat, nem csodálkozhatunk rajta. A házasfelek többségében távol 
vanak egymástól, ha az asszonynak gondja adódott, nem nagyon tudták megbeszélni. A gyerek-
neveléssel is egyedül küzdött a feleség... A nő talált valakit, a férfi pedig a kikötőkben keresett 
vigasztalást, gyors pótlást.

Az a hír járja, hogy a hajós népség italozó életmódot folytat.

Nem jobban, mint a más foglalkozásúak. Kikötéskor általában csoportosan hagytuk el a hajót, 
akadt, aki leitta magát, de ez nem mindenkire volt jellemző. A hajón legfeljebb egy vagy két 
ember maradt, ők tartották fenn a rendet. Én például soha nem zártam be a kabinom ajtaját, 
s csupán egyszer fordult elő, hogy benyitott egy ember, valakit keresett. Miután közöltem, hogy 
rajtam kívül senki nem tartózkodik a helyiségben, azonnal távozott. Amikor én szolgáltam, a 
hajó és a kikötő is rendkívül biztonságos volt.

Milyen típusú hajókon szolgált? Mondjon néhány nevet!

Előfordultam vontató, jégtörő és személyszállító hajón is. Körülbelül 20-at számoltam össze, 
s olyan nevek fordultak elő, mint: Jégvirágok, Gróf Széchenyi, Jégtörők, Renner (osztrák hajó), 
Korneuburg. Két típusú jégtörővel dolgoztunk. Az egyik feldarabolja, a másik döngölve töri a 
jeget. Bizony sok problémát okozhat, ha a jégtörő nem áll azonnal munkába a jegesedés kez-
detén. Ilyenkor két műszakban dolgozott a gép és irányítója.

Vajon eltért- e a hajósok-tengerészek nyelve a szokásostól?

Nagyszékely István szerint, aki tengerész volt, évtizedeken át járta a tengereket, és közben tanul-
ta a sajátos kifejezéseket. A következő megállapítást tette: „...a csoportnyelveket, főleg az elszi-
geteltebb közösségek nyelvét a szóalakok játékos vagy tudatos torzítása, elhomályosulása is 
jellemzi... Az évszázadok nyomán némelyik szóalak a felismerhetetlenségig eltorzul.” 
Ki gondolta volna, hogy a zsandár szó a hajón élősködő csótányok neve, a vira szó, azaz emeld, 
a darust instruálja. 
Az apánk szó a parancsnokot jelentette, de egymagában sose használták, hanem például így: 
„Nem láttad apánkat (azaz a parancsnokot)?”

Mondjon néhány példát!

Hátrázzál mán! (a könnyelmű kijelentés visszavonása); lojd karikáig szedte (a tányért teljesen 
tele töltötte); Dojzes csincs (román kocsma); odacsípte az ujját a kassza (a kasszát megdézsmál-
ta, de lebukott).



Kitekintés 237

A szólások, szófordulatok szintén szellemesek! Mondana ezekből is néhányat?

Természetesen. Például a tengeren is szoktatok vitorlával kikötni? Nem, mi általában köteleket 
használunk; A hajó olyan közlekedési eszköz, amelyen felszállás után a túlélés esélye jelentősen 
csökken; Térdre, imához! (Nagy hiba elkövetése, vagy váratlan, veszélyes helyzet kialakulá-
sakor használták.) Nem is gépész az, aki 24 órát nem tud egyik oldalán aludni; A jó hajósnak 
minden sörnyitó.

Érdekes, hogy a hajós soha nem mondja: A hajó hátsó része. Ő a hajó hátsó részét a far vagy tat 
névvel illeti. Említsen néhány jellegzetes hajós kifejezést!

Az ampa szó köteles vödröt jelent; az anyahorgony a legnagyobb terhet viselő darab; a fehér ház 
valamikori úszó iroda volt a Dagály utcánál; fügés, azaz elnyomorodott kötél; a kukázó, illetve 
muci jelentése csörlővel ellátott horgonyzó dereglye; lékcsavar egyenlő a speciális gumilemezzel 
ellátott csavarral; a sárga ház a FOKA központ; a strangli szintén köteles vödröt jelent; szandok a 
kanapé neve a kerékállásban; tokosnak nevezték a keletnémeteket; a tyúklétra, tyúkjáró viszont 
keskeny pallót jelentett.

 A kifejezések között akadnak vaskos, nyomdafestéket nem tűrő mondatok, de ma már kevés-
bé tűnne fel, hiszen a magyar nyelv romlásához tartozik a kifejezőkészség szegényesedése, egy-
re kevesebb szót használnak, s ma már nem ritka – tapasztalatból tudom –, hogy a diákok egy 
része trágár kifejezéseket használ.

