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DR. bOMBI J6ZSEF A SzekesfOvarosdeli vegen, kOll;vetleniilaz Osszek6t6
vasuti hid alatt,· a Duna· ket agra szakad es a Csepel-
szigetet aIkotja. A sziget szelessege 3-9 km, hossza
48 km, terUlete 257 km2• Felszine homokos, alacsony
(9~llO m) s1ksag,amelyet csak itt-ott szakltanak meg .

. jelentektelen homokbuckak. A szigeten jelenleg 10 kozseg
van, tUlnyomoan magyar, reszben nemet es szerb lakos-
saggaI. Oskori temetok
tanusaga szerint mar ev-
ezredekkel ezelott lakott.
hely volt es a romaiak is
kiterjesztettek ra kultu-
rajukat. Anonymus sze-
J;'int Arpadnak kedves
tanyaja volt, a hon-
foglalas faradsagait itt '
pihente ki. Itt sziiletett ERCSI. ElItvh J. Ifrja.

fia, Zoltan. A sziget nevet .. •
·'\·lovaszmesteretol, Sepeltol kapta. Az Arptidok idejen; es

kesobb is, a Mohacsi· veszig,kiraIyaink kedves tartoz-
.kodo helye volt.

A racok a terjeszked6 tor6k elOlmenekiilve, Zsigmond
kiraIyunk idej6nkezdtek a szigetre beszivarogni. II. Lajos
~en indult el vegzetes mohacsi utjara. A tor6k tenn6-
szetesen k6nnyen eIfoglaIta. A lakossag r6szben elpusz-
tult, r6szben a DunantWra menekiilt. A t6r6k kidzet6se
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utan, 1698-ban az elneptelenedett szigetet Savoyai
Jeno herceg vette meg. Rackeven fenyes kastelyt
epittetett, az elpusztult lakossag helyere szerbeket,
katolikus dalmatakat es svabokat telepitett. A XVIII.
szazad masodik feletol kezdve - rovid megszakitasok- .
kal - a sziget a kiralyi csalad birtoka.

Emlitettuk mar,
hogy a Csepel-sziget
sik es alacsonyan fekvo
videk. Ezert a Duna
alland6 ellensege volt.
Minden aradas e1on-
totte egy-egy tekin-
telyes teruletet. Az
1771-es aradasr61 irjak,
hogy ovig vizben arat-
tak es a buzat marok-

ban vittek a szarazra. Legromhol6bb azonban az 1838.
evi arviz volt. Ez dontOtte Pestet is romba, s a Csepel-
szigetbol is csak apr6 foltok maradtak szarazon. A viz
messzire elarasztotta a Duna-Tisza koze nyugati kozse-
geit is. A sziget falvaiban alig maradt haz, maganak a
koronauradalomnak 1200 epulete omlott ossze. Az arviz
elvonulasa utan nehany falut meg napokig nem

lehetett megkozeliteni,
mert az 6riasi jegtab-
lak te1jesen eltorlaszol-
tak.

A tapasztalat azt
mutatta, hogy a pesti
tavaszi arvizek oka
elsosorban a soroksari
Duna elagazasa. A
Dunaag ugyanis gyor-
sabban befagy, a felul-

rol jovo jegtablak a sziget csucsanal osszetorl6dnak, a
folyam fenekeig ero val6sagos gatat alkotnak, s a felulrol
roha~6 vizet fe1duzzasztj ak. Az ismetlOdo arvizek arra
birtak a kormanyt, hogy a hetvenes evekben a soroksari
Dunaagat gattal elzarja. Ezaltal a me1Iekag felul meg-
szunven, az usz6 jeget az egesz vizmennyiseg egy mederbe
terelte s ellenallhatatlan eleven erejevel a tor16dast
megakadalyozta.
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agat friss vizzel latja el, haj6zhat6va teszi, sot-a Duna
atlagos 4 ~ meteres eseset turbinak segitsegevel elek-
tromos energia termeIesere kihasznalja.

