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1. Előszó
„A Csepel-sziget és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág történeti földrajza” című doktori
értekezés a Duna második legnagyobb szigetét és a tőle elválaszthatatlan mellékágat mutatja
be számos szempontból. A téma nagyon közel áll hozzám, ugyanis Csepelen születtem, eddigi
életem nagy részét itt töltöttem és a Sziget nagyon sok pontján személyesen is megfordultam.
Emellett, a Kis-Duna bal partján fekvő Taksony történetével foglalkozó könyvem megírása
során felvetődött bennem, hogy a község határain túllépve, történeti forrásain és szakirodalmán keresztül is megismerjem annak, illetve ezzel együtt a szülőhelyem tágabb környezetét.
Mindazonáltal a célom eredetileg „pusztán” a Ráckevei (Soroksári)-Duna vízrajzának,
a vízrajz időbeli változásainak bemutatása volt, felkutatva, megvizsgálva azokat a forrásokat,
amelyekben felbukkan, és egybe gyúrni a mellékágról szerzett ismereteket. Azonban egy folyamról van szó, amely természeténél fogva mozgásban van, ezért nem lehetett figyelmen
kívül hagyni a víz természetes építő- és romboló munkáját, amivel a partjait és medrét alakította, illetve árvizeivel befolyással volt az emberi életre is. Így kikerülhetetlen volt a Ráckevei
(Soroksári)-Dunához, illetve annak túlsó, bal partjához ezer szállal kötődő Csepel-szigetnek,
valamint a Kis- és a Nagy-Duna szigeteinek vizsgálata. Az anyaggyűjtés során kiderült továbbá, hogy a szóban forgó mellékágtól keletre eső medencével szintén foglalkozni kell, ugyanis
ez a terület vízrajzi, vízügyi szempontból szorosan kapcsolódik a mellékághoz. Ezért, ha
egyes kérdésköröknél csak érintőlegesen is, de végül az eredetileg elgondoltnál egy jóval nagyobb földrajzi területre kellett kiterjednie a kutatásnak.
A fenti területet és részeit pontosabban meghatározva, a Ráckevei (Soroksári)-Duna a
Dunának azon baloldali mellékága, amely a mai Budapest területén szakad ki és valamivel
több, mint 57 kilométeren keresztül zömében párhuzamosan halad a főággal – körülölelve a
Csepel-szigetet, és meghatározva annak méreteit, formáját – majd Tass település külterületén
visszatorkollik a folyamba. A mellékág bal partja alatt azt a hosszanti sávot értem, amely történeti események, gazdaság, közlekedés szempontjából mindig is összekapcsolódott a Csepelszigettel, és amely szintén a fővárostól kezdődik, de ténylegesen csak Dabig (Dömsödig) tart,
miután a legalsó szakaszon már nincs település. A fent említett, vízügyi aspektusból fontos
medence a Csepeli-síkság, a Solti-síkság és a Kalocsai-Sárköz területét fedi le. Emellett diszszertációm a Nagy-Dunának azon szakaszát érinti, ahol a folyam jobb partja és a Csepelsziget közötti szigetek helyezkednek el, illetve ahol az átkelők vannak a Szigetre.
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A tartalmi feldolgozás során az elsődleges célom az volt, hogy a történeti források és a
szakirodalom adatainak segítségével a kiválasztott földrajzi terület vízrajzát ismertessem. Be
akartam mutatni azt, hogy az eredeti vízrajzi állapot, köszönhetően a megtelepedő emberi
civilizációnak, hogyan változott, végül hogyan szabályozták a főágat és csatornázták a Ráckevei (Soroksári)-Dunát. A Duna árvizeinek és szabályozásának kifejtése, és különösképpen a
Szigetre gyakorolt hatásai mellett a Csepel-sziget természetföldrajzát tanulmányozni, valamint a területén és a környékén hosszú évszázadokig gazdasági egységet képező uradalmat is.
Foglalkozni szándékoztam még mind a Csepel-sziget, mind a Kis-Duna bal partjának lakott
helyeivel, de kifejezetten csak olyan szempontból, hogy a középkorban kialakult településhálózat a különböző időszakokban, különböző hatások nyomán milyen változásokon ment át, és
a helységek mára milyen fejlődést értek el.
Célom volt még, hogy mindkét folyóág szigeteiről és átkelőhelyeiről a lehető legtöbb
információt összegyűjtsem. Az adatok csoportosítása után úgy döntöttem, hogy ezeket adattár
formájában közlöm, ugyanis a megismert több-kevesebb információ az esetek többségében
sokkal inkább látszott alkalmasnak egy időrendbe szedett áttekintésre, mintsem gördülékenyen megfogalmazott leírásra.
Az összegyűjtött információk feldolgozása közben céllá vált az eredeti célok féken
tartása is, ugyanis a választott téma összetettsége folytán felmerült több olyan résztéma – például a Duna–Tisza-csatorna –, amely önmagában is tárgya lehetne egy munkának, de itt csak
korlátozott méretekben került kifejtésre. Érintettem olyan, kifejezetten bonyolult kérdést is,
mint a középkori vármegyerendszer és a királyi uradalom kapcsolata. Itt igyekeztem összegyűjteni a gyakran egymásnak is ellentmondó elméleteket, de magam nem foglaltam állást,
mert úgy éreztem, hogy a munkámnak alapvetően nem feladata ennek az egyébként fontos
kérdésnek a megválaszolása.
A kutatásaim és a disszertáció megírása során több alkalommal is szembesültem azzal,
hogy a számomra kezdetben személyes okok miatt érdekes kérdések olyan válaszokra vártak,
amelyeket „készen” egyetlen korábbi feldolgozásban sem találtam meg. Éppen ezért remélem
– tudva, hogy a kutatás számos területen még további önálló részfeldolgozásokat tesz majd
szükségessé –, hogy az eddigi munkám eredményeként, az értekezésemben egy korábban még
fel nem dolgozott téma kérdéseire sikerült összefoglaló formában, megfelelő válaszokat találnom.
Budapest, 2015. április
Nagy Lajos Zoltán
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2. Bevezetés
2. 1. A Csepel-sziget és a Ráckevei (Soroksári)-Duna történeti földrajzi
kutatásai
A Csepel-sziget és a Ráckevei (Soroksári)-Duna történeti földrajzának, történeti vízrajzának témáját eddig önállóan még nem dolgozták fel. Az anyaggyűjtésem során azonban
kiderült, hogy mind a Sziget, mind a Duna szóban forgó mellékágának neve a forrásokban és
a szakirodalomban számtalanszor felbukkan, mindkettőt sok szerző említi. Az említés a legtöbb esetben azonban kimerül egy-egy geográfiai bevezetésben vagy egy rövid történeti ismertetésben. Vannak olyan művek, amelyekben a Csepel-sziget és/vagy a Soroksári-Duna
valamilyen módon ugyan részévé is vált a feldolgozásnak, azonban ezek a munkák is rendszerint csak egyetlen szempontból – például vízügyi, idegenforgalmi, hajózási, településtörténeti,
geológiai – tértek ki a Szigetre, illetve a mellékágra. A legtöbb esetben az említés földrajzi
szempontú, és a szerzők rendszerint megyetörténeti munkákban írtak mind a Szigetről, mind a
Duna-ágról.
Bár Bél Mátyás XVIII. századi államismereti művének sem a Csepel-sziget bemutatása a főtémája, de mégis elsőként ad jelentős mennyiségű információt a Szigettel kapcsolatban.
Ezért tekinthette elődjének Bél Mátyást a csak a Csepel-szigetre koncentráló Bognár
József mintegy száz évvel később. Bognár 1843-ban olyan munkát adott ki, amelyben a Sziget
addig ismert történetéről, földrajzáról, településeiről, egyéb jellemzőiről írt.
Ugyanezt tette meg 1890-ben Pápai Károly, aki kiegészítette a korábbi összefoglalást
az azóta eltelt fél évszázad történéseivel. Mindkettőjükre igaz, hogy igyekeztek a lehető legtöbb adatot összegyűjteni és ezzel a legtöbbet elárulni a Sziget viszonyairól, de mindezt nem a
történeti földrajzi módszerekkel tették. Emellett mind Bognárnál, mind Pápainál a SoroksáriDuna sokkal kisebb figyelmet kapott a Szigetnél, holott, a Sziget és a Duna mellékága minden
szempontból szorosan összetartoznak.
1937-ben jelent meg a témában Bóna Imre geográfus tanulmánya, amiben kezdetnek a
szerző remekül írta le a Csepel-sziget eredeti földrajzi képét, illetve hangoztatta annak a fontosságát, hogy a szóban forgó táj hogyan változott meg az emberi beavatkozás nyomán. Munkája folytatásában azonban általában csak a Csepel-szigetet is érintő köztörténeti eseményeket
6

érintette az általa a „fokozottabb emberi beavatkozás korszaka”-nak nevezett pontig. Az ekkor
következő, valóban lényeges eseményekkel – árvízvédelem, Kis-Duna lezárás, csatornázás –
kapcsolatban viszont megelégedett egy-egy mondattal, és így a leglényegesebb szempontja,
vagyis az „őstáj” emberi kéz okozta változásainak bemutatása végül elmaradt.
Györffy Györgynek az Árpád-kori Magyarország történeti földrajzát ismertető munkájában természetesen szintén csak egy rövid fejezet lehet a „Nagysziget” bemutatása. Györffy
azonban – más közigazgatási egységekkel együtt – valóban a terület történeti földrajzát kutatta a magyar történelem egy bizonyos időszakában, az összefoglaló áttekintést adattári résszel
téve teljessé.
A Ráckevei (Soroksári)-Duna tekintetében még rövidebb azon művek sora, amelyeknek a mellékág megismertetése volt az elsődleges célja. Ebben az esetben is vissza kell nyúlnunk Bél Mátyáshoz, aki a Duna folyam szóban forgó szakaszát nem egységesen tárgyalta,
hanem elsőként szétválasztotta azt ágaira, külön-külön ismertetve azokat és külön a szigeteiket. Ortvay Tivadar 1880-as munkájában Bél Notitiáját egészítette ki a Soroksári-Duna és
szigeteinek ismertetése során.
A téma kapcsán a XX. században megjelent kiadványok nem tekinthetőek a mellékág
tudományos feldolgozásainak, ugyanis azok mindannyian a környék idegenforgalmának fellendítése céljából, ismeretterjesztési szándékkal készültek.
A fent összefoglaltaknál a disszertációm több szempontból is többet mutat be a Csepel-sziget és a Ráckevei (Soroksári)-Duna vonatkozásában. Ennek az egyik oka maga a történeti földrajzi megközelítés, tehát hogy ne pusztán a természeti erők által kialakított „őstáj”
leírása legyen, ahogy ezt Bóna Imre tette művében, vagy ne csak arról essék szó, hogy milyen
történelmi események köthetőek a Szigethez, illetve a Duna szóban forgó mellékágához, hanem, hogy a táj hogyan és miért változott olyan formájára, amilyennek ma is látjuk.
A másik ok, amiért a munkám többet nyújt az eddigieknél, a korábban nem használt
források bevonása, illetve az azokból megismerhető adatok felhasználása. Az értekezésben
megjelenő új ismeretek közé sorolom a Csepel-sziget névtani ismertetését és elemzését, a vidék településhálózatának változásait a kezdetektől máig bemutató részeket. Ugyancsak jóval
gazdagabb az értekezés a Duna két ága szigeteire vonatkozó eddigi adatok összegyűjtésében.
A disszertációban törekedtem a Sziget átkelőhelyeinek első teljes közlésére, a folyamszabályozások hátterének részletesebb megismerésére. Úgy ítélem, hogy mind az új eredmények
elérését, mind a teljes, vagy a korábbiaknál teljesebb adatközlést a történeti földrajzi megkö7

zelítés által megkövetelt, a témára vonatkozó források és szakirodalom teljes körű összegyűjtése tette lehetővé.

8

2.2. A Csepel-sziget és a Ráckevei (Soroksári)-Dunaág történeti földrajzára
vonatkozó források és szakirodalom

Munkám során a kronológiai rendet követve igyekeztem a különböző típusú
forrásokból és a szakirodalmat felhasználva adatokat gyűjteni és ezek segítségével megfelelő
képet kialakítani a Szigetről és a Dunaágról.
A Csepel-sziget gyakorlatilag minden forrásfajtában felbukkan Anonymustól kezdve
az utazókon és a statisztikusokon át a modern korig, Nagy számban szerepel mind az írott
forrásokban, mind a térképeken; jóval többször, mint a Duna, mert a szerzők rendszerint nagyobb figyelmet szenteltek a Csepel-szigetnek, mint magának a folyamnak, így utóbbi gyakran nem is szerepel a forrásokban. A Soroksári-Dunáról még inkább igaz ez, ugyanis a mellékággal külön jelezve vagy név szerint megemlítve hosszú ideig egyáltalán nem találkozhatunk, egyrészt azért, mert a népnyelven kívül nem volt hivatalos, a főágtól megkülönböztető
neve, másrészt nem volt szempont, hogy megkülönböztessék őket egymástól. A térképeken a
mellékághoz is pusztán a Duna elnevezés van írva, illetve ha egy írott forrás esetében bizonyosak is vagyunk abban, hogy éppen a Soroksári-Dunáról van szó, az akkor is Dunaként,
vagyis a folyam részeként szerepel. 1 A XIX-XX. században a két ág megjelölésében, megnevezésében már elkülönül, de a források és a szakirodalom számára végig a Sziget volt az elsődleges célpont.

2.2.1. Források
A krónikákban a Csepel-sziget először Anonymusnál bukkan fel. A Gestában Árpád és
vezérei felfedezik, birtokba veszik a Szigetet, illetve szerepel a honfoglalás egyes eseményeinek, például Ménmarót követei fogadásának színtereként is. A későbbiekben még megjelenik
a Pozsonyi Évkönyvekben, a XIV. századi krónikakompozícióban és a Thuróczy krónikában
is a Sziget V. István halála, illetve Károly Róbert törvénytelen fiának születése kapcsán. E
tényeken túl azonban ebből a forrásfajtából semmiféle más adatot nem kaphatunk a Szigetről.

1

Bél Mátyás volt az első, aki megkülönböztette egymástól a kéz folyóágat (keleti és nyugati), de hivatalosan
csak a XIX. század folyamán lett név szerint is elkülönítve a két folyóág
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A nem történeti megörökítés céljával lejegyzett középkori írott források közül az oklevelek azok, amelyekből a krónikák gyér információihoz képest meglehetősen sok tudható
meg. A Nagy, Csepel, vagy valamilyen más néven nevezett Sziget számos alkalommal volt
helyszíne, esetleg tárgya eseményeknek, jogügyleteknek, míg a Duna jobbára csak földrajzi
névként szerepelt. Az oklevelekben feltűnnek ma is létező vagy azóta már eltűnt települések,
ismert vagy beazonosíthatatlan szigetek, a királyi uradalmat igazgató ispánok. A szóban forgó
terület megismeréséhez a határjárások szolgálnak a legnagyobb segítséggel, mert általuk részletes leírást kapni a települések, birtokok, erdők, hegyek létéről, nevéről és egymáshoz viszonyított elhelyezkedéséről. Például egy 1264-es királyi oklevélből így ismerhető meg a Sziget
északi negyedének a korabeli településhálózata.
Napjainkra az oklevelek jelentős része már kiadásra került, így viszonylag egyszerűen
kutathatóak többkötetes okmánytárakban. Ezek közül az oklevelek szövegét eredetiben leközli Wenzel Gusztáv Árpádkori Új Okmánytára, a Fejér György nevéhez kötődő Codex
diplomaticus, Knauz Nándortól a Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, Zichy- és a Hazai okmánytár is. Ugyanilyen formájukban olvashatók a pápai adószedéssel kapcsolatosan a
Monumenta Vaticana sorozat Rationes collectorum pontificorum in Hungaria 1281-1375.
című kötetében, és a Diplomatarium Ráckeviense-ben, amelyben kifejezetten Ráckevére vonatkozó okleveleket – és egyéb forrásokat – gyűjtött össze Magdics István.
A fentiek mellett szintén hasznosnak bizonyultak oklevelek magyar nyelvű regesztái,
amelyek olvashatóak Szentpétery Imre Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzékeben, Mályusz Elemér Zsigmondkori oklevéltárában. Regesztagyűjtemény még Bártfai Szabó
Lászlótól a Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig, illetve Bakács István
Iratok Pest Megye történetéhez 1002-1437 című kötete is. Szintén ebbe a kategóriába tartozik
a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Mohács előtti oklevelei című, Qt által
DVD-n megjelentetett elektronikus adatbázisa, amelyben a jellege miatt gyorsan találhatóak
meg a keresett oklevelek rövidebb-hosszabb regesztái.
A magyarországi utazásokról készült feljegyzések, beszámolók is utalhatnak a Szigetre, adhatnak új információkat, ugyanis az utazók számára a legkézenfekvőbb útvonal általában a Duna mellett futó országút, vagy maga a Duna volt. A középkorból ismerjük Ansbert
osztrák lelkész beszámolóját, aki 1189-ben Barbarossa Frigyest kísérte el a harmadik keresz-
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tes hadjáratba. A szerző szerint a császár és III. Béla magyar király két napig vadászott egy
Nagy szigeten, amit az utókor a Csepel-szigettel azonosított.2
A XV-XVI. századi humanista történetírók már arra is törekedtek, hogy ne csak a
puszta történelmi eseményekről és a személyekről szóljanak, hanem az ismereteikhez mérten
a történések helyszíneit is a lehető legjobban bemutassák. Petrus Ransanus 1490-ben készült,
A magyarok történetének rövid foglalata című művében a történelmi események ismertetésén
túl a forrástól a torkolatig végigköveti a Duna folyását, de rövid ismertetőjében az érintett
tartományok és a fontosabb vízparti települések felsorolásán túl nem foglalkozik olyan kérdésekkel, mint a Duna szigetei vagy mellékágai.
Hasonló Brodarics István 1527-ben megjelent munkája, amely a Mohácsi csatát és
annak előzményeit mutatja be. A szerző kötelességének érezte, hogy ezen kívül még egy tömör, gazdasági információkkal bővített természetföldrajzi leírást is adjon a XVI. századi Magyar Királyságról. A tömörség ebben az esetben is azt jelentette, hogy a Csepel-sziget, mint
kisebb tájegység, nem kapott helyet a leírásban.
Oláh Miklós 1536-ban megjelent, Hungaria című művében Magyarország folyóinak a
rövid ismertetésekor, a Dunánál tér ki a Szigetre. A szerző célja az volt, hogy az országot, és
annak egyes fontos részeit bemutassa, így a Csepel-sziget nála nem mint valamely történelmi
esemény színtere, hanem mint ismertetett tájegység jelenik meg. Oláh Miklós nem foglalkozott a korábbi történésekkel, hanem a maga korában írta le tömören a Sziget viszonyait a királyi birtoklástól kezdve a természetföldrajzi jellemzőkig.
Vele szemben Istvánffy Miklós kifejezetten a történelmi eseményekre koncentrálva írt
a Szigetről és a folyamról az 1490 és 1606 közötti időszakot feldolgozó – befejezetlen – művében. Munkájában Buda 1541-es ostromának ismertetésekor a Duna, mint a folyami flották
útvonala jelent meg, a Csepel-sziget pedig, mint stratégiailag fontos hely, amelynek birtokáért
a németek és törökök vívtak harcokat.
A XVI-XVII. századból a küldöttségek érkezése, követjárások alkalmából készült beszámolókban több alkalommal bukkan fel a Csepel-sziget. Amikor 1502-ben Candale-i Anna
(II. Ulászló felesége) Zenggből utazott Budára, a kíséretében levő egyik francia fegyvernök a
Budához közel eső, termékeny és vadban gazdag királyi mulatóhelynek írta le a Szigetet
(L’ysle de Chepel).

