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Utunk celja Csepel sziget keriilhaj6zasa, oIy-
keppen, hogy lefele a nagydunai reszen megyiink,
felfeIe a kisdunai (soroksari) agon joviink s at-
haladunk ugy a tassi, mint a Kvassay zsilipeken.

Csepel sziget a Kvassay-zsilipnel kezdodik s
lent a tassinal vegzodik. Hossza 48 kIil, szeles-
~'ge 3-9 km kozott valfakozik, egesz teriilete
257 km2, s 10 ko"zsegvan rajta. A zsilipek meg-
epitese' elott a sziget, alacsony partjai Miatt, ti0-

kat szenvedeU az arvizektol s minden tavaszi
es oszi ai-adas a sziget j6reszet elontoUe. Ennek
megakadalyozasara, valamint a sQloksari dunaaa
hajozhat6va tetele vegett epiilt a. kel zsilip. A
ket zsilip a dunaagat teljesen elzarja a Nagy·
dunatol, igy az ottani vizanasokt61 fiiggetlen s
maga a Kisduna" miutan az elzairas kovetkezbi-
ben folyasa alig van. teljesen allevizszertl, to-
szerd jelleget vesz feL

Csepel szigetnek nagy tortenelmi multja van'.
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Oskori temetok tanuskodnak arr6I, hogy az em-
ber mar regen birtokaba vette s feltart r6mai
emlekek mutatjak, hogy mar a r6maiak is lak-
tak itt. Hazai tortenelmiinkben mar Arpad kora-
ban talaUkozunk Csepel sziget neve vel. Arpadt

Zalan morya fejedelem folott aratoU gyozelme
utan itt telepedett Ie. Kesobb Arpad fejedelem-
nek kedves tart6zkodasi belyeve valt s itt epi-
tette fel hazat is,amelyrol Anonymus is emlitest
tesz.

A kiralyok ideje alatt a mindenkori kiralyne
naszajaindekakeppen szerepelt a sziget. A rac-
kevei uradalom az uralkod6 tulajdonaba ment
at, mint Savoyai JenlS hagyateka.

Egykoni feljegyzesek szerint a szigeten vala-
mikor vadban bovelkedo erdok es viragz6 szo-
16k voltak.
. Csodalatos kiilonbs~get tapasztalunk Csepel
sziget ket partja kozott. Mig a Nagydunan, me-
Iyen lefele haladunk, a Magyar esznek es a ma-
gyar munkanak csodalatosnal csodalatosabb meg-
nyilvanulasait latjuk, addiga Kisduna megorizte

.a maga lSli v:.adsagat. Mia a rakoncatlankod6
Nagydunat az emberi esz es era parhuzammu-

..vekkel. sarkantyukkal, atvagalokkal szabalyos

mederbe kenyszeritette, addig a Kisdumin su-
hogo nadasok kozt visz tova utunk. Mig a Nagy-
dunan a magyar teremto erlS hatalmas alkotasait
latjuk (zsilipek, vammentes kikoto, radio-Ieado,
stb.), addig a Kisdunan viziszarnyasok rebben-
nek- fel es menekiilnek a kozeledlS haj6 elo! a
nadasokba.

Magyarorszagnak nines meg egy ilyen pontja,.
ahol egy nap alatt a liikteto jelenbol minden
atmenet nelkiil a mult szazadba esoppenhetiink.
Sajnos, a Kisdunanak is meg vannak mar szam-
Ialva a napjai. Az epitendo Duna-Tisza-esatorna
ide fog torkolni s fgy a meg meglevo romantikus
8zepsegei aldozatul esnek a teehnikai £ejUidesnek.



Haj6nk a Ferenc J6zsef hid alatti kikotob61
kiindulva, szeles ivben megfordulva, utjat lelele
veszi a Duncin. A.lig haladunk ket- haromizaz
metert, mikor a jobb parton hatalmas allvanyza-
tok kozott epitkezest vesziink eszre. Ez az njon-
nan epiilo Boraros-teri hid, mely hivatva lesz
Lagymanyost a fovaros szivevel osszekotni s
ezzel a munkaval kapcsolatos a lagymanyosi to
betoltese is. Az epiilo hid biiszkesege lesz a
Magyar memok zsenijenek es a magyar munkas
alkoto kezenek.