E celb61 a Dunaag felso es als6 szakaszan haj6zasi
zsilipet epitettek. A Dunaagba masodpercenkint 30 m3

vizet eresztenek, viszont az als6, a Tassi-zsilip annyira
felduzzasztja a meder vizet, hogy az meg nagy uszalyok
reszere is haj6zhat6va valik. A haj6zas erdekeben a viz-
szint a Dunaag egesz hosszaban csak 30-50 cm-t esik.
Ezzel szemhen a Nagy-Duna a ket zsilip koztatlagban
4'5 metert esik. Itt tehat elOall egy tobb mint 4 m-es
u. n. vizIepcso, vagyis a Duna vize sem a Dunaag felso-
vegenel nem folyhat szabadon a folyoagba, sem also



mig 'az alacsonyabb vlZ szintjet eIeri. Most az erre nezo
kaput uyitjak ki, s az egyforma magas vlzben a hajo
siman kiIephet' a
zsilipbOI. Fordi-
tott iranyban a
:bajo az alacso-
nyabb vlZ szint-
jen lep be a zsi-
lipbe, s a meden-
cebe annyi vizet
eresztenek, hogy
az a hajot a ma-
gasabb vlZ szint-
jeig emelje.

E nagyszabasu A DWUl6g T••• flIUltt.

munkalatok mar a vilaghaboru elOttelkezdodtek, de csak
1928-ban ertek veget. A felso zsilipet Kvassay JenorlSl,a
nagynevli magyar vlzmemokrlSlKvassay-zsilipneknevez-
tek eI. A Soroksari Dunaag szabaIyozasa egeszen uj, a
budapestieknek ismeretlen vilagot tart feI. A vegig
lornbos, arnyas foly6 partjan szebbnel-szebb iidiillS- es
nyara16helyek ~annak, ahol a lapos partokon pompas
strandfiirdok ki-
nalkoznak. A ha-
j6zas megnyitasa
fellenditette a
partmenti koz-
segek forgalmat ;
lehetove tette,
hogy a kikototol
nehany lepesre'
levo bud ape st i .
'Nagyvas8rcsar-
nokba iranyitott
haj 6rakomanyo-
kat konnyen es gyorsan he- es kirakhassak.

Kis hajonk a Ferenc Jozsef-hid a161induI. Gyonyon'i-
seggel legeltetjiik szemiinket a hudapesti Duna felseges
latvanyan, a sziklas Gellerthegyen es a mogotte zoldelO
hegykoszornn, alattuk a Lagymanyos hirtelen nott,
modem varosreszen, a Dunapart elenk eleten. Athujunk
a Horthy Miklos-hid alat~, amelynek hudai vegen a
polai regi vilagitotorony masa haditengereszetiink hosi

vegen nem folyhat ki heMle szahadon, mert az azonnal
veget vetne a Dunaag kivanatos es sziiksegesvizviszo-
nyainak. Normalis vlzallasnal a felsolepcso 1'7 m,

a Tassi-zsilip lepcsoje
2'6 m. Nagyviznel (ara-

Idas) a felso lepcso 5 m,
az alsonala Nagy-Duna
szintje a Dunaag vlZ-
szintjeig emelkedik,
tehat a Iepcso ott meg-
szunik. Nagyon kis viz-
allasnal a felso, Kvas-

T••• i ••ilip !elsO kapuja. say-zsilipnel nincs lep-
cso, viszont a Tassi-

zsilipnel a lepcso magassaga 4'6 meterre emelkedik.
lIogy e szintkiilonhsegek ellenere a hajok atmehesse-
nek a folyamhol a Dunaagha, vagy viszont, hajozasi
zsilipeket epitettek. Ezek a hajok nagysagahoz mert
ko- vagy hetonmedencek, amelyek mindket vegiikon
hatalmas, hydraulikus vagy elektromos erove1 hajtott
szarnyas vasajtokkal vannak ellatva. lIa a hajo
magasahh vizhol alacsonyahha akar jutni, :akkor a
medencehe annyi vizet eresztenek, hogy a viz szine
a magasahh vizet elerje. Most kinyitjak a hajo fe1eeso
kaput, s a hajo konnyen hefuthat a zsiliphe. Akkor
a kaput hezarjak, s a medence vizet addig eresztik Ie,