2

Később, a Csepel-sziget elnevezésinek vizsgálatakor fog szerepelni az, hogy vannak olyan adatok, amelyeknek
az ismeretében nem vehetjük biztosra, hogy Ansbert a Csepel-szigetről beszélt.
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Hans Dernschwam a Verancsics-féle követség tagjaként készített feljegyzést 1555-ben
útvonaluk megállóiról, illetve a közben történt eseményekről. Már visszafele, a Duna jobb
partján haladva Adonynál keltek át a Csepel-szigetre, majd azon átvágva értek Ráckevére. E
kitérő kapcsán mind az adonyi révet, mind Lórév települést megemlíti a szerző a Ráckeveinek
nevezett szigeten, illetve a jelentős településnek érzékeltetett Ráckevéről is ad aktuális információkat.
1574-ben Ungnád Dávid császári követ és kísérete útja első részében a folyamon lehajózva utazott Konstantinápolyba, amely során a kíséret egyes tagjai rövidebb-hosszabb úti
beszámolókat készítettek. Ezekben azokat a településeket írták le, amelyek a hajózás állomáshelyeiként szolgáltak. Ebből következően a Csepel-sziget nem érdekelte őket, viszont Ráckevével kapcsolatban, amely Buda után az első megálló volt a számukra, feljegyezték annak
legfontosabb vallási, nemzetiségi és gazdasági jellemzőit.
1663-ban Heinrich Ottendorff, mint a császári követség egyik tagja utazott Budáról
Belgrádig, és készített közben feljegyzéseket. A Csepel-sziget azonban nála sem szerepel.
Ugyanis egyrészt a Duna jobb partján haladtak, vagyis legfeljebb a Sziget nyugati oldalát láthatták csak, illetve a szerző bizalmas feladata az volt, hogy a katonailag jelentős helyeket
(erősségek, hidak) derítse fel és dokumentálja. Ugyanezekben az években járt Evlija Cselebi
(1660-1664) és Edward Brown (1669-1670) is a Hódoltság itteni részén. A Csepel-szigetre is
átkelő török utazótól a Sziget korabeli elnevezéseit tudhatjuk meg, illetve utalt a méreteire,
gazdaságára, és az oszmán történelem kapcsolódó eseményeire is, míg az angol orvost inkább
csak a Sziget méretei érdekelték.
Szintén a XVI-XVII. század forrásai közé tartozik Káldy-Nagy Gyula az 1985-ben
kiadott A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai című munkája, amely a török kor első
felének gazdasági, népesedési jellemzőit ismerteti az érintett települések vonatkozásában.
Szintén török kori gazdasági adatok olvashatók Velics Antaltól és Kammerer Ernőtől a Magyarországi Török kincstári defterek című, 1886-os munkájukban, illetve a Szakály Ferenc
által összeállított, és 1995-ben kiadott Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi dica- és dézsmajegyzékeiben.
Mennyiségében már főleg XVIII. századi adatokat tartalmazó forrás a Borosy András
és munkatársai nevéhez köthető, az 1638 és 1740 közti időszakot lefedő Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái című könyvsorozat, amely a nemesi közgyűléseken elhangzottakat igyekszik tömören az olvasók elé tárni. Bánkúti Imre ugyanilyen módon
bocsátja rendelkezésre a Rákóczi-szabadságharc Pest megyei dokumentumait. Feldolgozásra
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és kiadásra került már szintén Borosy Andrástól Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi
regnicoláris összeírása, illetve Novák László Ferenctől Mária Terézia úrbéri összeírása PestPilis-Solt vármegyében. Mindegyik forráskadványban jelentős számban kerülnek elő utalások
a Csepel-szigetre, illetve a Dunára is.
Bél Mátyás volt az első a XVIII. század első felében, aki mind földrajzi, mind történeti
alapon behatóbban foglalkozott a Szigettel. Latin nyelvű munkája, a Notitia Hungariae novae
historico-geographica Pest, Pilis és Solt vármegyéket leíró harmadik kötete 1737-ben jelent
meg, amelyben a szerző olyan mennyiségű ismeretet közölt, amit addig nehéz volt elképzelni. 3 A kötet általános részében Bél a megyéről ad természetföldrajzi, illetve a lakosságot, megyei magisztrátust és az ott található etnikumokat érintő, ún.”politikai” leírást. Az ún. „különös” részben Bél Mátyás a megye fontos városainak történetét ismerteti, valamint a járásokat,
amelyekben egyenként, több-kevesebb információval minden településről megemlékezik.
Külön fejezetben tér ki Savoyai Jenő uradalmára, illetve azon belül jelentős terjedelemben a
Csepel-szigetre. Leírja a Sziget természetföldrajzi jellemzőit, felsorolja az azt körülvevő két
folyóág4 általa ismert szigeteit, egyesekről jelentős mennyiségű adatot közölve, másoknak
csak a puszta létét megemlítve. Foglalkozik a Sziget történetével és nevével is, valamint kitér
Oláh Miklós, Istvánnffy Miklós munkáira. Bőven találhatunk információkat az itt levő településekről – Ráckevéről különösen sokat –, és nemcsak a történetükkel foglalkozott, hanem annak a kornak, vagyis a XVIII. század első harmadának a viszonyait is igyekezett bemutatni.
Államismereti művével Bél Mátyás jelentős hatást gyakorolt az őt követő szerzőkre. Mindenki, aki a későbbiekben a Szigetről szólt, nagy elődjének tekintette a XVIII. századi írót, és
idézte, átvette, esetleg javította őt.
Bél Mátyással egy időben (1734) jelent meg Josephus Koller Cerographia Hungariae
című latin nyelvű munkája, amelyben a szerző Magyarországot elsősorban a szimbólumai
alapján tárgyalja. Bővebben lehet olvasni benne az ország címeréről, zászlajáról, a kettős keresztről, a koronáról, valamint a társországok, megyék, városok címereiről, és pecsétjeiről.
Emellett viszont ad egy rövidebb földrajzi ismertetést is az országról, ahol a Duna leírásánál
kitér a Szigetre, viszont annak pusztán a korban ismert neveit sorolva fel.
3

A Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae…+ című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése
című disszertációjában Tóth Gergely a Pest-Pilis és Solt vármegyé(k)ről szóló leírást Bél azon munkái közé
helyezi, amelyek mind minőségileg, mind mennyiségileg a legteljesebben kidolgozottak. Tóth Gergely 157. p.
Ez a tény összefüggésben van azzal, hogy a szóban forgó vármegye leírásában bőségesen találni információkat a
Csepel-szigettel és a Soroksári-Dunával kapcsolatban.
4
A Nagy-Duna és a Soroksári-Duna csak a szigetek kapcsán kerül említésre, a szerző külön nem foglalkozik
velük.
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Korabinszky János Mátyás 1786-ban megjelent a Geographisch-historisches und
Produkten-Lexikon von Ungarn… címet viselő, német nyelvű művében Magyarország első
helységnévtárát alkotta meg. Lexikonjában megtalálhatóak az akkor létező magyarországi
települések, az egyéb földrajzi nevek azonban nem kaptak helyet. A Csepel-sziget sehol, és
Duna folyam is csak a hátsó regiszterben szerepel, ahol a szerző röviden csak neveit sorolja
fel különböző nyelveken.
Korabinszkyéhoz hasonló művet írt Vályi András Magyarországnak leírása címmel.
1796 és 1799 között megjelent háromkötetes munkájából megismerhető minden magyarországi falu vagy város elhelyezkedése, vallási képe, természeti és gazdasági adottságai. Emellett a szerző a települések betűrendjébe integrálta a megyéket, folyóvizeket és egyéb természeti tájegységeket, mint például a nagyobb szigeteket leíró cikkelyeket is. Így, szerepel a
Csepel-sziget is, amelyről Vályi András azonban csak történeti adatokat közölt, kezdve az
anonymusi mondával, a királynéi jegyajándék tényét, Savoyai Jenő herceg időszakát is említve. Ez azért is érdekes, mert a munka egészére sokkal inkább a földrajzi jellegű feldolgozás
jellemző. A szerző minden bizonnyal tudott volna természetföldrajzi adatokat is írni a Szigetről.
1798-ban jelent meg Schwartner Márton német nyelvű munkája, amelyben a szerző az
első részben Magyarországot írja le természetföldrajzi szempontból, felsorolja az etnikumokat, vallásokat, fontosabb városokat, szól az iskolákról, iparról, kereskedelemről, ásványi kincsekről, termesztett növényekről. A második rész az ország alkotmányát, a harmadik pedig a
kormányzatát, közigazgatását tárgyalja. Schwartner Márton azonban nem csak egyszerűen
leírja az ország viszonyait, hanem más országok hasonló adataival hasonlítja össze és von le
következtetéseket, amivel a mai értelemben vett statisztika első művelőjének tekinthető. Műve jellegéből adódik, hogy sem a Dunával sem a Csepel-szigettel nem foglalkozik különösebben. Míg az előbbi helyet és némi rövid leírást nyert a nagyobb folyók felsorolásánál, utóbbi
egyáltalán nem szerepel a műben.
Hübner János, Sperl Ferenc és Fejér György 1816 és 1817 között készült ismertető
lexikonja szerkezetileg hasonlít Vályi András munkájára, de itt a szerzők nem csak Magyarország, hanem az egész akkor ismert világ nemzeteinek, pénzeinek, mértékeinek és említésre
méltó földrajzi tájainak, helyeinek a betűrendben történő bemutatására törekedtek. A Csepelsziget a rövid természeti leírásán (mérete, vadállománya) kívül helyet kapott egy történeti
összefoglalása annak, amit a korábbi szerzők munkáiból tudni lehetett, vagyis, hogy a terület
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Árpád vezér szigete, középkori királyi mulatóhely volt, és az újkorban a Jenő herceg, illetve a
Habsburg család birtokolja.
Magda Pál 1819-ben megjelent munkájában Magyarország és a határőrvidékek statisztikai és földrajzi leírásával próbálkozott meg. Nem foglalkozik kifejezetten a Csepel-szigettel,
hanem a Duna ismertetésekor tér ki egy mondattal említi. A szerző amellett, hogy az egész
ország vonatkozásában bemutatja a népeket, természetföldrajzot, alkotmányos berendezkedést, igazgatást, gazdaságot, művelődét, arra törekedett, hogy mindezeket kisebb területenként, megyei bontásban is ismertesse.
Fényes Elek 1841 és 1844 között kiadott három kötetes művében a szerző Magyarország és tartományainak állapotát mérte fel földrajzi és statisztikai szempontból. Ő is megyénként, és mindegyik esetében ugyanazon szempontok szerint feldolgozva közölte az összegyűjtött információkat. Ezek a szempontok gyakorlatilag mindenre kiterjedtek, így Fényes Elek
munkája - még ha hiányoznak is megyék belőle – nagyon részletes ismertetés az akkori országról az „ásványos vizek”-re is kitérő természetföldrajztól elkezdve a mesterségeken, gyárakon, hivatalokon és katonaságon keresztül a legkisebb falvak leírásáig. A Csepel-sziget csak
nagyon röviden – egy-egy földrajzi, történeti és aktuális információval – Josephus Kollerhez
és Magda Pálhoz hasonlóan a Duna folyónál kapott helyet.

Fényes Elek 1851-es geo-

gráfiai szótára, amelyben betűrendben sorolja fel a Magyar Királyság városait, falvait, Vályi
András munkájára hasonlít. Az eltérés az, hogy Fényes Elek helységnévtárat írt, ahova csak a
települések és azok lokalizációs, népességi, vallási, gazdasági adatai kerültek be. A Vályinál
helyet kapó, az ország megyéit, folyóit, hegyeit leíró részek nem találhatók meg benne.
A téma levéltári forrásait nézve a Magyar Nemzeti Levéltár területileg illetékes Pest
Megyei Levéltárból származik a rendelkezésre álló adatok közül a legtöbb. A XVII-XIX. századi adószedői, közgyűlési összeírások5 használhatóak annak megállapításánál, hogy mely
település mikor lett a török kiűzése után ismét lakott, illetve milyen ütemben fejlődött. A XX.
századi használható levéltári források jelentős része a vízüggyel, vízgazdálkodással kapcsolatos. A Pestvármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat iratai 1914 és 1940 között6
ahhoz adtak információkat, hogyan folyt a Soroksári-Dunához közel eső, vízzel borított területek lecsapolása. A szóban forgó folyószakasz hatvanas és hetvenes évekbeli üdülőmozgalmához jól használható iratanyagnak bizonyult a Ráckevei (Soroksári)-Duna Intézőbizottság

5
6

PML IV. 23. a. II., illetve IV. 74. II.
PML IX. 314. a.
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iratainak fondja.7 Ezen kívül a Pest Megyei Levéltárban még elérhetők különböző szakemberek tanulmányai, amelyek a Csepel-szigettel, Ráckevei (Soroksári)-Dunával kapcsolatban
készültek, történeti, vízminőségi vagy más szempontból. Alispáni, járási főjegyzői, települési
iratokban is előfordulnak olykor használható adatok, de egy-egy nagy anyag hosszas átvizsgálásakor nem térül meg a befektetett idő és energia.
Ugyancsak a XX. század vízügyi kérdéseire találunk adatokat az Országos Vízügyi
Levéltárban. Rendelkezésre állnak az árvizekre 8 és a Soroksári-Duna-ág műszaki munkálataira9 vonatkozó iratok, valamint itt is létezik egy kiterjedt tanulmánytár, ahol vízügyi szakemberek munkái olvashatóak a Duna-Tisza-csatornával, a vízminőséggel, árvizekkel, üdülőterületi fejlesztésekkel kapcsolatban.
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában található a Ráckevei Királyi Uradalom hatalmas mennyiséget kitevő, XVIII-XX. századi irategyüttese, amely elvileg a téma
kutatásakor számos adatot ígért. Alapvető gondot jelentett azonban, hogy a rendkívül gazdag
iratanyag felosztása jelenleg túlzottan elnagyolt. Úgy láttam, hogy még egy szerencsésen, de
esetlegesen kiválasztott anyagrész átnézése is túlzottan nagy időráfordítást kívánt volna ahhoz
mérten, amennyi haszonnal a várható, értékelhető adatok a dolgozathoz érdemi hozzájárulást
jelenthettek volna. És miután maga a Ráckevei Uradalom a most választott témámnak csak
egy sokadrangú részlete, a hosszas kutatómunka csak akkor lenne majd célravezető, ha az
Uradalom történetét szándékozom megírni.
Különálló forráscsoportot alkotnak a magyar jogalkotás évszázados tevékenysége során keletkezett jogszabályok és egyéb dokumentumok. Az Országgyűlés több alkalommal is
foglalkozott a Csepel-szigettel, illetve az őt körülvevő két folyóággal. 1514-ben és 1518-ben
is születtek törvények a korona elidegeníthetetlen jószágairól, amelyekben a királyi uradalmat
képező Sziget természetesen szerepelt. 10 A későbbiekben törvényeket már nem a Csepelszigettel, hanem a környezetében levő vizekkel kapcsolatban alkottak. 1723-tól kezdve több
jogszabály szólt a Duna és a Tisza között építendő csatornáról, illetve az 1838-as nagy árvíz
nyomán a Duna szabályozásáról. 11 A Ráckevei (Soroksári)-Dunával kapcsolatban a XX. század utolsó harmadában és a XXI. század elején is születtek minisztertanácsi és kormányhatározatok, amelyek a folyószakasz rendezési és vízgazdálkodási tervére, illetve a vízminőségé7