Lejjebb haladva a baJparton erintjiik a csepeli
vammentes kikotot. Ide latszik a tizennegyeme"
letes Sil6. gabonatarol6, mely kiilonleges szer-
kezetekkel percek alatt iirili ki es birolja el a
hatalmas uszaly rakomanyokat. Kiilon mag~i8z-
tit6 es csiratlanit6 telepei vannak. Ugyanitt all·
nak a hatalmas benzin-, olaj- es petroleum-cjsz-
ternak is. Kiilon emelodaruk vannak, melyek a
haj6b61 egyenesen vastiti kocsikba takjeik a ma-
gyar buzat, hogy szetropitve a viJiigba, foszl6s

belli kenyer legyen belole. A kikoto epitese
olyan, hogy kisebb tengeri hajok is megfordul-
hatnak benne s a kozelmultban erkezett az elso
tengeri bajo ide (Apollinaris II).

Nemsokara feltiinnek Budafok megyei varos
hazai is. Nagyreszben nemet szarmuasu lak6i
vannak. A yaros nagy fejlodelnek indult. Lakosai
ttilnyomoreszt iParosok. Sumos ipartelepe (Tor-
ley- es Francois-fele pezsgo-, sor- es harom ko-
nyakgyar), valamint vilaghirii borpinceszete van.
Van ezeken kiviiI zomancoz6 es femarugyara.
fiireszmalma, villanyvilagitasi es vizvezeteki resz-
venytarsasaga, gyufagyara, francia baromfi-
tenyeszto intezete. Vilaghirli pincemesteri i,skola
is van e varosban. Az a.llamvasutak fiumei vo-
nala erre Iut keresztiil s a varos osszekoUeteset
a I6varossal a Hev. bonyolitja Ie, valamiat aoz-
haj6allomeisa is van. Regente tomai telep volt,
a mai Budafok csak 1739-ben keletkezeU, de
kastelyat Savoyai Jeno mar 1736-ban megepit-
tette. Regfllbben' Promontorium neven szerepelt
s meg 1819·ben is e nevet viselte. A kozleg
hazainak egy reaze, valamint borpincei cevithium
meszkobe vajt barlangok, melyek j6 Izarazak s
minden boltozas nelkiil megallaaak, ugy, hoey



csak a fiistolgo kemenyek Iatszanak kif A nagy·
kiterjedesii szolc5ket, melyeknek termese budai
bor neven keriilt forgalomba, a filoxera elpusz·
titoUa, de ujraiiltettek.

A kovetkezo kozseg, melyet erintiink, Nagy-
teteny, Magyar es nemet nyelvti lakoss'aggal.
Kastelya a Hugonnay gr6foke, ma berlo kezen
van. Itt van a Feherkereszt Egyesiilet lelenchciza
is. Budapesttel a Mav., .villamos es haj6jarat
koti ossze. A hegy tetejen a katonai IOter go-,
ly6fog6i latszanak.

Alig hagyjuk el Nagytetenyt, amidon a Csepel-
szigeti oldalon feltiinik a lakihegyi nagyad6 oriasi
antennaja, mely ma Eur6pa legmagasabb epit-
menye.' Innen ropHi szet az iirhe a Magyar radi6
120 kw·os energiaval a Magyar szo, a Magyar
miiveszet csodalatos megnyilvanuIasait, innen
hirdeti 8Z ezereves orszag fejlett kulturajat s az
egnek meredo antenna fenyegeto demonstraci6jat
a trianoni guzs ellen.'

A jobb part'ODmar .latszanak Erd hazai. Erd
Fejer megye adonyi jarasahoz tartozik. Lakos-
saga magyar,hemet es illir nyelvii. Itt van a
grof Wimpffen-fele nagy juhtenyeszet. Va5tit-
allomasa van. Regisegei koziil emlitest erdemel

egy teljesen ep torok minaret, tovabba a romai
lit s egy harom ivbol allo r6mai hid maradva-
oyai. Az itt kiasott regisegek igen becsesek. A
mohacsi csata utcin Erd a torokok kezere jutott
s az itt lak6 Hamza begrol Hamzsabeg nevet
nyerte. A beg fogsagaba esett Erd ura, Szapary
Peter is. akit a beg eke eta fogatott szamar es
akor melle. Lotharingiai Karoly herceg 1684 ju-
'lius 21-en Erd Mellett megverte Musztafa tarok
pasat, Hamza beg Szapary foglya lett s bosszti-
jat61 valo felelmeben merget vett be, de Sza'pary
meghocsajtotta neki elobbi kegyetlenkedeseit,
mire a beg halala orajahan kereszteny hitre tert
1849 januar 3-an Erd es Teteny kozott Ottinger
csaszari altabornagy es egy magyar dandar ko·
zott iitkozet folyt Ie. Ecd hataraban, Kutyavar
major kozeleben ugynevezett kaptarkovek van·
nak, melyeket oskori hamvvedreknek tartanak.
Kutyavaron tarlotta Matyas kiraly vadaszebeit s
a vadaskert falcinak romjai meg felismerhetok.