nalOttaua cmlekeztet, (~zentgyorgyi Istvan muve),
azutan az Osszekoto vasltti hid alatt. A Duna itt

kiszelesedik.
J ohhrol a most
hceptilO sik terti-
letbOl kiemelke-
dik a fovarosi
villanytelep sok
kiirtoje,aK ahel-
gyaresaHenger-
malom magas
elevatora. Bal-
rol a partra szo-
ruM szenpalya-
udvar utan a
Csepelsziget csu-
csat erj tik a
K vassay· zsilip
hejarojavaI.

RogtOn utana
a Vammentes-
kikoto orias
elevatoraival ¢s
hatalmas olaj-
tartalyaivaI. A

kikoto a Csepelsziget egesz eszaki reszet tcljes szeles-
seghen elfoglalja, terjedelmet ltjabh es ujahh mcdcncekkel
novelik. Tovabb Csepel
kozseg (47.000 lakos)
emelkedik, az egbc-
nyu16 gyarkemenyek
egesz erdejeveI. Nem-
csak vasmuvek vannak
itt, de hires poszto-
gyara, szucsipari es
papirgyara is (rotaci6s
ujsagpapir). A tulso
parton, a kelenfoldi llom.ildi.trand.
ohlozet utan a meszkodombsor egeSZell a Dunaig tor elo.
Labanal fekszik (9 km jobhra) 1) Budafok megyei varos

(24.000 lakos). A hegy oriasi pinceihen van Magyarorszag
.hortermeIesenek egyik kozpontja, de font os Budafok mint
ipari varos is (szesz, pezsgo, konyak, vasaru sth. gyltrtas).
Nehany gyar-
telep a hajorol is
jol lathato. E
helyen mar a
romaiak idejen
cast rum allott.

.A tatarjaras
utan nemet tele-
pesek leptek eI.
A torok kiuzese
utan Savoy ai D()MS()D.P.t6Cilak6h4••.
Jeno herceg tu-
lajdona lett, s a XVIII. szazarl elejen kezdodik elso
viriigzasa, mint szolOtermohelye.

A kozseg utan j. elmarad mellettiink a hosszu Haros-
sziget, h. mar messzirol szemiinkhe tiinik a 314 m magas
Jakihegyi nagyad6 karcsu, szeditoen magas t~rnya.
Ez ma a vilag
legmagasahh
antennatornya.

(16 kmjohh-
ra) Nagyteteny
a Budapestrol
jovo villamos-
vasut vegallo-
masa. A kozseg
.utan a szekes-
fovarosi sertes-
h£zlal6 0 ria s i Dunaparti••'rda.
tel e p e. Innen
kezdve a johhpart Fejer varmegyehez tartozik. A videk
agyagos, loszos talajhullamai lassan a Dunahoz kozeled-

:;nek es hosszu darahon meglehetosen meredek partot
alkotnak. Az elso domhhaton latjuk Erd kozseget, a
torok vilag emlekekent megmaradt karcsu minaretjeveI.
Itt toltotte II. Lajos kiralyunk elso piheno ejszakajat,

. mikor Budarol a mohacsi csataterre vonult. 16M-hen
Lotharingiai Karoly a kozseg mellett vlvott gyozelmes
csatat a torokkeI.. A meredeken, eso, akacfakkal henott
johholdali parton (25 km) Sz8zhalo~batta kovetkezik,

1) A Duna" a kilom~tertah·ols8gokata parti onlopokon elhelyeult igen nagy (a haj6r61
is olvuhat6) namok jel:z.ik. A kilomEterU.'voldgok a Duna Sulina-i torkolaUt61 vannak
IZAmltva a Dunabizotls4g megAllapfUsa flz«-rint. A t4b14kon Cisk a tizes h egyet szAmok
'\"annak. a szaza50k E. ezresek csak a kerek sz4mokn41 (pI. 1300). PI. Bud.fok utAn a H4rol!!l-
Izigeten llith.to 35. Iz4m azt jelenti, hogy ez a pont a Duna torkolat4t61 1635 km-re van.