PML XXVII. 108. a.
KVL B XIX. 5. 5.
9
KVL B. XV. 2. o.
10
1514. VII. decr. 3. tc., 1518. II. decr. 14. tc.
11
1723 CXXII. tc., 1836. X. tc., 1840. IV., XXXVIII. tc., 1867. XIII. tc., 1870 X. tc., 1880. XI. tc., 1881. I. tc.
8
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nek javítására vonatkoztak.12 Emellett léteznek még egyéb dokumentumai is a törvényhozásnak – országgyűlési irományok és naplók 1872 és 1901 között –, amelyek hasznosnak bizonyulnak egy-egy törvény okainak, illetve következményeinek megválaszolásában.
A XIX. századtól kezdve a sajtóban is megjelennek olyan adatok, amelyek disszertáció
témájának feldolgozása során fontos információkat közöltek. A sajtó működési elvének megfelelően a Sziget vagy a Duna csak akkor bukkant fel a híradásokban, amikor ezeknek aktualitása volt. Nagyobb árhullámok levonulása, a folyószakaszok szabályozási munkálatai, a Soroksári-Duna csatornázása, a Duna-Tisza csatorna ismételt napirendre kerülése, a csepeli
Szabadkikötő felépítése mind olyan témák voltak, amelyek a maguk idejében kerültek helyi
vagy országos újságok hasábjaira. Napjainkban például fokozott érdeklődés kíséri a Ráckevei
(Soroksári)-Duna revitalizációját. A cikkek, híradások jól használhatóak akkor, amikor olyan
résztémáról szólnak, aminek nincs vagy nem jelentős a szakirodalma, illetve amikor egy-egy
aktuális esemény kapcsán olyan információkat tartalmaznak, amelyek a témát jobban összefoglaló munkából kimaradtak.
A napjainkban a hagyományos sajtót háttérbe szorító Internet is egyre bővülő információkkal szolgál. Vannak olyan cikkek, híradások, segédeszközök (például Google Earth)
amelyek nem jelennek meg nyomtatott formában. Ezeken – a hagyományos forrásokhoz hasonló adatközléseken kívül – vannak rendszeres aktualizálást igénylő nyilvános információk.
Ilyen például egy-egy település vagy egyesület honlapja, amely sok használható – de kritikával kezelendő – adattal szolgálhat.
A térképek szintén külön csoportot és a téma jellegéből adódóan nagyon fontos, kihagyhatatlan forrásokat jelentenek a téma feldolgozásához. A nyomtatott formában megjelentek közül a fontosak azok a térképek, amelyek a Csepel-szigetet és a Soroksári-Dunát legelőször ábrázolják Hrenkó Pál – Papp-Váry Árpád Magyarország régi térképeken, illetve Nemes
Klára Magyarország térképei a XVI-XVII. századból címeket viselő kiadványaikban találhatóak meg, kezdve Lázár diák 1528-as, Magyarországot legrégebben bemutató térképével. E
térképek azonban minden esetben a teljes országot ábrázolják, így a kérdéses terület kicsiben,
illetve kisebb-nagyobb aránytalanságokkal, torzulásokkal látható, de a XVI-XVII. században
ott levő települések közül viszonylag sokat jelezve. Szintén ide sorolható még Hevenesi Gábor 1689-es Parvus Atlas Hungariae című munkájában megjelenő Csepel-sziget ábrázolása.

12
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A levéltárak közül jelentős térképes anyag áll rendelkezésre a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában. Itt vannak a Ráckevei királyi uradalom térképei, amelyek többek
között a Soroksári-Duna egyes szigeteiről adnak használható információkat. Számos, az egykori Földművelésügyi, valamint a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium által készíttetett térkép kapcsolódik a Duna szabályozásának terveihez, munkálataihoz, a Sziget
védtöltéseinek elkészítéséhez és a XX. század eleji zsilipépítésekhez. Ugyanezeknek a szabályozási és építkezési térképeknek a jelentős része egyéb, a vízügyhöz kapcsolódó térképekkel
és helyszínrajzokkal együtt az Országos Vízügyi Levéltárban is megtalálható. A Magyar
Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárában a Ráckevei (Soroksári)-Duna Intézőbizottság
irataihoz tartozó térképek is segítséget nyújtanak a témában.
A Hadtörténeti Intézet Térképtárában vannak a készítésük idején legpontosabbnak és
legrészletesebbnek mondható katonai felmérések térképei. Az első (1782-1785)13, a második
(1829-1866)14 és a harmadik (1872-1884)15 katonai felmérés; illetve a Magyar Néphadsereg
1952-es16 és a Magyar Honvédség 2004-es17 térképei precízen elkészített, jól használható darabok.
A téma szempontjából a legtöbb hasznosnak bizonyuló térkép az Országos Széchényi
Könyvtár Térképtárában áll rendelkezésre. A XVIII. századból Ferdinando Marsigli 1726-os
Duna térképe, Mikovinyi Sámuel 1737-ben készült Pilis megye térképe, A Duna térképe Esztergom és Mohács között 1760-ból vagy a Balla Antal nevéhez kapcsolódó 1793-as Duna
Mappáció részletes, kidolgozott térképek, amelyek jóval több információval szolgálnak a
XVI-XVII. századi térképeknél. 18 A XIX. századból jól használható több. Buda és Pest, illetve Budapest környékét, és Pest megyét bemutató nyomtatott térkép. Külön csoportot képeznek a Csepel-sziget és a Soroksári-Duna bal partja településeinek kéziratos kataszteri térképei,
amelyek nagyon jó forrásai az idők folyamán elpusztult falvak helynévi nyomai kutatásának,
illetve a folyómederben található szigetekkel kapcsolatos adatgyűjtésnek. Ezek összehasonlíthatók ugyanezen településeknek a XX. század során, illetve napjainkban készült, szintén a
könyvtárban megtekinthető nyomtatott térképeivel. Hasznosnak bizonyultak még a Vízrajzi
Atlasz sorozatból a Szob-Dunaföldvár közötti szakaszt bemutató térképszelvények, amelyek
mindkét érintett folyóágat részletesen végigkövetik.
13

XIII/XXI-XXIV. és XIV./XXI-XXIV. térképszelvények
51-54./XXXII. térképszelvények
15
5062/1-3. és 5162/1-3. térképszelvények.
16
L-34/15-C-a és c, 26-B-b és d, 26-D-b és d, 27-A-a térképszelvények
17
L-34/15-C, 26-B, 26-D, 27-A térképszelvények
18
Az 1760-as kéziratos térkép kivételével nyomtatott térképek
14
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A Magyar Országgyűlés Könyvtárában található a Bél Mátyás tollából származó
Notitia Hungariae Novae, amelynek harmadik kötetében (Pest, Pilis és Solt vármegye) a Csepel-sziget, az azt körülvevő Duna-ágak és bennük számos kisebb-nagyobb sziget látható
Mikovinyi Sámuel Pilis megye térképén.
Külön említést érdemel a XIX. század elején megjelent Lipszky János féle Magyar
Királyság és társországai térképe, illetve a hozzá készült helységnévtár, amely 2005 óta modern adathordozón (DVD) is kutatható.
Emellett számos olyan történeti szakmunka, feldolgozás jelent meg, amely a témájához kapcsolódóan tartalmaz saját készítésű térképeket is. Ezek, bár a kiadványnak hasznos
kiegészítései, egyes esetekben nem felelnek meg annak a korszaknak, amire vonatkoznak.
Például a Káldy-Nagy Gyula-féle „A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai” műben a
Soroksári-Dunát az 1872-es lezárás utáni állapotában ábrázolják.
Vannak olyan térképek is, amelyek nem jelentek meg nyomtatásban, de az interneten
bármikor használhatóak. Ilyen a www.térképcentrum.hu oldalon található megannyi mai településtérkép. Szintén a közösségi hálóról jól használható a Google Earth, ahol nem térkép,
hanem légi felvételek útján vizsgálható a táj, ahol ezen a módon térképek színei és formái
elevednek meg épületekben, fákban, utakban, nádasokban.
A képek mint források, leginkább valamely szövegesen dokumentált tényhez nyújtanak vizuális segítséget. Az általam a szövegben elhelyezettek egyrészt térképek vagy azok
részletei, másrészt könyvekből, sajtótermékekből kiemelt képek, harmadrészt általam, kifejezetten az értekezéshez készített fotográfiák. Mindezek az illusztráltságon túl valamely ismertetett esemény bemutatására, magyarázatául szolgálnak.