A magyar hajózási vállalatot a XIX. század végén alapították, s működése változó volt. 
Gyenge, közepes és eredményes szakaszok váltogatták egymást. A hajós emberek sok országban 
megfordultak, ezért nem meglepő, hogy a magyar hajós olyan sok nemzettől vette át, alakította 
kis sajátos szóhasználatát. Ezeket megismerve jobban magunk elé képzelhetjük – itt a Jászság-
ban – a hajósok néha nagyon nehéz, máskor vidám, de mindig érdekes életét.

Több mindenről beszélt, s engem különösen meglepett az a gyors döntés, amely életének megha-
tározó eleme volt.

Ez adottság, amellyel vagy rendelkezünk vagy nem.

Keveset tudunk arról is, hogy folyóink közül melyiket kedvelte jobban?

A Tiszát kevésbé, a Dunát sokkal jobban szerettem. Nincs jobb érzés annál, mint egy nehéz, dol-
gos nap után a Dunán ringatózva kipihenni a sok óra fáradalmát. A jégtörőknél viszont nincs egy 
perc nyugtunk sem, míg a feltorlódott jéggel meg nem birkózunk. Nyilván egészen más érzés 
egy jégtörőn, teherszállítón, vagy a pihenést szolgáló luxushajón szolgálni, bár mindegyik hajó-
nál megvan a speciális feladatkör, unatkozni egyiknél sem lehet. Mindenhol fontos azonban a 
szakma szeretete, a szabályok betartása, amelyeket semmilyen körülmények között nem lehetett 
megsérteni. Ezek közé tartozott, hogy a hajómotort mindig a gépész indította el.

Milyen fontos elvet tűzött maga és beosztottjai elé, mit tartott lényegesnek?
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Nyilván mindent nem mondhatok el az idő rövidsége miatt. Azt azonban megkérdezhetem 
tőlük: „Mit tudok segíteni, és ti mit tesztek hozzá?” 

Hogyan zajlott le egy átlagos nap a hajón?

Hajnali öt órától húsz óráig üzemelt a gép, akkor leállt, és következett az éjszakai pihenés 
vagy más szabadprogram. Kora reggel a gépkezelő leváltotta a gépészt. Hamarosan kiosz-
tották a rutinfeladatokat, például csiszold meg a hajón találtható meglehetősen sok rézcsövet, 
szidolozz, egyes részeket fess át stb. Magára is gondot fordított, mert a fegyelem azt diktálta, 
hogy a hajó személyzete nem lehetett ápolatlan, azaz koszos és piszkos. Borotválkoztak is, bár 
azt mindenki maga választotta, hogy meghagyja-e a szakállát vagy a bajuszát. Igaz van olyan 
mondás, hogy: „A hajós úgy szép, ha szőrös, koszos és részeg.”

Rutinfeladatnak számított, hogy óránként megtekintették a gépnaplót, dátumozták azt. 
Minden fontos adatot rögzítettek. Hiba, baj esetén visszanézték a tényeket, és ennek következ-
tében gyorsabban találták meg a hiba okát, s a javításhoz szükséges adatokat. Igaz, mielőtt a 
kikötőből kifutottak, ellenőrizték a hajó minden részét, hogy lehetőség szerint biztos legyen 
az út. A gépházat az illetékes nem hagyta el, s ha nyugodt volt az út, a gépész olvasgatott, 
rejtvényt fejtett, nézelődött.

Hogyan, milyen körülmények között történt az étkezés: a reggeli, ebéd, vacsora?

Csak az ebéd volt közös.

Miket főztek a szakácsok, szakácsnők és kik voltak ők?

Például a hajón szolgáló férfiak feleségei, élettársai, kedvesei, de őket „férfiasították”. Előfor-
dult azonban, hogy én főztem, s a matrózok voltak a „konyhalányok”. Kedveltük a marhapör-
költet, a babgulyást tésztával, halászlét ritkábban ettünk, tésztanap is rendszeresen előfordult, 
tehát nem törekedtek az úgynevezett könnyű ételek feltálalására, hogy ne kelljen mindig a 
koszttal foglalkozni. A reggelit és a vacsorát mindenki egyénileg oldotta meg. A hozzávalókat 
maga szerezte be igény szerint személyesen, vagy ledikálta a bevásárló matróznak, aki telje-
sítette a rábízott feladatot. Érdekes, hogy étkezéskor így mentek be a helyiségbe: ,,Jó étvágy”, 
később ,,Jó kávé.” 