a hlm csatak Iegendas temetoje. A kozscg alatt nem
messze omlik j. a Benta-patak a Dunaba. A patak-

volgy nyilasa
utan a magas
Ioszparto;k is-
met a Duna-
hoz szorulnak.
A balparton a
fiizfak mogott
Tokol kozscg
tornya Iatszik,
(31 km j.) a
magas part sze-

·(~"h Ilr..ak pmlt'k.,. gclycn emelke-
VY--r0J.-' do kiipolna orzi
baro Eotvos J ozsefllck, a llagy magyar koltonek, gondoI-
kodonak cs iillamfcrfinak hamvait. A kapolna eIOtt
emlckoszlop, (33 kmj.) az emelkedo parton teriiI el Ercsi
kozseg. A falu alatt j. megszunnek a magas partfalak,
az enyhen emelkedo hullamos parton helyenkint messze

I beliltni a szilnt6fOldekre s a viz kozeleben vonulo md-
I utra. Balrol vegeszakadatlan erdosegek szegclyezik ~

partot, mintegy takarva a Csepel~sziget belsejet. A szeles
Duna hangulatos egyformasagat csak a helyenkent
csoportosan~ horgonyzo Vlzimalmok szakitjak meg.
Az Adonyi-sziget also vegenel fekszik a Csepel-szigeten (b.)
a kis Lorev koz-
seg, vele szem-
ben (48 km j.)
Adony nagykoz-
.seg. A tavoleso
vasuti allomas-
rol vaganyok
vezetnek ahajo-
kikotohoz. EI-
hagyjuk j.KuIcs
kozseget szep
hegyoldali nya-
raloival cs (61
km j.) Racal-
mas-Kulcs hajo-
'~~:omas alatt
4< km-rel (az
1587-es kilom.-
tabla, b. utan)
a Csepelsziget
also vegehe z
erUnk. Hajonk RAcKEVE. Gor. k.l. templ_.
itt nagy kanya-
rodassal fordul be a Soroksari Dunaagnak a Nagy-
Dunahoz merten egeszen keskeny torkolataba. A hajo-
kiirt hangjara kitarul a (65 km) Tassi-zsilip also kapuja
cs ~elCpiink a zsilipbe. Mogottiink bezarul a vaskapu;
zart ko- es vasbortonbe jutottunk, a vilagbol semmit
sem latunk. Termeszetes is ez, mert hiszen a Soroksari
Duna~g vlzszine majdnem 3 meterrel all magasabban
a medence vizeneI. Kozben azonban lathatatlan csatomak
gyorsan omlesztik viziiket a zsilipbe es egyszerre erezziik,

hogy hajonk gyorsan emelkedik. Mire a medence meg-
telik vlzzel, mar koriil is nezhetiink a zsilip zoldelo,
bajos komyezetere. Eiol a lombokkal szegelyezett Dunaag
mar egyaltalan nem tetszik keskenynek.



Az erintetlen terllleszet egyformasagat esak jobbrol
szakitja meg a tavoli Tass kozseg templomtornya ..

A Tassi-zsilip hossza 86'5 m, szelessege 12 m. Az also
kapu ivcIt, magassaga 8'15 Ill; s6lya 17 tonna. A fcIso
kapu sik. Magassaga 5'65 m. Slllya 10 tonna. A zsiIip
mellett van a kCt Dunaag magassagi kiilonbseget kihasz-
nal6 turbinatelep, amely a kornyekct ellatja clektromos
energiavaI.