A kovetkezo kozseg Szaszhalombatta, magyar
es szerb nyelvii lakossaggal. A romai telcpiile-
sek idejen Matrica volt a neve s az e]so szazad
vegen maurok epHettek. Az Erd es ·Szaszhalom-
balta kozotti magaslatokoB 126 darab regi sir-"



halom van, melyek alatt. a monda szerint, a
birnokvOlgyi iitkozetben elesett vitezek egetett
hamvai nyugosznak. A halmok a tcrtenelemelotti
idokbal valok.

Ercsi nagykozseg melle eriink. Lakossaga tu}-
nyomoreszt magyamYelvii. foldmiivelok es aUat-
tenyesztok. Itt van a grof Wimpffen-fele urada-
10m 24.000 holdas birloka, melyen mintaszerii
tejgazdalkodast, szarvasmarha- es lotenyesztest
iiznek. A kozsegtoleszakra, kozvetleniil a Duna
partjan van baro Eotvos Jozsef (t 1871. II. 2-An)
volt kozoktatasiigyi miniszter, fro stb. siremIeke_
Ercsi hajdan karthausi apatsag volt, melyet
126()-ban Tamas nador Szent Miklos piispok
emIekere helyreal1ittatott es a cisztercitaknak
adomanyozott. 1499-ben a Szent Agoston remete-
szerzet telepedett beIe; a mohacsi csata ulan az
apatsag eipusztult s most csak cim gyanant ado-
manyozzak a szerzet perjelseget. A Duna part-
jan felismerheto falomladek a·llit6lag romai part-
miivek maradvanya.

Az utolso kozseg, melyet a Nagydumin erin-
tunk, Adony (ezelott Duna-Adony) magyar- ¢s
Dem~tnyelvii lakossaggal. Itt vaB -a gr6f Zichy-
fele mezogazdasagi· gepgyar. Adony kozeleben

volt a Vetus Salina nevu romai gyarmat. Szent '
..Mihaly puszhin meg hithatok a Castrum romjai.
1602-ben Nadasdy es Thurz6 "rovid idore vissza-
foglaltak Adonyt a torokokto), Adony es Rac-
almas kozott allott egykor Bolondvar.

Adony ubin nemsokara a hajo hosszan fiityul,
jelt ad va a zsilipnek a kapuk kinyitasara 9 sze-
les ivben befordul a tassi zsilipbe. A ta&§i zsilip
joval nagyobb, mint a sziget eszaki csucsRn levo
Kvas~ay· zsilip. A hajo a zsilipkamra oldalan ki-
kot, mig mogotte a kapu szamyai lassan be-
csukodnak, ugy, hogy a hajo hermetice el van
zarva ugy a Nagy-, mint a Kisdunatol. Hirtelen
a haj6 alaft buzogas hallatszik s eszrevessziik,
hogy a hajo lassan em~lkedni kezd, hogy elerje
a kisdunai vfzszintet. ~oriilbeliil 2-3 metert
emelkediink, aszerint, milyen a nagydunai va-
alIas. Mikor a kisdunai nivot elertiik, az" elat ..
tunk leva kapuszarnyak lassan kinyilnak s a
haj6 kifut a Kisdunara. A tassi zsilip kapuszar-
nyai villanymotoros erovel nyilnak.

A hajo atja a Kisdumin visz tovabb. Hangu-'
latos keptarul szemeink ele. A haj6 baloldalan,
kesobb jobboldalan is suhog6 nadasok vannak.
Csapkodva menekiil a vizet szantva elottunk a



btibosvocsok meg a sza~esa, pompas tollazataval.
Potyogve menekiil kiesinyeivel a vizi ('sibe s
hirtelen a viz ala bukik kozeledtiinkre a blibos
voesok, hogy 30-40 meternyire, olykor 2-.3
pere mulva tiinjon fel Ievegl'ert. Egy-egy golya
'szall felettiink Iomha szamyesattogassal s a ma-
gasban a madarak reme, a verese viljog. Itt mar
meg'atszik, hogy a Kisduna nines szabalyozva.
Szeszelyesen ide-oda kanyarog s az egesz kor-
nyek olyan, Mintha ki volna halva. Melyseges
csend mindenutt, csak a hajogepek zakatolasa
hallatszik. Tobbszori kanyarodo ubin iutunk
-Domsodre, utunk vegallomasahoz. Domsod a ko-
zepkorban Dempsed, Demsed nev alatt volt is-
meretes. Keletkezeserol ninesenek biztos adatok,
-csupan sejtheto, hogya legregibb kozsegek
,egyike. Nagy gyiimolestermeIese van.' A XIII.
szazadban ez is a kiralyne naszajandekai kozott
szerepelt. Szintiszta Magyar 'Iakossaga gyumoles-
termelessel es foldmiivelessel, valamint boraszat-
1al foglalkozik.