Bár a kapitány és a matróz hatalma között nagy volt a különbség, mégis a hajózás demo-
kratikus intézmény. Nincs olyan parancsnok, aki nem matrózként kezdte, takarítással folytatta, 
és minden lépcsőfokot végig kellett járnia. Tehát a főnök meg is tudta mindazt csinálni, amit 
kért. Szintén jellemző a demokráciára, hogy a művelet előtt az érintettekkel meg kellett bes-
zélni a végrehajtást. Mindenki elmondhatta a véleményét, javaslatát. Amikor ennek vége lett, 
onnantól a parancsot gondolkodás és ellenvetés nélkül végre kellett hajtani. Ma már más a 
helyzet, mindent gépesítenek, a dolgozók száma egyre csökken.

Tudna néhány történetet feleleveníteni?
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Éppen sódert raktunk fel a hajóra, amikor 
egy bomba került, esett a sóder közé. Azon-
nal leálítottam a műveletet, és jelentettem 
az illetékes szerveknek. Kisebb huzavona 
után csupán egy megoldás jöhetett számí-
tásba. Halászhálóba bugyoláltuk a veszélyes 
darabot, s nagyon óvattosan elvittük a bom-
bát a vízi rendőrségnek. A további intézke-
dés már rájuk tartozott.

Tehát mindig szent volt a béke?

Ezt azért nem mondanám, hiszen a fedélzet 
és a gépház dolgozói között bizonyos feszült-
ség előfordult, főleg a tisztekre jellemzően, 
és ez a rivalizálás átterjedt a legénységre is, 
de ellenségeskedésről nem beszélhetünk.

Hogyan és mi változott hajóséletében? 
Milyen állomásokon szolgált még?

1986 körül a főnökség ismét behívatott, és 
kinevezett Bősre (Gabĉikovo) műszakveze-
tőnek. Szerettem volna előbbi helyemen maradni, de a feletteseim másképpen döntöttek. A 
vízlépcsőt pedig sajnos nem mi, hanem a szlovákok fejezték be. Itt ugyan sok tapasztalatot 
szereztem, de az erőművel kapcsolatos problémák hátrányos helyzetbe hozták az országot.

Abban az időszakban voltam aktív, amikor olyan változások mentek végbe a hajózásban, 
ami csak az Al-Duna szabályozásához mérhető. Ezek közé sorolom a Duna–Rajna–Majna csa-
torna megépítését. Ez igen jelentős európai létesítmény. Örülök, hogy elsők között kelhettem 
át rajta. Azt a csatornát is láthattam, amelyen Széchenyi István jutott el Párizsba.

Felejthetetlen emlékeim közé tartozik az Al-Duna természeti szépségeivel való találkozás. 
Azzal együtt, hogy arrafelé a szépség a szegénység szemmel látható jeleivel párosul. Látnom 
kellett az emberi barbárság nyomait, a délvidéki háború nyomán lebombázott hidak látványa 
szívfacsaró volt. Csodálatos élményeim közé sorolom, hogy eljuthattam a Duna-delta olyan 
ágaiba, ahová civil halandó a lábát (ladikját) be sem tehette.

Részt vettem a Bős–Nagymaros vízlépcső-rendszer építésében. Sajnálatomra a dicstelen 
végben, a hazakullogásban is volt részem.
Örömmel emlékezem viszont egy nemzetközi expedícióra, amikor méterről-méterre haladva 
vizsgáltuk a Dunát. Csoportunkat mindenütt ünnepélyesen, szeretettel, sóval, kenyérrel, zene-
karral fogadták. A régi hajózás, ami nosztalgiával él bennem, elillant, mint az ifjúság. Itt is átvette 
a szerepet a technika és az informatika. Nevezhetjük inkább kamionhoz hasonló szállításnak, de 
nincs ellene mit tenni. A sziléziai takácsokat is elvitte az ipari forradalom.
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Nemrégiben saját vállalkozása is lett.

Elmentem a FOKA igazgatójához és megemlítettem, hogy bérbe vennék egy hajót. – Semmi 
akadálya – mondta az illető, és pár nap múlva önjáró tolóhajót irányítottam 3 évig. Hárman dol-
goztunk egy váltásban, s én is részt vettem minden munkafolyamatban. Tulajdonképpen semmi 
nem változott azzal, hogy én béreltem a hajót.

Visszagondolva az elmúlt évekre, jól választott, ma is a hajózást szolgálná?

Biztos, hogy ezt választanám, viszont más utat jelölnék ki. A fedélzeten dolgoznék és a tengeren.

Ezek szerint ma már nem vállal feladatot?

Azért nem lehet olyan könnyen és gyorsan szakítani életem egyik nagy szenvedélyével, a vízzel 
és a hajókon végzett munkával, a volt munkatársaimmal. Ha adódik olyan munka, amely vonzó 
lehet a számomra, csábít az út, természetesen elvállalom. Béke van már bennem, nem lázado-
zom, de mindig vágyakozom a távolság után.