Kozben kitaruIt a zsiIip felso kapuja, s haj6nk meg-
kezdi 6tjat - most mar felfele - a Soroksari Dunaag
igen esekely esesu Illedrcben. A Dunaag itt igen szeles

es mely (hiszen a zsilip duzzasztja vizet), az alacs~ny
part okat surun novenyzet szegelyezi. E hangulatos kor-
nyezetbcn criink (75 km j.) Dab es Domsod osszeepiilt
kozsegek haj6alloma-
sara. A haj6allomas
mellett vonul6 kis park
deli vegen, 6riasi tere-
helyes fa alatt ko-
oheliszk jelzi PetOfi
kedvcne tart6zkodasi
helyet 1846-ban, ami-
kor Domsodon lak6
sziileinel volt latogat6-
han. Itt irta tobhi ko-
zott »Salg6« e. kolte-
menyet is. Az emlekmu elott keletnek fordulva he-
mehetiink a kozseghe. Toltesen va gunk at a Duna egy
holt agan, amelynek posvanyos' vize fogalmat ad rola,
milyen volt az egesz Soroksari Dunaag a szahalyozas
elOtt. A' kozseghen a templom mellett j. az erdekes,
tornacos kozseghaza, nehany hazzal tovabb menve
Petofinek emlektablaval diszitett lakohazat latjuk.
Domsod vegallomasa a Soroksari Dunaag hajovonalanak.
A kozseg, valamint
mindazok a falvak,
amelyek kozel esnek a
Dunaaghoz, gyiimoles-
es zoldsegszallit6i let-
tek a fovarosnak, mert
a haj6 kozvetleniil
a Nagyvasaresarnoknal
kot ki lis igy a szalHtas
a leheto legoles6bb.
A haj6zas megindu-
lasa tehat anyagilag is fellenditi ezt a videket.

Domsod folott a Duna szigeteket alkot, nemelyiken
mar fiirdotelcp es nyaral6k is vannak. Itt erj iik eI a Kerek-
zatony-szigetet. Nelllsokara vashidat latunk. Balr61
telllplomtornyok integetnek a fak folott. Nagyobb helyre
erkeziink, a halparton fekvo (85 km) Rackeve nagy-
kijzsegbe. (6.700 lak., jarasi szekhely.) Regi neve Szent
Abraham volt. Mai nevet Zsigmond koraban az aldunai
Kevevar kornyekerol betelepiilo racokt61 kapta. Szegedi



AISS ~Sl van, a hirnevcs magyar predikator itt lelkeszkedett,
ut6da, Skaridza Mate pedig Rackeven sziiletett. A viragz6
kercskcdelmu varost a tOrok elpusztitotta, s csak a XIX.

szazadban indult uJ
viragzasnak. Lakos-
saga ma tulnyom6an
magyar. Innen mar
helyi erdekii vasut is
vezet Budapestre.

A varosias kozseg-
bcn nehany szep koz-
epiilet vonja magara
figyelmiinket, a varos-
haza, az iskolak, temp-

lomok es fokeut a gor.l kcI., valaha Palos-templom. Mar
kiiIsejeben is oidaikapoluakkal erosen tagolt epiilet, kiilon
harangtoronny'aI. K iilonosen ertekcs azonban frcsk6kkal
gazdagon diszitett belseje (XIV. sz.). A g6tikus boltozat
falfestmenyei alatt cuneI is regibh festmenyeket sejtenek.

A csukl6s szerkezetu,
50 m. ivnyiIasu Arpad-
hid kozeleben a Hosi
emlekmii. A vasuti allo-
mas fele vezeto uton,
csinos p:a:r:kba:n all
Arpad szobra. A 'fo-
alak 9 m magas
oszlopon all (Szasz
Gyula, 1896).~ Ugyan-

'itt all a Savoyai Jeno
idejeben emelt barok

kiralyi kastely. Erdekcsek a Dunasoron epiilt hazaknak
a Dunara nyil6 apro kertjei.·