2.2.2. Szakirodalom
A történeti vízrajz mindig is meglehetősen perifériális téma volt. A vízrajzi kutatások,
publikációk a történeti földrajzhoz, illetve azokhoz a feldolgozásokhoz kapcsolódtak, amelyek
a vizsgált terület természetföldrajzáról is szóltak. Azonban mind az utóbbiak, mind a történeti
földrajzi feldolgozások is rendszerint csak érintik a kérdést, és kevés szó esik a vízrajzról. A
vízrajz kapcsán a szerzők Bél Mátyással kezdve általában a folyó két ágának szigeteit, illetve
a Csepel-sziget tavait, mocsaras jellegét említették.
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A szigetképződés sajátosságaival és a két folyóág szigeteivel foglalkozott Ortvay Tivadar egy 1880-as tanulmányában – A magyarországi Dunaszigetek földirati csoportosulása s
képződésök tényezői –, aki Bél Mátyáshoz és utódaihoz képest számszerűen jóval több szigetet sorolt fel, de a lokalizálásukon kívül egyéb ismereteket nem közölt róluk.
1937-ben jelent meg Bóna Imre Csepelsziget című értekezése, amely abból a szempontból érdekes, hogy a geográfus szerző kifejtette, hogy mik lennének a Sziget történeti földrajza elkészítésének lépései. Azon túl viszont, hogy nagyon jól mutatta be a Sziget kialakulását, és az eredeti, a természeti erők által kialakított viszonyokat. annak történeti földrajza ismertetésére már nem kerített sort.
Györffy György Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című munkájában
egy meghatározott történelmi korszakra vonatkozóan kísérelt meg képet adni az ország természeti, társadalmi és gazdasági viszonyairól. A szerző vármegyénként adta közre az összegyűjtött információkar, egy-egy megyeleíráson belül pedig egy, a viszonyokat bemutató általános
részt a helységeket tartalmazó betűrendes adattár követte. Az 1999-ben megjelent negyedik
kötetben, a Pest megye, illetve a Nagysziget című fejezetekben kaphatunk információkat a
Szigetről, és a Soroksári-Duna bal partjáról.
A Csepel-szigethez és a Soroksári-Dunaághoz használható szakirodalom jelentős részét képezik azon publikációk, amelyek valamilyen módon a térség vízügyével kapcsolatosak.
A vízügyi szakirodalom több résztémára osztható fel, amelyekből az egyik azoknak a sajtópublikációknak a csoportja, amelyek a Duna valamely áradása idején jelentek meg. Az 1838as árvíz után a napi sajtó minden alkalommal hírt adott az aktuális eseményekről, illetve annak kapcsán közölt összefoglalásokat – például 1838-ból a Századunk című újságban Áradások egy század óta, vagy 1956-ból Lászlóffy Woldemártól a Magyar Nemzetben A Duna régebbi jeges árvizei címmel megjelent írások – amelyek korábbi áradásokról nyújtottak ismereteket.
Másik csoport a jeges áradások felszámolásának, a főváros védelmének, a hajózás biztosításának, vagyis a Duna szabályozásának témája, amely közvetlenül érintette a Csepelszigetet és mindkét folyóágat. Hieronymi Károly A Budapesti Duna-szakasz szabályozása
című munkája 1880-ban jelent meg. Nagyon jól használható az 1929-es, A magyar
vízimunkálatok története 1867-1927., amelyben szakemberek (Fábry Frigyes, Schick Emil,
Vas Leó) írtak tanulmányokat a Duna addigi szabályozási munkálatairól. A későbbiekben
Lászlóffy Woldemár 1938-ban írt tanulmányt a Vízügyi Közleményekben Az 1838-i árvíz és
a Duna szabályozása címmel. A Duna és szabályozása Tőry Kálmántól 1952-ben, A magyar
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vízszabályozás története Ihrig Dénes szerkesztésében 1973-ban jelent meg. A témához kapcsolódik egy, a XIX. században több tervben is körvonalazódó, az árvízvédelemben és a közlekedésben is feladattal bíró pesti hajózó csatorna megépítésének ötlete is, amely a fenti művek némelyikében is szerepelt, de 1865-ből a Hazánk s a külföld nevű újságban lehet olvasni
róla részletesebben A pesti hajózási csatorna és tervezője címmel.
A kiadványok harmadik csoportja a Duna-Tisza-csatornára kérdésével foglalkozik. A
csatorna megépítése az elmúlt három évszázadban nagyon gyakran foglalkoztatta a szakembereket, illetve osztotta meg a közvéleményt, ezért széles irodalma alakult ki. AXIX-XX. század
azon időszakaiban, amikor napirenden volt a csatorna esetleges megépítése, újra és újra kötetek, tanulmányok és újságcikkek jelentek meg róla. A reformkorban a napi sajtóban jelentek
meg cikkek a csatornával kapcsolatos nézetekről, illetve a Vizer István nevéhez kötődő
Hazafiui nézetek ’s ajánlatok nevezetes alaptervek’ kivitele’ tárgyában a’ Duna-Tiszát egybekötő, ’s hajózható csatornáról; Pest’ kikötőjéről; valamint a’ Duna jeges feltorlott árvizei
által veszélyeztetett Buda-Pest városai’ megóvásáról című munkában. 1868-ban született meg
Poroszkay Ignác írása Melyik csatorna volna hasznosabb? És mint lehetne olcsó és tartósabb
vasutakat építeni? címmel, a XIX-XX. század fordulója táján pedig már a kormányzathoz is
köthető kiadványok jelentek meg – Adatok a Duna-Tisza csatorna kérdéséhez.1905, A DunaTisza csatorna terveinek elbírálása tárgyában 1906. június hó 20., 21. és 22-én a Kereskedelemügyi Minisztériumban tartott szaktanácskozmány jegyzőkönyve 1906. Bogdánffy Ödön, a
kor jeles vízimérnöke 1907-ben publikálta A Duna és Tisza közötti csatorna című munkáját.
Az első világháború után, amikor felértékelődött a olcsó, belső hajózó útvonal lehetősége jelentek meg (ismét) Bogdánffy Ödöntől A Duna-Tisza csatorna az Új Magyar Szemlében
1920-ban, Szollás Ellától 1930-ban A Duna-Tisza csatorna terve Pest és Szolnok között, illetve 1944-ben a Közgazdasági Szemlében a Kecskemét és a Duna-Tiszacsatorna című tanulmányok. A csatornát 1948 és 1950 között elkezdték építeni, és a munka félbehagyása, illetve
valamikori esetleges folytatása miatt a csatorna máig is jelen van a köztudatban.
A negyedik jelentős vízügyi kérdés az volt, hogy mi történjen a Duna – északon a Soroksári-Duna, délen a Duna – vonalától keletre levő, észak-déli irányban hosszan húzódó vízzel, mocsárral borított területtel. A terület lecsapolásával kapcsolatban jelent meg 1899-ben a
Műszaki leírás a Pestmegyei Dunavölgy lecsapolási és öntözési tervéhez, Sigmond Elektől
1930-ban a Szakértői vélemény a Pestvármegyei Dunavölgy lecsapoló és öntöző társulat szikes területének lecsapolásáról és a lecsapolás következtében várható gazdasági hasznáról és
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Lapkovics Brunótól A Pestvármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat munkálatai és
jövő feladatai 1941-ben
A Soroksári-Duna csatornázását (1929) követően alakult ki az a kormányzati szándék,
hogy az állóvízzé alakított folyószakasz Budapesthez való közelsége, illetve veszélytelensége
miatt a fővárosiak üdülőhelye lehetne. Így egyáltalán nem véletlen, hogy a Soroksári-Dunáról
hamarosan két kiadvány is megjelent. Az 1936-ban A Csepelszigeti Duna Egyesület programja Pichler Jánostól, és ugyanebből az évből Venczel Jánostól A Duna praktikus és romantikus
kilométermutatója. A két munka – amellett, hogy ismereteket közölt a Csepel-szigetről, a Duna árvizeiről – kedvcsinálónak készült az olvasóközönségnek a vízparti települések felkeresésére és a nyaralásra, horgászatra. Ezekhez hasonlóak, vagyis inkább ismeretterjesztőnek, mint
tudományos kiadványnak tekinthetőek Angyal Ilona, Holló Dénes és Szűcs József tollából a
vízitúrázóknak készült Budapest-Esztergom, Csepel-sziget vízi útikalauza 1958-ban,
Szombathy Viktor 1961-ben megjelent A Csepel-sziget, illetve Horváth László 1968-as A Soroksári Duna-ág (A természetkedvelők paradicsoma) című könyvei. A szerzők minden esetben tömören utalnak a Szigetet és a folyóágat érintő történeti eseményekre, természeti viszonyokra, de az alapvető cél az emberek figyelmének a felkeltése volt a kirándulási és üdülési
lehetőségekre. A megjelenési idő ebben az esetben sem volt véletlen, ugyanis ekkoriban volt a
csúcsán az az üdülőhelyi mozgalom, amely elsődleges célpontként tekintett a SoroksáriDunára.
Természetesen napjainkban is jelennek meg kiadványok, hiszen a Sziget és a folyóág
üdülőövezetté, kirándulóhellyé tétele ma is regionális kérdés. A 2000-ben napvilágot látott,
Horgászbottal a Csepel-sziget körül a két folyóág horgászati potenciáljára hívja fel a figyelmet, visszaemlékezéseken keresztül, A 2009-ben megjelent Csepel-sziget a Duna ölén című
kiadvány kifejezetten az itteni sportolási, wellness és kirándulási lehetőségekre összpontosít,
miközben röviden bemutatja a települések kulturális értékeit is. Külön csoportot képeznek
azok a kiadványok, amelyek vízminőségi, természetvédelmi szempontból foglalkoznak a
Ráckevei (Soroksári)-Dunával. A nyomtatott sajtóban például Jakab Attilától A Kis-Duna
revitalizációja. az elektronikus sajtóból A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág – vízminőségét javító projekt, A Duna-ág vízrendszerének bemutatása, vagy a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág
meder-rehabilitációja.
A XIX-XXI. század folyamán számos feldolgozás született Pest megyéről. Egy részük
elsődlegesen egy-egy történeti korszakkal foglalkozik, más részük olyan összefoglaló munka,
amely a megye történelmével, földrajzával, iparával, néprajzával, oktatásával, foglalkozik
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ugyan, de a saját korukra érvényesen is megpróbálnak mindenre kiterjedően, naprakész képet
nyújtani a szóban forgó területről. Ezekben a feldolgozásokban a szerzők a megyei kereteken
belül adnak helyet a Szigetnek és környékének.
A XIX. században született feldolgozások között kell megemlíteni azokat, amelyek
történeti földrajzi szempontból foglalkoznak a területtel. Első ezek között Teleki József 1863as, a Hunyadiak kora Magyarországon című műve, amelyben a Duna csak az ország általános
leírásában kapott helyet, a folyók közt megemlítve. A Csepel-szigetet és a Soroksári-Duna bal
partjának legdélebbi településeit az általa vármegyének és széknek is titulált Solt részeként
tárgyalja a vonatkozó okleveles említések alapján foglalva össze róluk a tudnivalókat. 19 A
folytatásának tekinthető, 1890-ben megjelent Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak
korában című munkában Csánki Dezsőnél a Duna csak mint a települések leírásainál felbukkanó földrajzi név jelenik meg. A településeknek ebben a munkában is az okleveles hivatkozásai, és az információikból következő ismeretek szerepelnek. A Csepel-sziget és a bal part
hosszabb (középső és déli) része Fejér, az északi rész Pest vármegyénél kapott helyet.20
Rupp Jakab három kötetes Magyarország helyrajzi története című munkája 1870 és
1876 között jelent meg, azonban, ahogy a cím folytatódik – fő tekintettel az egyházi intézetekre, vagyis nevezetesb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék
szerint rendezve – feldolgozása az egyházi vonatkozású adatokra korlátozódik.
Pesty Frigyes 1880-ban, Eltűnt régi vármegyék címmel megjelenő munkájában a szerző külön fejezetet szentelt a Csepel-szigetnek. Sok adatot gyűjtött össze a Szigettel kapcsolatban, ami nem csak a természetföldrajzi jellemzőkre, történeti adatokra terjedt ki, hanem okleveles említésekre, a Csepel-szigetnek, mint királyi uradalomnak az igazgatására, más szerzők
vonatkozó adataira. Pesty Frigyes volt az első, aki először vetette fel az uradalom és a vármegyei közigazgatás viszonyának kérdését, jóllehet a műve címéből adódóan a szerző a középkorban fennálló igazgatási különállást azzal magyarázta, hogy maga a Sziget is egy önálló,
Csepel nevezetű megye volt.
A Pest Megye Monográfiája című legújabb megyetörténeti összefoglalás első, 2001ben megjelent kötete a megye természetföldrajzi viszonyait írja le, kitérve azokra a hatásokra,
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A Soroksári-Duna bal partjának zömét Teleki József nyilván Pesthez sorolhatta, mert sem Fejérnél, sem
Soltnál nem jelennek meg. Pestet tartalmazó kötet azonban nem jelent meg Teleki neve alatt.
20
Bár Györffy György is úgy gondolta, hogy a Csepel-sziget eredetileg Fejér vármegye része volt, de amiatt,
hogy később saját igazgatású ispánsággá vált, a szerző mind Pest, mind Fejér megyétől földrajzilag elkülönítve
Nagyszigetként tárgyalta. Nála a Soroksári-Duna bal partjának települései Taksonnyal bezárólag Pesthez, attól
délre Fejérhez tartoztak.
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amelyek a honfoglalás után megváltoztatták a vidék természeti képét.21 A 2007-ben napvilágot látott második kötete viszont kifejezetten már a megye történelmével és annak előzményeként a régészetével foglalkozik.
A múlt adatainak összegyűjtését, a történeti áttekintést a szerző(k) saját korára vonatkozó adatokkal is kiegészítő munkák sorába tartozik Galgóczy Károly 1876-ban napvilágot
látott munkája, a Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegye monographiája. Ebben a
szerző bizonyságát adja, hogy Bél Mátyás milyen hatással volt rá. Saját elmondása szerint
minden, amit a Sziget történetéről írt, gyakorlatilag Bél Mátyás rövid kivonata. Ezt egészítette
ki a műve elkészültéig történt eseményekkel, mint például Duna ismertetése alatt a XIX. századi árvizek leírásával. Emellett nagyon sok olyan aktuális információt is ismertetett, amely a
saját idejében volt aktuális a Szigettel, annak környékével, illetve az érintett településekkel
kapcsolatban.
Hasonlóan Galgóczy Károlyhoz saját koráig tekinti át Pest vármegye történetét a XX.
század elején közreadott, a monográfia sorozatban megjelent munka. Borovszky Samu műve
1910-ben nyomtatott, illetve napjainkban elektronikus formában is kiadott. A Pest-Pilis-SoltKiskun vármegye monográfiája címmel megjelent munka a megye történelmén, a települések
leírásán túl bőven foglalkozik a helyi nemesi családokkal, művészetekkel, kereskedelemmel
és még számos egyéb kérdéssel is.
A Borovszky-féle műhöz hasonló összefoglaló jellegű az 1998-ban megjelent Pest
Megye Kézikönyve, amely gyakorlatilag a modernizált változatának is tekinthető, vagyis
igyekszik minden szempontból teljes képet adni a megyéről és településeiről.
Az 1939-ben megjelent Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét törvényhatósági jogú város adattára – a forrásközlések mellett – tartalmaz rövidebb történeti részeket is,
valamint a megye településeinek leírásait. A kiadvány a korábbiakhoz viszonyítottan inkább a
megyei közigazgatásra és annak adataira összepontosít.
A fentiekkel párhuzamosan megjelentek olyan kiadványok is, amelyek kifejezetten a
Csepel-szigetre koncentráltak. A XIX. században összeállított munkák olykor a forráskiadvány és a feldolgozás együttesének tekinthetőek. Az első ilyen jellegű mű volt Bognár Józsefnek 1843-ban a Tudománytárban több részben megjelent Csepel című munkája, amelyben
kizárólag a Sziget történetével, földrajzával foglalkozott. A szerző Bél Mátyást tekintette az
első igazi történetírónak. Művének tartalma, szerkezete alapján látszik, arra törekedett, hogy a
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Ezek: tatárjárás, török kor és a XIX. századi ármentesítő munkálatok.
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nagy előd munkáját kiegészítse az azóta eltelt száz év eseményeivel, saját kora összeírási,
ipari, kereskedelmi, statisztikai adataival. Bognár József munkájához hasonló Pápai Károly
1890-ben megjelent, A Csepel-sziget és lakói című kötete. Ő is hivatkozik az elődökre és a
már ismert történeti, földrajzi adatokon túl igyekszik hozzátenni mindazt, ami a XIX. század
utolsó évtizedéig történt, illetve, amit addig meg tudott ismerni a Sziget múltjából. Így ő az,
aki az árvizek ismertetésén túl a Soroksári-Dunának az országban nagy vitákat kiváltó lezárása következményeiről is írni tudott már.
A XX. századi szerzők közül Milhoffer Sándor 1940-ben elsőként foglalkozott a ráckevei uradalommal néhány oldalas kiadványában – Adalékok a királyi család Ráckevei uradalmának történetéhez –, amelyben igen röviden, tömören beszél a Csepel-sziget és a királyi
birtoklás történetéről, illetve igyekszik bemutatni az uradalom területének természeti és gazdasági viszonyait is.
1963-ban jelent meg Szathmáry Ilona a The story of an island on the Danube című
angol nyelvű munkája, amely, mind történeti, mind földrajzi szempontból nagyon hiányos,
illetve csak hallott történteken, és saját emlékeken keresztül „mutatja be” a Szigetet.
Munkám során számtalan kérdés megválaszolásánál kaptam segítséget a társtudományok szakirodalmától. A régészet, a nyelvészet, a néprajz, a műemlékvédelem mint társtudományok nem egyszer járultak hozzá a téma jobb ismeretéhez.
A Csepel-szigeten és a folyóágak partjain a magyarok előtt élt népekről röviden szinte
mindegyik összefoglaló mű megemlékezik. Ha az itt élt népek anyagi kultúrájukat is meg
akarjuk ismerni, akkor számos régészeti kiadvány áll erről rendelkezésünkre. A nagyobb
földmunkálatokkal járó beruházások során – illetve az elmúlt évtizedekben már az építkezések előtti feltárások alkalmával – mindig bőven kerültek elő a földből leletek. A Szigeten lefolyt ásatásokról közölnek tanulmányokat az Aquincumi füzetek, a Budapest régiségei és a
Honismeret.
A nyelvészet a Csepel-sziget neve lehetséges eredete kapcsán jelent új információkat.
A Szigettel vagy Csepel településsel kapcsolatban született munkákban a szerzők némelyike
kitér magára a Csepel névre, de lényegesebbek azok a publikációk, amelyek kifejezetten e név
értelmezése kapcsán születtek. Németh Gyula 1933-ban Csepel, Benkő Loránd 1966-ban Az

anonymusi hagyomány és a Csepel név eredete címmel tett közzé – egyaránt a Magyar
Nyelv folyóiratban – olyan tanulmányt, amelyben a Csepel név eredetét tárgyalták, sorra vették az addigi magyarázatokat, illetve saját véleményt formáltak.
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Szintén a nevekkel kapcsolatos a Pesty Frigyes által 1863 és 1865 között a Pest-PilisSolt vármegyei települések akkori helyneveinek összegyűjtése, amely segítséget nyújthat egyegy helység történetének kutatásában, illetve hajdan létező települések lokalizálásában, Hajdú Mihály A Csepel-sziget helynevei címen 1982-ben kiadott munkájában, a szerző betűrendben sorolja fel az általa összegyűjtött és a Szigeten – illetve még a két folyóág túlpartjain is –
fellelhető helyneveket. Amellett, hogy közli az adatok forrás szerinti helyét, még igyekszik
azt is magyarázni vagy ismertetni, hogy egy-egy helynév hogyan alakult ki. Helytörténetkutatáshoz, eltűnt települések nyomának kereséséhez nagyon hasznos.
A Szigeten és a Ráckevei (Soroksári)-Duna mellett élők néprajzával lehet ismerkedni a
megyei összefoglaló munkákban – például a már említett Borovszky Samu-féle 1910-es PestPilis-Solt-Kiskun vármegye monográfiájaban –, a kifejezetten a Sziget történetével kapcsolatos kiadványokban – Pápai Károly: A Csepel-sziget és lakói 1890-ből.
A műemlékvédelem eredményeit összegző topográfia is komoly segítséget jelentett
munkám során. Pest megye településeinek rövid történetéről, illetve a területükön található
műemlékekről (templomok, kúriák, szobrok, paplakok, egyedi lakóházak), azok állapotáról,
felszereléséről, külső, belső kinézetéről, és, ha ismert, akkor történetéről kaptam képet a Pest
Megye műemlékei című, 1958-ban megjelent kiadványból.
A Csepel-szigeten található, vagy a Ráckevei (Soroksári)-Duna bal partján fekvő települések monográfiái is segítséget nyújthatnak a terület történeti földrajzának feldolgozásához.
Egyrészt, mert bevezetésként mindegyik elhelyezi térben a szóban forgó falut, és eközben
hosszabban, rövidebben szól a Szigetről vagy a bal partról, annak történeti és földrajzi vonatkozásairól. Másrészt mindegyik helytörténeti monográfiában lehetnek olyan információk,
amelyek hozzájárulhatnak a terület egészének ismeretéhez. Mára már kevés kivétellel mind a
Sziget, mind a bal part településeinek jelentek meg helytörténeti feldolgozásai, a jelentősebbeknek több alkalommal is. Az első munkák a XX. század első felében születtek. Tassról
1922-ben, Dunaharasztiról 1927-ben, Csepelről 1934-ben jelentek meg monográfiák, majd a
század második felében még továbbiak, például Csepelről egy lényegesen színvonalasabb,
1965-ben Kubinyi Andrástól. A rendszerváltás után bekövetkezett a helytörténetimonográfiaírás virágkora, amikor számos település – például Dunaharaszti 2000, Szigetszentmiklós 2001, Ráckeve 2003, Taksony 2008 – igyekezett elkészíttetni és kiadni történetét.
E munkák általában ismeretterjesztő céllal készültek, de a tudományos kutatásokhoz is segítséget nyújthatnak.
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2.3. A téma feldolgozása során alkalmazott módszerek