Domsod elhagyasa utan Kiralyretpusztanal~ a
kinilyi birtokok" fntezosegenek epuletei Mellett
ftajo'zunk el.

Nemsokara litszanak Raclteve tornyai es ha-

zai. Kornyeken a kiralyi uradalom foldjei' teriil-
nek el. A kozseg felso reszen van a Hev. veg-
allomasa, valamint a Savoyai Jena idejeben epiilt
kiralyi kastely kupolas epiilete, a parton pedig
Arpad fejedelem s2-obrat Jaijuk. Rackeve mai
lakoi foldmiivelo magyarok. Regebben Rackevet
Kevenek hivtak, valosziniileg Keve vezerral.

Tovabbhajo~va Angyalsziget Mellett visz el
utunk; mely igen felkapott nyaralohely.

A kovetkeza kozseg Szigetszentmarton. Regi'
lakai racok voltak, akiknek kihalasa utan Maria-
Terezia bajorokat telepitett ide, akik meg ma is
lakjak a kozseget. Foglalkozasuk foldmiivelea ..

Most ket egymassal szemben leva kozseg mel-
lett haj6zunk eI. A szigeten leva kozseg Sziget-
csep, mar 1283·ban Cseptelek neven volt isme-
.retes, mely a megismetloda arvizek miatt mara.
harmadik helyen epiilt leI. La~oi koze a mull
szazadban nemet telepiiltek koltoztek.

Szigetcseppel sze!:lben leva kozseg Majos-
haza, foldmiivelo, Izintiszta magyarnyelvii lakos-
saaal.

Utunk Horthyliget el6tt visz el; ujonnan par-
ce11azott es igen kedvelt kirandulohely. A haj6-
kikotoje egy azigetea van, mely yalaha euik



legnagyobb strandfiirdoje es nyaralohelye lesz
az orszagnak.

A kovetkezo kozseg Szigetszentmiklos, szin-
Magyar kozseg. Igen csinos nyaralok vannak a
parton s keres~tt kirandul6hely. Itt van nyara-
16ja vitez Somogyvary Gyulanak, a radiob61 is
ismert es kozkedvelt Gyula diaknak.

Majdnem szemben Szigetszentmiklossal van
Taksony. A torleneszek szerint Taksonyt Szent
Istvan nagyapja. Taksony epittette. A hagyomany
szerint Taksonyt itt, a Duna partjan temettek el.
1711-ben wiirttenbergi svabok telepedtek ide,
akiknek leszarmazottai ma is a kozseg lakoi,
kik ugy mint Szigetszentmiklose, foldmiivelessel
es keziiparral (kosarfonas) foglalkoznak.

Athaladva a Hev. hidja alatt, Dunaharaszti ala
eriink, mely mar a r6maiak idejeben is lakott
hely volt. Nyaron keresett nyaralohely, igen
eIe~k vizi elettel. A budapesti Hev. idaig vil-
lanyvezetekii, innen gozmozdonyt kapcsolnaka
szerelveny ele. Dunaharaszti lakossaga ttilnyomo-
reszt magyar, leginkabb a fovarosba bejaro ipa;.
ros lakossaggal.·

A kovetkezo . kozseg Soroksar, mely yalaha
szinmagyar kozseg volt, de Kolonich biboros a

magyarokat kiutasitva, svabokat telepitett he-
lyiikre. Lakossaga foldmiivelo s orszagos hini
kenyersiito iparuk.

Nemsokara Pestszenterzsebet megyei yaros
ala eriink, mely igen nagy iparos Yaros. Tobb
nagy gyartelepe van s lakossaga, mely Magyar
tiyelvii, jobbara iparos. Pestszenterzsebettel szem-
ben van Csepel kozseg. Itt vannak a hires
Weiss Manfred-miivek, melyek a haboru alatt a
legnag,obb hadiszergyarai voltak a monarchia-
nak. Ma gepek es edenyek gyartcisara van be-
rendezve shires szovet- es poszt6gyara is. La-
kossaga magyarnyelvii es iparos.

Nemsokara eleriink az ujonnan epiilt Nagy-
vasartelephez, melyet hatatmas aranyaival meltan
Iehet a fovaros gyomranak nevezni.

Innen a Kvassay-zsilipbe haj6zunk be, mely
1910-1913 kozott epiilt. Itt megismetlodik az,
amil mar a tassi zsilipnel laUunk. Innen utunk
wisszavezet a budapesti allomashoz, kiindulasi
pontunkhoz.