Rackevet elhagyva, a Duna ismet felveszi elhagyott,
nadasokt61 szegelyezett, csendcs kepct. Csak itt-ott
zavarja egy-cgy csarda, kisehb strandfiirdo a vizi vad-
madarak ncpcs paradicsomat. Erintjiik (93 km balra)
Szigetszcntmartont, miutan elhagytuk a gyiimolcsosokkel
gazdag Angyalszigctet. (96 km.) Majoshazanak csak tor-
nyat latjuk. (104 km balra) a killcstari erdok' oIeben
fekszik Horthy-liget nyaral6hely. Erintjiik (107·km 'jobbra)
Taksonyt, amelynek cpitcset a hagyomany Szent Istvan
nagyapjanak, Taksonynak tulajdonitja. Allit6Iag itt, a

Duna partjan temettek is el. A kozseg lak6i a XVIII.
szazad elejen betelepedett svabok. (109 km balra) Sziget-
szentmik16son iidiilohely es strandfiirdo van. A· ki>zseg
felett a Rackeve
-Budapesti H.
E. Vasut egyives
vashidon kel at a
Dunan. (111 km
j.) csakhamar
feltiinik Duna-
haraszti kozseg
nepes fiirdo- es
vizisport-telepe.
A Duna itt mar
Ienyegesen ossze-
sziikiiI, melysege
sem tObb 2 meternel, ezt is kotr6gepekkel kellett
a haj6zas celjaira kimelyiteni. (1141km jobbra) Sorok-
sar nagykozseg 19.000, nagyobbreszt nemet lakossal.
A soroksariak tejet, zoldseget, jeget, kenyeret szallita-
nak a fovarosba. A Duna tuls6 partjan fekszik a hosszu
Kiralyerdo fejlo-
do nyara16helye.
(119 km jobbra)
Pestszenterzsehet
(77.000 Iak.) ma
mar rohamosan
kifejlctt nagyva-
ros, Budap·estnek
va16sagos kiilva-
rosa. A hajoallo-
mas mellett lato-
gatott strand-
fiirdoje, tovabhii
j6dos~s6s gy6gyfiirdojc van. Itt 150 m hosszu,
25 m szeles, harmas oszt6dasu, haromnyi1l1sos racs-
hidon (Gubacsi-hid) kel at az orszagut, a HEV vonal es
a MAv iparvaganya Csepel kozsegbe es a Vammentes
kikotobe, amely inn en kezdve a Soroksari Dunaig terjed,
latjuk is valamivel feljebb a Dunab61 b. kiagaz6 egyik
medencejet. E pontt61 kezdve az itt ismet kiszelesitett
Meder kereskedelmi medencet alkot, amelynek jobboldali
rakod6partjan az aruk atrakodasa tortenik. Jobhr61 a



usza1yhajok is e1fernek benne. A hajozsilip mellett van
a vizbeereszto zsillp, ame1y a Dunaag viztOmeget sza-
balyozza.

Emlitcttiik, hogy normalis vizallasnal a K vas say-
zsilipncl is van egy majdnCll]. ketmetcrcs vizlepcso.
Hajollkrol tchat ismet nincs kilatas, mig csak a viz kello
magassagra nem emeli. Az esti vilagitasban fantasztikusan
szep 1atvallY, mikor a fokozatosan szelesedo latkorbell
e1ellk tarul a fovaros milIio fenypontt6l mcgviIagitott
kcpe. Kiranduliisunknak cz az uto1so, cgyik 1egszebb
bcnyomasa, mikor a zsiIipb.ol kiIepvc utunk vcgalloma-
saig, a (128 km jobbra) Ferenc ]ozsef.hidig hajozunk.

A kepeket ifj. Kotsis Ivan es Pichler Janos
igazgat6jomemok urak elozekellysegenek koszonjiik.

Ff'lelO~ s7.crkcszlo: dr. Dombi J6zsef.

Feh'16s kiad6: Budapest Szekt"sfOviiros Po]go.rme"tcri V ll. ugyoszllil)'H.

Feldo:; nyomd8vezeto: KurfUrst Istvan vezerigazgat6.

Budapest sz~kesfOv8ro~ hazinyomdaja 1941 _ 8541

fU!S] kozapiilet
Ii!8!Bpark, kertc:::J mezo, rat
~viztiikor_-==~ __ yaaut

Te •.••••••t.' Bodnor Gy••la