A Csepel-sziget és a Ráckevei (Soroksári)-Duna történeti földrajza elkészítésének első
mozzanata a szakirodalom összegyűjtése és megvizsgálása volt. Ennek ismeretében lehetett
képet alkotni arról, hogy korábban milyen kiadványok jelentek meg, amelyek foglalkoztak a
témával, vagy legalább érintették azt. Ezek milyen szempontok szerint, milyen mélységben
tárgyalták a szóban forgó sziget és a folyóág földrajzát, történetét, illetve, hogy mennyire
használhatóak a bennük fellelhető ismeretek, vagy mi következtethető ki azok hiányából. A
téma összetettsége folytán a szakirodalom áttekintése nem lehetett elégséges csak a történelem, a földrajz szakterületén, hanem a tájékozódásnak ki kellett terjednie a régészeti, nyelvészeti, vízügyi feldolgozásokra is.
Ezután következett a széleskörű, a historiográfiai fejezetben szereplő források megismerése, amelyek több-kevesebb információval szolgáltak a munkához. A forráskiadványokban megjelent krónikák, útleírások általában csak az említés szintjen foglalkoztak a Szigettel
vagy a folyóval, az államismereti statisztikai munkák már jóval bővebben adnak információt
róluk. A levéltárak által őrzött iratanyagok tekintetében nagyon változatos a kép. Korábban
már részletesebben elhangzott, hogy vannak olyan fondok a Pest Megyei Levéltárban és a
Vízügyi Levéltárban, amelyeknek a profilja kifejezetten vág a témához, a levéltári
irategyüttesek jelentős része azonban jellegénél fogva kevés adattal tudott hozzájárulni a téma
kifejtéséhez.
A források között kiemelt figyelmet kaptak a térképek, ugyanis ezek szolgáltak a legtöbb információval. A különböző térképeken szereplő adatok egymással, az írott forrásokkal
és a megjelent szakirodalommal történő összevetése volt az eszköze annak, hogy pontos kép
alakuljon ki a Ráckevei (Soroksári)-Duna, a Csepel-sziget és környékük történeti földrajzáról.
A tanulmányozott térképek között voltak általánosnak mondható topográfiai térképek, mint
például a katonai felmérésekhez készültek, illetve voltak tematikusak, mint például a vízügyiek. Az utóbbi csoportba sorolhatóak még az egy-egy kiadványhoz készített térképek is, amelyek kifejezetten a kiadvány témájának, szempontjainak illusztrálását szolgálják.
A források elemzése során magam is készítettem térképeket. Ezek kimondottan a célkitűzéseimnek megfelelő szempontok bemutatására szolgáltak. Így például a saját térképeim
segítségével vált bemutathatóvá és követhetővé az a kérdés, hogy a történelem korszakaiban a
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Csepel-szigeten és a Kis-Duna bal partján milyen települések léteztek, tűntek el, illetve települtek be újra.
A sajtóval mint forrással a XIX. század második harmadától lehet számolni a témában,
ugyanis Budát és Pestet, illetve a Csepel-szigetet is sújtó 1838-as nagy árvíz kapcsán rendszeresen tudósítások jelentek meg az újságokban, illetve a reformkortól kezdve kedvelt téma volt
a Duna-Tisza csatorna kérdése. A XX. században a hasznosítható cikkek, híradások köre kibővült a természetvédelem, idegenforgalom, közlekedés kapcsán megjelentekkel, amelyek
jelentős része nem vagy nemcsak a nyomtatott, hanem az elektronikus sajtóban olvasható.
Mindezek mellett új, eddig nem kiaknázott írott források vizsgálatát is szükségesnek
tartottam. A témával kapcsolatos – főleg a folyószabályozást érintő – törvényekre már hivatkoztak korábbi kiadványokban is. Maguk a jogszabályok azonban pusztán a törvényhozói
akarat megnyilvánulásai, önmagukban nem hordoznak elegendő információt, mert nem tudható, hogy mi volt megalkotásuk előzménye, illetve életbe lépésük milyen következményekkel
járt. Ezen kérdések megválaszolásához adnak segítséget a törvényhozási dokumentumok, a
törvények mellett keletkezett egyéb forrástípusok.
Az Országgyűlés két házának kiadásban megjelent ún. „irományok” között vannak
azok az összefoglaló jelentések, külföldi szakértők bevonásával készített beszámolók, amelyek a törvény-előkészítés kezdeti stádiumában szolgáltak anyagul a törvényhozás számára.
Az irományok jelentős mennyiségű információval szolgálnak arról, hogy milyen vélemények
láttak napvilágot egy-egy olyan állami beruházás előtt, mint a Duna főváros alatti szakaszának
szabályozása.
Ugyanilyen jól használható források az országgyűlés naplói, amelyek azt tartalmazzák,
hogy egy-egy ülésen milyen képviselői vélemények hangzottak el. Például a Soroksári-Duna
1872-ben történt lezárása nyomán a törvényhozásban többször szólaltak fel képviselők, intéztek interpellációt a kormány érintett tagjához és vártak választ a tárggyal kapcsolatban. Kérdéseik elővezetéséből, az interpellált személlyel folyó vitájukból, illetve a kapott válaszokból
kiderül, hogy a megtapasztalt következmények milyen reakciókat váltottak ki a kormányzat
részéről és az érintett lakosság körében. Miután a korábbi szakirodalom ezeket a forrásokat
eddig figyelmen kívül hagyta, az országgyűlési irományok és a naplók felhasználása mindenképpen új információkkal gazdagítja a témát.
Az előszóban már említettem, hogy magam is a Csepel-sziget szülöttje vagyok, és
jelentős részét ismerem is a vidéknek. Ebből következik, hogy nem jelentett gondot az érteke28

zésben is szereplő helyszínek személyes felkeresése. A terepbejárás a leíró és térképes források adatainak ellenőrzésére, egyértelművé tételére szolgált. 22
Az értekezés nagyobb részében a felvetett kérdésekre leíró jellegű, összefoglalással törekedtem választ adni. Néhány fejezet azonban kivétel. Így a Ráckevei (Soroksári)-Duna öszszes és a Nagy-Duna bal parti szigetei, illetve a Csepel-sziget átkelőhelyei esetében célravezetőbb módszernek tűnt az összegyűjtött információk betűrendes adattárakba rendezése, mint
sem egy nehezebben áttekinthető, összefüggő, szöveges megfogalmazása. Azért választottam
az adattárban való közlést, mert számos esetben egy sziget vagy átkelő egymást követő adatai
között több évtized vagy akár egy évszázad időbéli különbség is van, illetve előfordul, hogy
csak néhány adatra lehet támaszkodni. Mindez vagy indokolatlanul röviddé, vagy nehézkessé,
„lyukassá” tenné néhány kérdés feldolgozását. Adattárba rendezve ugyanezek az információk
sokkal egyszerűbben mutatják azt, amit az adott szigettel vagy átkelővel kapcsolatban tudni
lehet.
A disszertációmban szereplő földrajzi nevek kapcsán kell megjegyeznem, hogy a szövegben minden esetben a ma ismert névalakot használtam, amelyet zárójelben az adott forrásból megismert – latin, német, korabeli magyar – alak követ.
Az egyik legnagyobb kérdést magának a Ráckevei (Soroksári)-Duna nevének írásmódja jelentette. Az értekezésben törvényszerűen nagyon sokszor szereplő mellékág neve a
XX. század hetvenes éveinek közepéig Kis-, illetve Soroksári-Duna volt, majd az 1970-es
években született meg a ma ismert elnevezés. A Duna-ág megnevezésénél a fentiekben említettől eltérő gyakorlatot követtem. Az „örökérvényű”, valamennyi történeti korszakban feltűnő Kis-Duna megnevezés mellett a Soroksári-Duna alakot használtam. A Ráckevei (Soroksári)-Duna megnevezést pusztán az elmúlt utolsó negyven év időtartamára, illetve az általános
kérdésekkel foglalkozó részekben tartottam megfelelőnek.

22

Csak a példa kedvéért említem meg, hogy mennyire érdekes érzés és milyen tanulságos volt azon a XIX-XX.
század fordulóján épített szigeti gáton hosszan végigbiciklizni, amelynek a térképét nem sokkal korábban a
kezemben tartva tanulmányoztam a gátat.
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3. A Ráckevei (Soroksári)-Duna történeti vízrajza

3.1. A Ráckevei (Soroksári)-Duna jellemzői, elnevezései

3.1.1. A folyóág kialakulása, jellemzői
A Ráckevei (Soroksári)-Duna kialakulása – „a mellékág nélkül nincsen folyami sziget
és fordítva” törvényszerűségen alapulva – egy a Csepel-sziget kialakulásával. Az a folyamat,
amikor a folyó már nem tud áttörni az általa lerakott hordalékon, hanem kénytelen két oldalról
megkerülni azt, a sziget és a mellékág egyidejű megszületésének ideje. Ez akkor következett
be, amikor 11-12 ezer évvel ezelőtt, a Pleisztocén kor végén, az Alföld nyugati felének lesülylyedése nyomán a Duna vonala egyre nyugatabbra tevődött, egészen a Budai-hegységig,
amely természetes akadályként állította meg. Ahogy a folyó a Gellért-hegyi szűkület után
további akadály híján kiszélesedett, sebessége lecsökkent, a magával hozott, nagy mennyiségű
hordalékot pedig lerakta maga előtt. A Csepel-szigetet tárgyaló részben még részletesebben
esik majd szó a szigetképződés mozzanatairól, a számunkra most az érdekes, hogy a lecsendesedett, a korábbi medrét a hordalékszigettől követni nem tudó víztömeg kettéválik, és kisebb
része délkeleti irányban keres magának utat, létrehozva a Duna mellékágát. Ez a kialakult
mellékág ma is a Csepel-szigettől keletre, déli irányban folyik hosszan a Sziget és a DunaTisza köze Csepeli-síkságnak nevezett része közt, mire 57,3 megtett kilométer után Tassnál
visszatorkollik a főágba.23
A Duna 1642-es folyamkilométerétől az 1586-osig tartó Ráckevei (Soroksári)-Dunaág kanyargósabb, mint a főág, amiben a saját maga által épített szigetek kikerülése mellett
vélhetően az itt húzódó kisebb törésvonalak is szerepet játszottak. Partjai általában alacsony
homokpartok, főleg a jobb oldalon, bár a folyó bal oldalán régen kialakult magasabb ártéri
teraszok is vannak. A víz mélysége 1,5 és 10 méter, a szélessége 40 és 450 méter között változik. A XX. század első harmadában történt csatornázása nyomán a felső, a Kvassay zsilip-
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Barcza-Thirring 6-10. p., Pápai 212. p., KVL Csanády 1. p., PML XXVII. 108. a. E. László G.: A Csepelsziget fénykora. (é.n.) – a továbbiakban László 10. p.
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nél 95,5, az alsó, a tassi zsilipnél 91,36 méter a tengerszint feletti magassága, vagyis a folyóág
két torkolata között több, mint négy méternyi különbség van. A felülete mintegy 14 négyzetkilométer, és 1750 négyzetkilométerről gyűjti össze a vizeket. Mielőtt 1872-ben lezárták volna, a Soroksári-Dunaág a fővárosi szakaszon és annak közelében kétszer, helyenként háromszor olyan széles volt, mint amilyen a szabályozott viszonyok között lett. Egyes egykorú számítások szerint eredeti állapotában a mellékág az érkező víz egyharmadát volt képes szállítani, míg a későbbiekben szakemberek inkább csak egyhatodra tették a lezárás előtt elvezetett
mennyiséget.24
A folyóágon több szakaszt különböztetünk meg, amelyeknek a száma rendszerint három, néha négy szokott lenni. Az ún. „felső” szakasz a Kvassay zsiliptől tart a Taksonyi-hídig
az 58. és 38. folyamkilométer között. Itt a legkeskenyebb és legsekélyebb a meder, és a vízsebesség is a legkisebb. Időnként két szakasznak is számítják, amelyek közül a „legfelső” a zsiliptől a Czuczor-szigetig tart, vagyis gyakorlatilag a főváros határán belüli rész. Ebben az értelmezésben a felső szakasz csak a Czuczor-szigettől tart a Taksonyi-hídig. Az ún. „középső”
szakasz a 38. kilométertől a 22-ig, Ráckevéig tart, és jóval szélesebb, mélyebb, mint a felső.
Az „alsó” Ráckevétől a torkolatig, és keskenyebb, de a duzzasztás miatt itt a legnagyobb átlagos vízmélység.25 Ez a szakaszolás a XX. század közepén alakult ki, és a felosztás csakis a
vízminőség jellegét vette figyelembe, vagyis a szakaszoknak abból a szempontból volt szerepük, hogy a vizük mennyire felelt meg fürdésre, illetve mennyire iszaposodtak.

3.1.2. A folyóág megnevezései
A folyóágnak nagyon sokáig nem volt hivatalos, országszerte elfogadott saját neve. A
forrásokban ugyanúgy Dunának nevezték, mint a főágat. Az oklevelekben szereplő névnél a
megjelenő lokális adatok, utalások, határjárás leírása azok, amelyek világossá teszik, hogy a
folyó melyik ágáról is lehet szó. Például Taksony falut 1270-ben V. István más, a SoroksáriDuna bal partján fekvő birtokokkal együtt a nyulak-szigeti domonkos apácáknak adományozta. Az oklevél szövegében leírt határjárásból egyértelmű, hogy a Duna név alatt itt a mellékágat kell értenünk. 1347-ben Lajos király oklevele a Duna mellett levő Pereg falura is utal, a
XV. század közepén a Dunában levő sziget hovatartozása miatt pereskedtek taksonyi és ha24

KVL Deák 1-2. p., Szombathy 99. p., Somogyi 129-134. p., PML XXVII. 108. a. C. 1978., Kistérség 8. p.,
OSZK TA 4.950/100., Ogy. Képv. Ir. 1878-1881 XX. k. 816. sz. ir.
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raszti birtokosok. Ezen esetekben is a Duna elnevezés a Soroksári-Duna-ágat takarja. Itt kell
megemlíteni, hogy a főágat sem különböztették meg valamilyen jelzővel, mint például egy
1454-es oklevélben, ahol az Érdnél levő sziget a Dunában feküdt.26
Ugyanez a koraújkor szinte egészére is elmondható, vagyis, hogy az írott forrásokban,
térképeken sem jelenik meg semmilyen megkülönböztető név. A XVIII. század első felében
Bél Mátyás is még csak „keleti”-nek, illetve „bal oldali”-nak nevezi a mellékágat.
A helyi lakosság által adott elnevezések tekintetében törvényszerűen a másik folyóággal való összehasonlítás játszott szerepet. Valószínűleg ez azon Csepel-szigeti települések
esetében alakulhatott ki legelőször − például (Sziget)Csépnél − ahol a lakott hely határa
mindkét ágig elért. Így legkorábban a Kis- és Nagy- (Öreg-) Duna kifejezések kerülhettek be
a köztudatba. A kisebbik ág ilyen szempontból történő elnevezése a Csepel-szigetre és környékére bevándorolt, különböző etnikumú népek mindegyikének nyelvén megjelent, vagyis
találkozhatunk a német „Kleine Donau” és a rác „Máli Dunav” nevekkel is. A relativitás logikájából viszont az is következik, hogy a népnyelv a Soroksári-Dunában levő kisebb-nagyobb
szigetek keskeny mellékágait szintén nevezte Kis-Dunának, míg a Soroksári-Duna-ágat
„Nagy”-nak.27
A „Kis” szó volt az, ami elsőként hivatalos jelzője lett a mellékágnak, és ez az első
igazán precíz térképsorozatnak nevezhető első katonai felmérés (1783) alkalmával jelent meg.
Ugyanígy szerepel a második katonai felmérés idején (1858) is, bár a XIX. század első felében a sajtóban már megjelentek az első olyan utalások, amelyek a keleti ágat a soroksári – az
elágazást követő első part menti település után – jelzővel illették. A század második felétől a
térképeken és iratokban a Kis-Duna nevet elfeledtetve már a „Soroksári-Duna”elnevezés szerepel és habár a „Ráckevei-Duna” is használatban volt a lakosság körében a „Soroksári” jelzős volt a folyóág hivatalos neve hosszú ideig. A XX. század második felére minden bizonynyal széles körben terjedt el a „Ráckevei” jelzős változat, mert az 1969-ben felálló RáckeveiDunaág Intéző Bizottsága már a köztudatban „előrefurakodott” néven alakult meg. Ez azonban nem volt összhangban a folyóág hivatalosan elfogadott elnevezésével. Az Intéző Bizottság megalakulása idején az MSZMP Ráckevei Járási Bizottságában felvetődött, hogy hivatalosan meg kellene változtatni a folyó nevét Soroksári-Dunáról Ráckevei-Dunára azzal az indokkal, hogy a mellékág nagy része a ráckevei járás területén található, illetve Ráckeve a vi26

OL Q Dl. 729., 87219., 14643., 15922., 14906.
Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajzában nyilván Györffy György is ezt jelezte, amikor saját térképein
nem tett különbséget megnevezésében a két folyóág között.
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dék és az Intéző Bizottság központja. Ezért kikérték a MTA Földrajztudományi Kutató Intézet
véleményét, amely arra – az előbb már megismert tényekre – hivatkozva, hogy a SoroksáriDuna név már régóta használatban van, a szigeteket körülölelő ágak az elágazást követő első
település után kapják a nevüket, illetve, hogy a Soroksári-Duna nevet rengeteg térkép tartalmazza, amelyeket a névváltoztatással újra kellene nyomtatni, végül nem támogatta a névváltoztatást. Azt javasolták, hogy az Intéző Bizottság az állásfoglalástól függetlenül használhatja
a Ráckevei-Dunaág nevet. A Járási Pártbizottság ekkor kikérte a Magyar Nyelvtudományi
Társaság véleményét is. A társaság válasza az volt, hogy a földrajzi nevek megváltoztatását a
nyelvtudomány általában nem helyesli, mert értékes nyelvemléknek tartja, illetve azért, mert a
földrajzi neveket egy olyan közösség alakította ki, amelyik használja is. Így csak akkor támogatnák a névváltoztatást, ha a Ráckevei-Duna név használata annyira háttérbe szorította volna
már a Soroksári-Duna nevet, hogy pusztán a gyakorlat szentesítéséről lenne szó. Ez azonban
távol állt a valóságtól: A kezdeményezők azonban nem hagyták magukat. Ismert, hogy politikai akarattal bármilyen történelmi „akadályt” figyelmen kívül lehet hagyni. Így nem meglepő,
hogy 1971-ben a Földrajztudományi Kutató Intézet jóváhagyta a névváltoztatást, és ettől
kezdve – mégis csak egy kompromisszumos megoldásként – máig tartóan is Ráckevei (Soroksári)-Duna a folyóág hivatalos neve. Ennek megfelelően a Ráckevei-Dunaág Intéző Bizottságának elnevezése is átalakult Ráckevei (Soroksári)-Dunaág Intéző Bizottságává.28 Ettől
függetlenül a nem hivatalos Ráckevei-Duna-ág név is használatba került. Ezt az elnevezést
olvashatjuk például az M0-ás autóút keleti hídjánál.
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PML XXVII. 108. a. C. 1971., 1980. A Ráckevei (Soroksári)-Dunát hívják a „Duna virágoskertje”-nek az
ottani vízi növényzet színessége miatt. P.M.K. II. 448. p.
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3.2. A Soroksári-Duna bal partjának és környékének vízrajza
A Csepel-szigettől keletre, a Soroksári-Dunán túl fekvő területek bizonyos értelemben
hasonlóságot mutatnak magával a Szigettel. Egy kivételével (Gyáli-patak) a területről nem
érkezik víz a folyóágba, ezzel szemben korábban a területen több olyan eret lehetett találni,
amely az év nagy részében csak víztelen árkok voltak, de magasabb dunai vízszintnél megteltek és keleti, déli irányban vezették le – sokszor egészen nagy távolságokba – a felesleges
folyóvizet. Az is hasonlóság, hogy itt is voltak kifejezetten vizes területek, amelyeknek a lecsapolását ásott csatornákkal oldották meg a XX. század első harmadában. A tájék vízrajzát
még érdekesebbé teszi a Duna − Tisza-csatorna megépítésének rövid története, illetve a Duna
állítólagos harmadik ágának teóriája.

3.2.1. Az Ős-Duna „harmadik” ága
Egyes, a Duna-Tisza közét ábrázoló XVIII-XIX. századi térképeket − például a Duna
Pest-Pilis-Solt megyei szakasza 1763-ból, Balla Dunamappációja 1793 − vizsgálva látható,
hogy nagyjából a főváros közeli Dunaharasztinál kezdődve, az Ócsa – Dabas – Izsák – Kiskőrös – Kecel – Baja vonal, valamint északra a Soroksári-Duna, délebbre már a Duna között
nagyméretű, helyenként egybefüggő, változó szélességű vizes, mocsaras terület húzódott. 29
Korábban számos szerzőnél népszerű volt a gondolat, hogy ezen a részen volt valamikor régen az Ős-Duna keleti, harmadik ága, amely valahol Dunaharaszti magasságában szakadt ki a Soroksári-Dunából, és messze délen Baja tájékán torkollott vissza a folyóba. Szerintük ez az állapot még a honfoglalás idején is fennállt, a későbbi évszázadokban pedig az egykori ág helyén egy hosszanti elmocsarasodott terület alakult ki. Györffy György azt gondolta,
hogy valóban létezhetett egy ilyen mellékág, és néhány okleveles utalás alapján úgy tudta,
hogy a középkorban ezt Sárvíznek hívták. 30
Kétségtelen, hogy a terület sok ezer évvel ezelőtt még az Ős-Duna ártere volt, nem egy
harmadik, hanem akár több tucat, utólag meghatározhatatlan folyású mellékággal, hiszen az
üledékvizsgálatok is kimutatták, hogy a folyam mai vonalától messze keletre is a Duna ho29

OL S 12 XIV/3., OSZK TR 2.881
Perényi 19. p., Galgóczy II. 85. p., Ihrig 224. p., Bóna 9. p., Györffy: Az Árpád-kori... IV. 497. p., Kistérség 9.
p. Némelyikük (Perényi) a harmadik ág által elhatárolt rész értelmezte Magna Insula-nak, megkérdőjelezve,
hogy ez a Csepel-szigetre használt kifejezés volt.
30
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mokja található. Ez az állapot a folyó vonalának – korábban már leírt – végleges rögzülésekor
azonban már nem volt igaz. A Duna vonalától keletre a felemelkedések és lesüllyedések miatt
– amelyek a folyó főágának kialakulásában játszottak közre – 11-12 ezer évvel ezelőtt, a
Pleisztocén kor végén egy medence jött létre a Soroksári-Duna magasabb partja és a DunaTisza közi homokhátság között.
A ma a Csepeli-síkság, a Solti-síkság és a
Kalocsai-Sárköz által lefedett terület, egységes
elnevezéssel Pesti Dunavölgy az említett széles,
hosszanti medence, amely a vidék legalacsonyabb
része. Így a gravitáció egyszerű törvényén alapulva vízgyűjtő terület, ahova befolyt a vidék felesleges vize, aminek viszont semmiféle természetes
levezetése nem volt, legfeljebb a medence déli
részén, vissza a Dunába tudott távozni. Ez teremtett alapot annak a feltételezésnek, hogy a hosszan
elnyúló vizes terület valójában egy elmocsarasodott állapotú mellékág, amely északon kiszakad,
délen pedig visszatorkollik a folyóba. Másfelől az
is lehetséges, hogy mellékelt térképen, amely a
Duna XVIII. századi Pest megyei szakaszát ábrázolja, a szóban forgó vízgyűjtő medencében nem
egy harmadik ág utáni állapotot látunk, hanem azt
a számtalan kisebb-nagyobb ágat, amelyek még a
Duna végleges vonalának kialakulása előtt is
ugyanígy megvoltak. A lesüllyedés és a medence
kialakulása annyit jelenthetett, hogy az egykori
mellékágacskák már nem közvetlenül a Dunából
1. kép: A Duna folyó Pest-Pilis-Solt megyei
szakaszának térképe 1763.
(OL S 12 XIV/3.)

kapták az utánpótlást, hanem a befolyó vizekből,
és egy nagy ingoványos területen kanyarogtak.
Megfelelő adatok híján azonban nem állítható
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biztonsággal sem az, hogy a területen soha sem létezett valamiféle egyetlen folyómeder, de az
sem, hogy itt húzódott volna a Duna egykori harmadik ága. Az biztos, hogy a történelem nagy
részében a terület lecsapolásáig itt egy hosszú, észak-déli irányú vizenyős terület volt.31

3.2.2. Gyáli-patak
A Gyáli-patak eredendően a Soroksári-Duna egyetlen természetes mellékvize volt,
amely keleti irányból Monor, Maglód, Gyál felől gyűjtötte össze a kisebb erek vizét, amit a
Csepel és Soroksár közötti Molnár-sziget déli csücskénél vezetett a folyóba. Györffy György
az Árpád-kori Magyarország történeti földrajzában a Gyáli-patakot azzal a Soroksár nevű
vízzel azonosította, amely a település nevét is adta.32
A változás a patak XX. századi csatornázásával következett be, amellyel megszűnt,
mint természetes mellékvíz. A csatornázás fő célja az esővíz, és a környező települések, ipari
üzemek szennyvizének elvezetése volt. Napjainkban is probléma, hogy az egykori patakba
futó árkok, kisebb csatornák rengeteg tisztítatlan vizet visznek a medrébe, így a ma Gyáli I.
számú főcsatorna néven ismert mellékvíz jelentős mértékben szennyezi a Ráckevei (Soroksári-)Dunát. Szintén gondot okoz az, hogy annyi hordalékot szállít magával, amelyet a torkolatánál lerakva az fenyeget, hogy beavatkozás híján a Molnár-szigetből előbb-utóbb a parthoz
„ragadó” félsziget lesz. 33

3.2.3. A folyó árapasztó erei
A Soroksári-Dunától keletre több olyan ér is volt, amelyek az év szárazabb időszakaiban üresek voltak, esőzéskor összegyűjtötték a lehulló csapadékot, illetve – ami a szempontunkból a legfontosabb – a folyó áradásakor a felesleges víz elvezetésére szolgáltak. Ezeknek
az ereknek az egyik vége a Soroksári-Dunánál, a másik pedig a fent ismertetett hosszanti nedves medence valamely közelebbi, távolabbi pontján volt. Ez nem feltétlenül jelentette azt,
hogy mindegyiknek torkolata volt a folyóágban, hanem csupán annak a közelében ért véget,
mert az eredeti „feladatuk” az volt, hogy összegyűjtsék a vizet és a medence alacsonyabban
31
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fekvő részeire szállítsák. Annak, hogy levezették a folyó felesleges vizét, csak áradáskor volt
jelentősége.
A nagyobb ereknek nevük is volt (Bak-ér, Agyagos-ér, Nagy-ér, Tekeres-ér), és a korabeli térképeken – a XVIII. században a Duna térképe Mohács és Esztergom között, az első
katonai felmérés vonatkozó szelvényein; a XIX. században az 1834-es Pest megye térképen,
az 1848-as Görög-Kerekes-féle Magyar Atlaszban vagy a második és harmadik katonai felmérés térképein – is ábrázolták őket. Lehetséges, hogy ezek az erek a pleisztocén korban a síkságon szétterülő, kialakulatlan folyású Duna egyes mellékágai voltak, amelyek az évezredek
múlásával keskeny, árokszerű képződményekké lettek. A Taksonyig tartó magasabb ártéri
teraszok miatt a folyóág északi szakaszán a folyó még nagyobb árvíznél sem tudott soha átcsapni a partokon, így a fenti jelenség, vagyis, hogy a keletre futó erek árapasztóként működtek, a déli szakaszra, a Kiskunlacháza és Tass közötti területre volt jellemző. Itt volt mindig
alkalmas a terep arra, hogy magasabb vízállásnál a víz könnyedén átcsapjon a parton, és megszállva az ereket, messze behatoljon a területre.

2. kép: Tekeres-ér (Harmadik k.f. 5162/1.)

Az ismertebb erek is itt húzódtak. A Tekeres-ér, amely Kiskunlacházától északra indult ki a Soroksári-Duna közeléből – de nem abból –, hogy hatalmas kanyarokkal tekeregve
haladjon délnek és keletnek, majd hirtelen Dömsödnél visszatérjen a folyóág közelébe, de
nem beletorkollva abba. Itt húzódott a Nagy-érnek nevezett vízfolyás is, amely a folyóággal
jórészt párhuzamos vonalú volt, és a Somlyó-szigetnél találkozott azzal. Az Agyagos-érnek is
itt, Dömsödnél volt az egyik végpontja, de a másik Kunszentmiklósnál, ahova egy nagyméretű fordított U-alakú úttal szállította a vizet. A Bak-ér a Dabi-szigetnél szakadt ki a Soroksári37

Dunából, majd elfolyt Tass felett, és Kunszentmiklóstól keletre érte el a Pesti Duna-völgyet,
ahol Kígyós néven folyt déli irányba. 34

3. kép: A Bak-ér (Harmadik k.f. 5162/3.)

Az erek elvezették az árvíz egy részét, de az itt található települések mégis nagyon
megsínylették a hatásukat, mert amikor már az erek is megteltek, a víz azonnal elöntötte a
földeket és házakat, vagyis a dunai áradásokat rajtuk keresztül a távolabb élő lakosság is megtapasztalhatta. Például 1771-ben a zöldár miatt a Soroksári-Duna elérte, majd folyamatosan
töltötte a Tekeres-eret, ami kiöntött és tengerszerűen árasztotta el a szomszédos szántókat,
réteket úgy, hogy kisebb hajókkal is lehetett rajta közlekedni. Az 1838-as nagy árvíz idején a
folyótól öt kilométernyi távolságban levő Tass úgy szenvedett el nagy pusztítást, hogy a víz
elöntötte a Bak-eret, ami megtelve a faluba tört be.35
A Soroksári-Duna 1872-es lezárásával azonban a probléma megoldódni látszott. Miután a gubacsi zárógát miatt az addigi víznek csak a töredéke jutott a folyóágba, annak vízszintje jócskán alacsonyabbra szállt. Ugyan délről nyitott volt, és előfordult még, hogy a későbbiekben alulról nyomódott fel az áradat, csökkent annak a veszélye, hogy a túlcsorduló víz
megtölti az ereket, veszélyeztetve a beljebb levő településeket. A biztos megoldást azonban a
Soroksári-Duna 1928-ban befejezett csatornázása jelentette, ami végleg elzárta az árhullámok
elől a folyót. Az ereknek ezzel megszűnt az a természetes szerepük, hogy az áradás egy részét
levezessék, de az emberi beavatkozás miatt újabb „feladataik” adódtak.
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3.2.4. A Pesti Duna-völgy lecsapolása
A Pesti Duna-völgy már nagyon régóta jelentős problémákat okozott az itt élőknek.
Ahogy láttuk, a gravitáció erejénél fogva a medence folyamatosan gyűjtötte a vizet, és egy,
gyakori összefüggő vízfelületekkel tarkított ingoványként hatalmas területet foglalt el. Emiatt
megművelni nem lehetett, táptalaja volt a maláriának és a közlekedést is nehezítette, mert az
itteni településeket csak nagy kerülőkkel lehetett elérni. 36
A XIX. század elejétől már voltak kisebb helyi kezdeményezések és eredmények a
terület lecsapolásával kapcsolatban, de az első átfogó terveket század hatvanas éveiben készítették el. Végül is a századfordulóra születtek meg azok, amelyekkel hamarosan hozzákezdtek
a lecsapoló munkához. Fontos, hogy eleve úgy tervezték a csatornát, hogy azt majd öntözésre
is lehessen használni, vagyis komplex árapasztó-öntöző rendszerben gondolkodtak. Emiatt a
Soroksári-Dunát, mint a csatorna lehetséges részét már kezdettől fogva ki is lehetett hagyni a
számításokból, ugyanis a folyóágat a XIX. század végi rendezésekor túlságosan is mélyre
kotorták, vagyis gyakorlatilag alkalmatlanná tették arra, hogy valaha is öntözővizet vegyenek
ki belőle. (Arról már nem is beszélve, hogy nem is volt benne annyi víz, amit rendszeresen
meg lehetett volna csapolni.) Így eredetileg egy, a gubacsi gát felett kitorkolló, a medencén
keresztül húzódó nagy csatornát képzeltek el, ami felveszi vizet, majd messze délen visszavezetik a Dunába. A lecsapolás után csapadékos időszakban elvezette volna a felesleges vizet,
aszályosban pedig öntözésre lehetett volna használni. 37
A munkálatokra felügyelő Pestmegyei Dunavölgyi Lecsapoló- és Öntöző Társulat
1909-ben alakult meg. 1912-ben kezdődtek meg a munkálatok, de az első világháború, majd a
pénzhiány miatt leálltak és csak 1925-ben folytatódtak az 1931-es befejezésig. Az érintett
birtokosok nagy reményeket fűztek a lecsapoláshoz, amitől termékeny területeket vártak,
ezért előre jelentős kölcsönöket vettek fel a majdani beruházások érdekében. Azonban nagyot
kellett csalódniuk, ugyanis a lecsapolás után hamar kiderült, hogy az egykor mocsaras földek
legfeljebb közepes minőségűek, de volt köztük nem kevés olyan, ami egyszerűen alkalmatlan
volt a művelésre. A teljes lecsapolás nem csak víztelenítette, hanem egyben ki is szárította a
földeket, amelyek a harmincas évek forró nyaraiban szenvedtek a szárazságtól. A birtokosok
nagyon megbánták a vállalkozást, „Átokcsatorna”-nak nevezték a főcsatornát (ma Duna-
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völgyi főcsatorna), és voltak, akik azt követelték, hogy a rendszer elzárásával állítsák helyre
az eredeti állapotokat.38

3.2.5. A csatornarendszer végleges kialakítása
A megépített csatornarendszer működött, igaz nem tökéletesen, amit már a harmincas
évek végére felismertek. A tavaszi esőzések idején nem bírta a terhelést és kiöntött. Ekkor
került előtérbe az ún. „övcsatornák” kérdése, vagyis, hogy az észak-déli tájolású főcsatornát
helyenként egy-egy nagyobb, kelet-nyugati irányúval a Dunához kötni. Minderre azért lett
volna szükség, mert a vizes időszakokban a főcsatorna már az útja felső szakaszán megtelt és
lejjebb már képtelen volt több vizet felvenni. Az övcsatornákkal már menetközben tehermentesíteni akarták a főcsatornát, hogy délen se alakuljon ki probléma. Egyben ezeket is lehetett
szükség estén öntözésre is használni.
Az első munkálatok a negyvenes évek elején kezdődtek, de a szocialista korban is
folytatódott a többcélú csatornák megépítése. 1941 és 1944 között építették meg a Dömsödi
övcsatornát, ami Bugyi helység alatt ágazott ki a főcsatornából és Dömsödtől északra torkollott a Soroksári-Dunába. Végleges kialakítására csak 1960-ban került sor. Az ilyen munkáknál
kaptak ismét szerepet a folyóág egykori árapasztó erei. A Dömsödi övcsatornánál (ma Dömsödi (I.) árapasztó csatorna) a Tekeres-ér irányba eső részét használták fel. Ott torkollott be,
ahol a Somlyó-sziget miatt kettévált a folyóág, így a levezetett víz a keskeny DömsödiKiságba került volna, ami valószínűleg nem mindig tudta volna felvenni azt. Ezért a Somlyószigetet átvágták és átvezették rajta a zsilippel is zárható csatornát, hogy a lényegesen szélesebb Soroksári-Dunába érkezzen az időnként nagyobb mennyiségű víz. Ekkoriban alakították
át a közelben futó észak-déli Nagy-eret is. Éppen a fenti túlterhelés elkerülése miatt nem a
Dömsödi övcsatornába kötötték be, hanem kissé lerövidítve egyenesen a Soroksári-Dunába
vezették. A Nagy-érnek ma I/4. számú csatorna a neve. A Bak-eret is felhasználták, ugyanis
ebből alakították ki a Kiskunsági Főcsatornát. Ez az ér eredetileg messze délnek haladva vitte
a Dabi-sziget mellől a Soroksári-Duna vizét a Duna-völgybe. Az iránya az építéskor – 196465 folyamán – megfordult. A csatorna Akasztó magasságában ágazott ki a Duna-völgyi főcsatornából, és ment északnak. Az utolsó szakaszát lerövidítették, így Tassnál nem északnak fordult, mint régen, hanem nyugatnak és a tassi zsilip fölött torkollik be. Ugyanerre, Dabnál épí38
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tették ki a Dabi-sziget egykori mellékágának felhasználásával a Tassi főcsatornát, amely a
Soroksári-Duna utolsó szakaszával párhuzamosan halad délnek, és ott éri el a folyót. A kialakított csatornarendszer elsősorban a felesleges belvizet vezeti le, aszályos időszakban pedig
öntözővizet ad.39

3.2.6. A Duna − Tisza-csatorna
A Duna − Tisza-csatorna olyan nagyszabású terv a magyar történelemben, amely a
XVIII. század óta foglalkoztatja az embereket. Az ötletét időről-időre elővették, és minden
korban megosztotta az embereket a várható haszna vagy a szükségtelensége. A második világháború után megépítették az első szakaszát, ami azóta is a befejezetlen és felesleges munka
egyik jelképeként létezik.
Először beszélni kell a terveket mindenkor befolyásoló földrajzi szempontokról. Az
idők folyamán készült megoldásokban a csatorna rendszerint Pestről vagy annak környékéről
indult, a Tiszához való megérkezésnek azonban több lehetséges végpontja lett volna. Klasszikus célpont volt a legrövidebb útra levő Szolnok északon, a lejjebb levő, középsőnek mondható Alpár vagy Csongrád a Körösök torkolata közelében, és a déli Szeged a Maros betorkollásánál. Ugyan a Duna medre mintegy húsz méterrel folyik magasabban, mint a Tiszáé, a két
folyó között ott húzódik a Duna-Tisza közi homokhátság, amely északról dél felé haladva
veszt a magasságából. Így a tervek készítőinek mindig kellett számolniuk azzal, hogy rövidebb útvonalon, de nagyobb magasságot leküzdve próbálják megvalósítani a csatornát, vagy
délebbre viszik a vonalát, ahol alacsonyabb az akadályt jelentő domborzat, de jóval hosszabb
a megépítendő út.
Szintén fontos kérdés volt mindig, hogy a csatornát magas vagy mély bevágásúnak
építsék. A magasnak előnye, hogy jóval kevesebb a földmunka, kisebbek a költségek, de igazából csak a hajózásra jó, más célra kevésbé lehet használni. Mivel alapvetően a gravitációt
használják, több zsilip kell rá a víztovábbítás miatt, ami viszont a hajózást lassítja. A mélynek
az előnye, hogy öntözésre, energiatermelésre is alkalmas, de jóval nagyobb munkálatokkal és
költséggel jár, az áru ki- és berakodása is nehezebb, ráadásul esély van arra, hogy elszívja a
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talajvizet és kiszárítja a földeket. Ehhez még hozzájött annak a kérdése is, hogy a csatornában
levő víz a Dunából, vagy inkább a Duna-völgyben összegyűlt nedves területekről származzon.
Ezek a szempontok azonban csak akkor váltak lényegessé, amikor az idők múlásával a csatornát egyre komplexebben tervezték használni.
És végül, szerepet játszott a provinciális szempont is, vagyis voltak olyan megoldások,
amelyeknek a szerzői egy adott vidék problémáit is igyekeztek orvosolni a csatorna vonalának
meghúzásával.
A Magyarország két legnagyobb folyóját összekötő csatorna állítólag már Mátyás királynak eszébe jutott, de az első konkrét tervet 1715-ben Dillher tábornok, Szolnok város parancsnoka készítette el egy Pest és Szolnok közti csatornáról. Az ötlet mozgatórugója teljesen
belkereskedelmi jellegű volt, vagyis az országon belüli gyorsabb nyersanyagszállítás – például a sóé – volt a cél. 1723-ban a CXXII. törvény általánosságban ugyan kimondta, hogy a kereskedelem előmozdítására hajózható csatornákra van szükség, de a Duna és a Tisza összekapcsolására hosszú ideig nem történt semmi. Mintegy száz évig a téma napirenden volt, de
csak a tervkészítésig vagy még addig sem jutottak el benne. Foglalkozott ezzel Schönstein
Frigyes, Balla Antal és 1803-ban József nádor is. Utóbbi segítségével került a terv addig a
legközelebb a megvalósításhoz, mert Bécsben is támogatták, illetve számos felmérést végeztek és a pénzügyi részleteket is kidolgozták. A csatorna itt is Pest és Szolnok között húzódott
volna, és a vizet nem annyira a Dunából, mint az útba ejtett vizes területekből és a magas talajvízből remélték. Ahogy azonban múltak az évek, a kormányzat egyre jobban kihátrált a terv
mögül, míg Ferenc király 1826-ban közölte, hogy az állam nem tud részt venni benne, ami az
egész vállalkozás végét jelentette. A cél ekkor is még a belső áruszállítás meggyorsítása és az
ország keleti vidékeinek (Erdély, Felső-Tisza) nagyobb arányú bekapcsolása lett volna a kereskedelembe.40
A Duna − Tisza-csatorna terve legközelebb a reformkor negyvenes éveiben lett ismét
népszerű, de nem kormányzati szinten, hanem haladást előtérbe helyező nemesek és értelmiségiek körében. A megvalósításra külön pártoló társaság is alakult, amely az 1839-ben elkészült, Beszédes József-féle tervet vette alapul. Ez a középső megoldást részesítette előnyben,
vagyis valamivel hosszabb úton, de már kisebb magasságot leküzdve a Pest alatti Harasztitól,
a Soroksári-Duna felhasználásával vezette volna a csatornát Csongrádig. A cél itt is a keleti
vidékek bekapcsolása és a gyorsabb áruszállítás lett volna, de ez a reformkor szellemében már
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kiegészült a csatorna melletti ipartelepítés és vízierő-hasznosítás igényével. Az újságok oldalain ezekben az években nagyon gyakran szerepelt a téma, vitatkozva arról, hogy hol húzódjon a csatorna, milyen típusú legyen, hogy lehetne a leggazdaságosabb, és hogy várhatóan
milyen gazdasági kihatásai lesznek. Feltűnt azoknak a tábora is, akik ellenezték a tervet azzal,
hogy nagyon drága lenne, és sok dolog van még az országban, amire nagyobb szükség van.
Voltak köztük olyanok, akik azt vizionálták, hogy a csatorna vize hatalmas árvizet fog okozni
a Tiszában, és voltak, akik azt vallották, hogy a víz el sem fog jutni addig. Az ellenzők előszeretettel hivatkoztak Széchenyi Istvánra, aki egyszer úgy nyilatkozott, hogy „a csatornához
egyelőre hiányzik a pénz, idő és értelem”. Ez azonban nem szegte a kedvét a pártolóknak,
akik továbbra is napirenden tartották az ügyet. Emellett meg kell említeni, hogy az Országgyűlés is komolyan foglalkozott az üggyel, mert már 1840-ben megszületett a XXXVIII. törvénycikk, amely konkrétan a Duna és Tisza közötti csatorna létesítését írta elő, egy részvénytársaság közreműködése által. Azonban a negyvenes évek vitáinak és további tervezgetéseinek hosszú időre véget vetettek az 1848-49-es és az utána következő események, egészen a
kiegyezésig.41
A dualista időszakban már 1867-ben felvetődött mind az Országgyűlésben, mind a
köztudatban a Duna − Tisza-csatorna gondolata. Poroszkay Ignáctól származott az a terv,
amely addig a legkomplexebb volt, vagyis olyan csatornára gondolt, amely gyakorlatilag
minden módon kihasználható. A terve szerint a Bácskában levő Ferenc-csatornát kellett volna
meghosszabbítani északi irányban egészen Pestig. A csatornát párhuzamosan a Dunával átvezették volna a nedves Duna-völgyön, illetve valahol egy keleti elágazással hozzákötötték volna a Tiszához. Poroszkay úgy gondolta, hogy egyszerre lehetne vízmentesíteni a Dunavölgyet, új termőterületeket nyerni, hajózni, malmok sorát működtetve vízenergiát nyerni és a
gabonát olcsóbbá tenni, a Tisza vízhiányát pótolni, aszály idején öntözni, Pest árvízvédelmét
pedig megoldani. 42
A kormányzati körökben azonban nem ebben a megoldásban gondolkodtak. A Közmunka- és Közlekedésügyi minisztérium utasítására 1868-ban Boross Frigyes mérnök vezetésével elkészült egy Budapest és Csongrádot összekötő fő- és egy, ebből kiágazó szegedi mellékcsatorna terve. 1870-ben akarták elkezdeni, de hamarosan le is vették a napirendről, ugyanis az elkülönített kölcsönösszeg nagy részét a vasút kapta meg, újabb összeget az Országgyű41

B. Vécsey, Budapesti Hírmondó 1845/2. sz., Pest-szegedi, Halász 1846/1. sz. 109-110., 113-114., 117., 125126., 129., 137., 141., 150., 243-244., 284-285., 298-299., 309., 317., 324-325. p., 1846/2. sz. 82., 359., 363.,
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lés pedig már nem szavazott meg a kormány számára. 43 Állítólag a fejlesztésben részt venni
szándékozó pénzügyi körök túl hosszúnak találták azt az időt, mire a befektetéseik megtérülhettek volna, így mégsem támogatták. Ráadásul ez az időszak volt az, amikor Magyarországon a vasútépítés hatalmas lendületben volt, ami háttérbe szorította a Duna − Tisza-csatornát,
és azt sem tudhatjuk, hogy a vasúti lobbi mi mindent meg nem tett a riválisnak tekintett hajózás gyengítésére. Vagyis a csatornaépítés megint csak elnapolódott.
A kérdés negyven évvel később, minisztériumi szinten merült fel újra. Általánosságban elmondható, hogy a csatorna megépítése mellett volt a mérnökszakma, az állami és megyei tisztvelők, a magyar a malomipar képviselői, viszont ellenezte a MÁV, nem támogatta a
kereskedőszakma és a szkeptikusok hada.
Előbbiek a magyar közlekedési hálózat és a hátrányos helyzetű vidékek fejlődésével, a
vízi szállítás vasúthoz képesti olcsóságával, a vasút tehermentesítésével, a versenyképesség
növelésével, a munkahelyteremtéssel érveltek, míg utóbbiak megkérdőjelezték a csatorna várható hasznosságát, sokallták az árát, cáfolták a vasúti teherszállítás vélt drágaságát és leterheltségét. A MÁV nyíltan riválisnak kezelte a Duna − Tisza-csatornát, és attól tartott, hogy
annak működése gyengíteni fogja a vasutat. Azt ajánlották, hogy ha az állam drágának tartja a
vasúti díjtételeket, akkor szállítsa jóval lejjebb, mert az még mindig kisebb veszteség lenne,
mint egy hatalmas költségekkel megépült, de alulteljesítő vízi út. A kereskedők pedig kinyilvánították, hogy nekik mindegy, hogy milyen úton, csak legyen olcsóbb a fuvarozás, de nem
hitték, hogy az a Duna − Tisza-csatornával fog megvalósulni.
El kell ismerni, hogy a támogatók a hosszabb távú célokban és az ország, illetve egyes
nagyobb tájegységek fejlesztésében gondolkodtak, míg az ellenzőket inkább a rövid távú érdekek és a haszon mozgatták. Az általános vélemény az országban azonban az volt, hogy kell
a csatorna, így a vita ezután főleg arról szólt az előnyök és hátrányok szembeállításával, hogy
milyen útvonallal és magas vagy mély bevágással valósítsák-e meg. 1907-ben Kvassay Jenő,
1909-ben Bogdánffy Ödön készítette el a maga lehetséges megoldását, amelyek közül az első
Szolnoknál, a második Csongrádnál végződött volna. A minisztérium csatornatervező osztálya is kidolgozott három változatot, egy magas bevágásút Szolnokig, egy magasat és egy mélyet Csongrádig. Viszont mindegyik terv akkora pénzösszeget igényelt, hogy el sem kezdték a
beruházást, hamarosan pedig kitört az első világháború, ami megint csak meghiúsított bármilyen építkezést.44
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A háború után azonban ismét gyorsan napirendre került az ügy, és a csatorna kérdése a
két világháború között végig a köztudatban volt. Bogdánffy Ödön már 1919-ben jelentkezett a
tervével. A csatorna megépítése mellett újabb szempontok is szóltak, mint például az, hogy a
területi veszteségek miatt a Duna és a Tisza természetes összeköttetése elveszett, vagyis újat
kell teremteni. Sokan úgy gondolták, hogy a lényegesen olcsóbb szállítási móddal az ország
versenyképesebbé válik, és a gazdag, erős Magyarország majd gazdasági úton visszaveheti
azt, amit Trianonnal elvesztett. Emellett ekkor vetődött fel először, hogy a magyar vízrendszert az európaihoz lehetne csatolni, konkrétan a Rajna-Majna-Duna és Duna-Odera-Elba
csatornák közreműködésével. 45
A kormányzati szándék megvolt rá, és 1938 és 1944 között megszületett a LamplHalóssy-féle terv, amely Taksony-Dabas-Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Alpár útvonallal, a
mély- és magas bevágású csatornák előnyei összeötvözésének szándékával készült. 1944-ben
a kormány döntött is arról, hogy a Soroksári-Dunából kivezetve meg kell építeni a csatornát,
de a második világháború miatt erre nem volt lehetőség.46
A lenti térkép azokat az elképzeléseket ábrázolja, amelyek a XX. század első felében
születtek a Duna − Tisza-csatorna lehetséges nyomvonalával kapcsolatban. Az 1. számú a
Bogdánffy Ödön-féle vonal, amely a legkisebb ellenállás felé haladva, vagyis messze délnek
kanyarodva a leghosszabb megoldás lett volna. A 2. számú, amely Kvassay Jenő nevéhez
fűződik, pontosan az előző ellentéte, ugyanis a lehető legrövidebb úton, a Homokhátság legmagasabb részét átvágva szándékozott elérni a Tiszát. A 3. Lampl-Hallóssy-féle tervezet az
első kettő közti megoldás lett volna, ugyanis úgy tervezték, hogy kikerülje a hátság legnehezebben átvágható részét, de még sem kanyarodjon annyira délnek, hogy azzal a csatorna útja
túl hosszúvá válna. A 4. pedig az a nyomvonal, amely alapján 1948-ban végül nekikezdtek az
építkezésnek. Nagy részben megegyezett a 3. számú változattal, viszont azzal ellentétben nem
északról, hanem délről kerülte volna Kecskemétet, mielőtt valamivel délebbre, Alpárnál elérte
volna a Tiszát.
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Bogdánffy ÚMSz 36-44. p., KVL Margalit 10-19. p.
KVL Bratán 5-6. p., KVL Kontur 13-14. p., PML XXVII. 108. a. C. Duna-Tisza Csatornával kapcsolatos
iratok 1972-1973., Kecskemét
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4. kép: A XX. század első felében született Duna – Tisza-csatorna tervek
(Vízgazdálkodás)

A Duna − Tisza-csatorna – legalábbis az első szakaszának – megvalósítása a kommunista kormányzat nevéhez fűződik. Azért határoztak a megépítése mellett, mert a pusztító világháború után egész Európában felértékelődött a gazdaságos vízi szállítás. Másik oldalról
egy remek propaganda is volt a kommunista vezetés számára. 1948-ban az 1848 márciusi
forradalom százéves fordulóján kezdtek neki nagy parádéval a hároméves terve részeként.
Csongrádi és környékbeli kubikosok ásták ki a csatornát, amelynek az első szakasza Dunaharaszti és Sári között 22,5 kilométer hosszan 1950-re épült meg. Igazi látszatberuházás volt,
aminek a folytatása elmaradt, sőt, amit megépítettek sem volt arra jó, amire eredetileg tervezték. Csak félszélességben lett kész, úgy, hogy uszályok nem is tudtak beúszni, és a szükséges
46

műtárgyak, például a hidak is lemaradtak. Összekapcsolódott a Duna-völgyi Főcsatornával,
így arra megfelelt, hogy a belvizet levezesse, illetve öntözővizet adjon a Homokhátság északi
részének.47
A felemás „megoldás” után 1962-ben vették elő újra a csatornakérdést Magyarországon azzal a gondolattal, hogy folytatni kellene az építkezést. Változtattak egy kicsit a LamplHalóssy terven, és Kecskemétet nem északról, hanem délről tervezték megkerülni. Emellett a
hatóságok úgy tervezték, hogy most már igazi víziutat kell belőle csinálni, tehát duplájára
szélesíteni, hogy uszályokat is fogadhasson. Ahogy múltak az évek, egyre inkább nagyobb
reményeket fűztek hozzá. 1972-ben úgy vélték, ha az alacsony kihasználtságú Tiszát is sikerülne bekapcsolni a nemzetközi vízi-úthálózatba, akkor a Szovjetunióba irányuló és az onnan
jövő kereskedelem jelentős részét bonyolíthatja majd, Záhony pedig a kelet és a nyugat közti
kereskedelmi kikötő lenne, évente hatalmas forgalommal. Ráadásul a dunai hajóforgalom
nem lesz annyira zsúfolt, mert egy része áttevődik a Tiszára. Emellett a 15-20 éven belül
megépítendő Duna − Tisza-csatorna öntözővizet ad majd a mezőgazdaságnak, vizet az iparnak és a lakosságnak, üdülési és sportlehetőségeket biztosít, összegyűjti a belvizet, és pótolni
tudja a Tisza-völgyi vízhiányt, valamint területfejlesztő hatása lesz. Mindehhez azonban ketté
kell vágni a Csepel-szigetet, ugyanis a Soroksári-Dunával szemben csakis a Nagy-Duna tud
csak annyi vizet adni, amennyi szükséges. Az olajárak növekedése egyre aktuálisabbá tette a
csatorna továbbépítését, de már ekkor is tudott volt, hogy a szükséges pénzt csak kölcsönökből lehetne megszerezni. A szkeptikusok ekkor is megjelentek azzal, hogy valóban szükség
van-e egy ekkora, kétséges rentabilitású beruházásra. Így aztán még néhány évig szó volt a
csatorna megépítéséről, születtek új elképzelések a vonalát illetőleg, de a nyolcvanas évekre
már háttérbe szorult az ügy. 48
Maradt a második világháború után épült szakasz, ami öntözővizet adott, illetve belvizet vezettek el benne. Amikor megszűntek a környező termelő szövetkezetek, akkor már az
öntöző jelleg is vesztett a jelentőségéből. Manapság leginkább csak a szomszédos települések
vezetik bele az esővizet és a tisztított szennyvizet. Betölt egy soha sem tervezett szerepet,
jelesül, hogy a természet hogyan tud birtokba venni egy ember által kialakított területet.49
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5. kép: A Duna – Tisza-csatorna napjainkban
(a szerző saját archívumából)
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3.3. A Soroksári-Duna lezárása és a XX. század első felének eseményei

3.3.1. A mellékág lezárása
1872-ben a Soroksári-Duna medrét egy komplex terv részeként elzárták a főágtól. E
tervezet legfőbb törekvése az volt, hogy a jövőben mindenféleképpen megkíméljék Budát és
Pestet az 1838-ban bekövetkezetthez hasonló árvizek pusztításától. A megvalósításának
szempontjairól, nehézségeiről és következményiről a Csepel-szigetről szóló részben lesz szó,
mert a nagyszabású terv nem csak a Soroksári-Dunát érintette, hanem a főágat és a Szigetet is.
Itt most pusztán azon eseményekkel foglalkozunk, amelyek kizárólag a Soroksári-Dunára
vonatkoznak. Közülük a legfontosabb az volt, hogy lezárják a mellékágat, megakadályozandó, hogy a vonuló jégtáblák bejussanak oda és torlaszt alkotva visszanyomják a vizet.
A lezárás technikai kivitelezésének első mozzanata a felső párhuzammű megépítése
volt, közvetlenül a Soroksári-Duna kiágazásánál. Az építkezés célja az volt, hogy a párhuzamművel szinte teljesen leszűkítsék a felső torkolatot, és ezzel megkönnyítsék az eredetileg
idetervezett, de aztán mégis három kilométerrel lejjebb tolt zárógát megépítését. A nyitva
maradt szűk déli résen továbbra is beúszhattak hajók a mellékágba. A zárógát megépítése
után, 1879-ben a felső párhuzammű egy részét visszabontották, így a felső torkolat szélesebb
lett. A párhuzamműnek az északi, a mai Lágymányosi-hídhoz közelebb eső szakasza maradt
meg. Ezt később kővel fedték be, illetve feltöltötték a mögötte levő területet, ahol napjainkban
például a VITUKI magas épülete is elhelyezkedik. E munkálatok nyomán a Soroksári-Duna,
amely természetes állapotában eredetileg délkeleti irányban szakadt ki a főágból, keleti irányú, enyhén még északkeletnek is tartó felső torkolatot kapott.50
A zárógátat Gubacspusztánál kezdték el építeni, ott, ahol a környéken egyedüli módon
mészkő bukkan a felszínre, szilárd alapot adva az építkezésnek. A mintegy százötven méter
hosszú, kővel burkolt földgát 1872 elejére már állt is. A csepeli part mellett volt rajta egy tizennyolc méter széles zsilip, ami arra volt hivatott, hogy állandó tápvizet bocsátva be, a gát
utáni folyószakaszt is élőnek tartsa meg. A zsilip helyét és a hozzá vezető tápcsatornát valójában a Csepel-sziget partjából alakították ki.
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Még az építkezések megkezdése előtt volt olyan terv is, hogy nem a csepeli part mentén alakítják ki a rést a
hajózás számára, hanem a párhuzammű északi végén, közvetlenül a ferencvárosi part mellett, de ezt vélhetően
azért vetették el, mert ott megmaradt volna az eredeti, délkeleti sodrási irány, vagyis a jégtáblák sokkal
könnyebben be tudtak volna úszni a mellékágba. OL S 116 304/3., OL S 116 281/1-2., OL S 116 519.
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A gátat a Soroksári-Duna teljes szélességében építették, így a zsilipet nem benne,
hanem mellette alakították ki. A zsilip és
a gát csepeli vége közt egy kis szigetet
hagytak a partból. Ez látszatra olyan,
mintha a gát egy eredetileg meglévő kis
szigetre (is) támaszkodna, holott azt csak
a zsilip megépítésekor képezték ki. A gát

6. kép: A gubacsi zárógát építése. (Jakab)

két oldalán 3-3,5 méter volt a vízszintek
különbsége. A felső párhuzammű és a
zárógát közötti szakasz kikötőként működött. 1872 farsangján a Gubacsi gát déli
oldalából a Pesterzsébet felé eső rész nem
részletezett okból leomlott. Petz Ferenc
csepeli bíró vezetésével a lakosság fagerendákkal és homokzsákokkal eltorlaszolta az omlást még azelőtt, hogy a víznek
sikerült volna áttörnie a meggyengült

7. kép: A Gubacsi zárógát (Perényi)

gátat. A csepeli bíró ezért kitüntetést ka-

pott, a lejjebb fekvő községek pedig megmenekültek attól, hogy a felduzzasztott víztömeg
hirtelen elöntse őket.51

3.3.2. A lezárás hatásai
Már a lezárás előtt ismert volt, hogy a zárógát megépítése el fogja lehetetleníteni a
Soroksári-Dunán történő hajózást. 1872 előtt a mellékágon is számos kicsi és közepes vízi
jármű közlekedett, amelyek túlnyomó többsége a folyóparti településekből a fővárosba irányuló élelmiszer (zöldség, gyümölcs, kenyér) szállításában működött közre. Még hozzá sem
kezdtek a munkálatokhoz, az érintett községek kérvényezték, hogy a Soroksári-Dunát az egyszerű lezárás helyett inkább hajózható csatornává alakítsák. A kezdeményezés eredménytelen
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Pápai 213. p., Bp. és környéke III. 23. p., KÖVIZIG 32-33. p., OL S 118 801., OL S 118 841., OL S 118 581.,
OL S 118 1185., Perényi 32. p.
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volt, mint ahogy a mellékág molnárainak a panasza is, akik a hajózáshoz hasonlóan egy csapásra elvesztették a megélhetésüket.52
Utóbbi azért következhetett be, mert a tápzsilipen keresztül érkező friss víz minden
szempontból elégtelennek bizonyult ahhoz, hogy a Soroksári-Duna legalább részben emlékeztessen a korábbi önmagára. A kevés víz miatt a folyó a gát után harmadára szűkült össze és
helyenként kiszámíthatatlanul sekély lett. A lecsökkent vízszint a gáttól, mint fizikai akadálytól eltekintve is lehetetlenné tette a hajózást. A meder jelentős sávjai kerültek szárazra és lettek a jobb és bal part részei. Számos sziget nagyobb területű lett, illetve zátonyok emelkedtek
ki a vízből. A hajómalmok számára azért volt végzetes a lezárás, mert a bejutó kevéske víz
miatt a folyó elvesztette a lendületét, és annyira lelassult, hogy szinte nem is maradt olyan
hely, ahol elfogadhatóan megmozgatta volna a malomkerekeket.
Volt egy másik, azonnal nem érzékelhető hatás is. Az elégtelen mennyiségű víz nem
tudta kellően frissíteni, hígítani a mellékág szinte „állóvizét”, ami miatt a folyó gyors ütemben
kezdett hínárosodni, iszaposodni. A nád és a mocsári növények nagy tömegben lepték el a
vízfelületet. Néhány év elteltével már csak csónakkal lehetett közlekedni a folyó posványossá,
büdössé vált felső szakaszán, ami közegészségügyi szempontból sem volt kívánatos. Állítólag
a mocsárláz is terjedt. A halászok panaszkodtak, hogy a kifogott halak iszap ízűek voltak. A
középső és az alsó szakaszon valamivel jobb volt a helyzet, hála a folyó természetes öntisztuló képességének. Meg kell említeni, hogy kezdetben voltak olyan elképzelések, amelyek azzal
számoltak, hogy a friss víz hiánya miatt a folyó olyan mértékben fogja „feliszapolni” önmagát, hogy gyakorlatilag teljesen feltöltődik a medre, és az ág örökre eltűnik. Ez nem következett be, mert az iszaposodás tempója azért nem olyan volt, amitől a teljes feltöltődést várni
lehetett, de a Soroksári-Duna, mint folyó, használhatatlanná vált. 53
A lezárás kormányzati szinten is viharokat kavart. Jogosságának felvetése azonban
jobbára nem a Soroksári-Dunára gyakorolt kedvezőtlen hatásai miatt, hanem a fővárosi árvízhelyzet és a Nagy-Duna vízszállító-képessége miatt volt. Akik a mellékág megnyitása mellett
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voltak, nem a mellékág elvadulásával érveltek, hanem azzal, hogy árvíz esetén csak a Soroksári-Duna tud a veszedelmesen felgyűlt víz elvezetésében segíteni. Tervek is születtek arra,
hogy a Soroksári-Dunát szabályozni kell, meg kell növelni a befogadó képességét, és újra
meg kell nyitni. A tervek kapcsán készült térképből kiderül, hogy a szabályozással elkotorták
volna a zátonyokat, a szigeteket pedig egytől egyig keresztgátakkal gondolták a partokhoz
kötni. Ezzel az összes mellékágat arra ítélték volna, hogy azok szépen maguktól feltöltődjenek, és így a szigetek előbb-utóbb a partok részeivé váljanak. Egyetlen kikotort főmeder maradt volna. 54
Akik nem akarták elbontani a Gubacsi gátat, azok is úgy szándékozták átalakítani,
megkurtítani a magasságát, hogy magas vízállás esetén a folyó átcsaphasson felette, és hogy
így a mellékágat vízelvezetésre lehessen használni. Emellett a gátat olyan állapotban akarták
tartani, hogy ha szükséges, gyorsan el lehessen tüntetni (bontani, robbantani) a felgyülemlett
víz útjából. 55 A parlamenti csetepatéban az, hogy a Soroksári-Dunát tönkretette a lezárás, nagyon ritkán jelent meg az árvizek kezelésének komplex kérdése árnyékában.

3.3.3. A Soroksári-Duna csatornázása 1910–1929
A Soroksári-Duna elvadultsága csak a XIX. század utolsó éveiben vált elsődleges kérdéssé, amikor már konkrét tény volt a helyzet tarthatatlansága. 1897-ben egy országgyűlési
képviselő már úgy festette le Soroksári-Dunát, mint ami egy halott posvány, ahova régen a
fővárosiak kirándulni jártak, de ahol most mocsár és bűz van. Manapság nemhogy kirándulók
nem jönnek, hanem még a nyomorba döntött helyiek is igyekeznek menekülni. Azelőtt a vidék a főváros gyümölcsöskertje volt, ahonnan hajóval olcsón lehetett felhozni minden árut, de
a zárógát felépítése óta semmiféle vízi jármű nem közlekedhet már. Az állapot megszüntetésének szükségességét össze lehet kötni a régóta tervezett Duna – Tisza-csatorna kialakításának kérdésével. A csatorna első szakasza lehetne a Soroksári-Duna.56
A kormányzat is tisztában volt azzal, hogy valamit tenni kell a pusztuló folyóággal.
Azért is lépni kellett, mert a Soroksári-Duna lezárása még nem mentesítette azt az árvizektől,
ugyanis 1872 után is többször előfordult, hogy az áradó Nagy-Dunából a déli torkolaton ke-
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resztül nagy mennyiségű víz nyomódott északnak és öntötte el a part menti alacsonyabban
fekvő területeket. Az országgyűlés 1904-ben fogadott el egy törvényt (XIV.) vasúti és más
beruházások finanszírozásáról, amelynek értelmében a Soroksári-Duna rendezésére és hajózhatóvá tételére ötmillió koronát szavaztak meg.
1908-ban felállt a „Soroksári Dunaág Rendezési Munkáinak Kirendeltsége”, majd
megkezdődtek a munkálatok. A legfőbb cél az volt, hogy a mellékág ismét hajózható legyen,
illetve javuljon a közegészségügyi helyzet, de megfogalmazódott annak az igénye is, hogy a
víz erejével villamos energiát termeljenek, valamint, hogy szükség esetén a SoroksáriDunából öntözővizet vehessenek ki. 1910 és 1912 között Kvassay Jenő tervei alapján felépítették a felső szigetcsúcsnál a 75 méter hosszú és 9,8 méter széles hajózó zsilipet, amely az
akkoriban közlekedő nagyobb uszályok áteresztésére is alkalmas volt. A folyóágat folyamatosan friss vízzel ellátó tápzsilip megépítésére ekkor még nem került sor. Eredetileg a két zsilipet nem egymás mellé – a felső torkolat déli felére – tervezték, hanem úgy, hogy a tápzsilip a
folyóág eredeti vonalában az északi part mellett legyen, és csak a hajózó a délin. A vízbeeresztő kivitelezésekor azonban az már a hajózó mellé került, közéjük pedig elválasztásképpen egy kis mesterséges szigetet – „Osztó-sziget” – építettek.57
A további munkálatoknak az első világháború vette elejét, és 1922-ig kellett várni arra,
hogy a tervbe vett alsó zsilipnek, illetve részben a szigetcsúcshoz tervezett kereskedelmi és
ipari kikötőnek neki lehessen kezdeni. Utóbbit eredetileg egyszerre szerették volna megvalósítani a Soroksári-Duna rendezésével, de a háború utáni évek pénzügyi helyzete nem tette
lehetővé a két nagy vállalkozás egyidejű finanszírozását. 1922-vel kezdődően viszont kialakították a felső zsilip és a Gubacsi gát között a
Ferencvárosi kikötőt, majd 1924 és 1926
között megépítették a felső torkolati vízbeeresztő zsilipet. 1924-ben lebontották a zárógátat, illetve felépítették közvetlenül mellette
a Gubacsi hidat. A mellékág felső szakaszán
az állam kisajátította a vízparti telkeket,
hosszan kiszélesíttette és kikotortatta a medret. 1916-ban Ráckevénél egy, a gubacsihoz
8. kép: A ráckevei ideiglenes zárógát (Kikötő)
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hasonló, ideiglenes zárógátat építettek fel a felső szakasz munkálatait megkönnyítendő.
Ahogy a lenti képen is látszik, az ideiglenes zárógát magasan tudta tartani a vízszintet a kotróhajók számára.
1927-ben a déli torkolatnál is elkezdték a zsilipépítést, 1929-ben pedig egy kisebb
erőművel együtt át is adták a felsőnél hosszabb (86,5 méter) és szélesebb (12 méter) hajózó és
tápzsilipet. Az alsó zsilip felduzzasztotta a mellékág vizét, így a Soroksári- és a Nagy-Duna
között négy méter vízszintkülönbség alakult ki. Ezt az esést használták ki a tassi vízerőtelepnél és termeltek elektromos áramot. Az építkezéskor csak egy erőműre voltak meg az anyagiak, így választani kellett, hogy az alsó vagy a felső torkolatnál építkeznek-e. A kérdést a
Nagy-Duna éves szinten megfigyelt vízállása döntötte el, ugyanis magas vízszint esetén a
felső zsilipnél alakult ki a gazdaságos energiatermeléshez szükséges esés, míg normál és alacsony vízszint mellett délen, a felduzzasztott Soroksári-Duna és a Nagy-Duna vízszint különbsége között. Mivel az év nagyobb részében az utóbbi volt a jellemző, úgy döntöttek, hogy
az alsó torkolat közelében fog felépülni a vízerőtelep. A távlati tervekben az szerepelt, hogy
ez nem csak a saját gépeknek ad energiát, hanem majd a környékbeli településeket is el tudja
látni árammal. Emellett nem mondtak le arról sem, hogy később felül is legyen erőmű, ezért
1924 és 1926 között a tápzsilip kialakításakor megépítették egy jövőbeni vízerőtelep alapját
is.58
A nagy beruházásoktól függetlenül a Soroksári-Duna állapota nem nagyon változott.
Igaz, hogy a nagyszabású kotrások nyomán eltűnt a mocsár és az iszap nagy része, de az
„iszaposodás”, mint jelenség egyáltalán nem. A felduzzasztott víz szinte meg sem moccant,
ami kedvezett az eutrofizációnak, vagyis a mocsarasodás feltételei ugyanúgy megvoltak, mint
korábban. A felső zsilipen keresztül ugyan nagyobb mennyiségű friss víz érkezett, de nem
annyi, hogy megmozgassa a már ott levőt. A duzzasztás miatt pedig nagyon sokkal többet
nem is lehetett beengedni. Ráadásul a több víz több hordalékot is hozott magával, amelynek a
zöme, a folyás hirtelen lelassulása miatt, rögtön a felső szakaszon ülepedett le. Igaz ugyan,
hogy továbbra is csináltak ritka kotrásokat a Soroksári-Duna egyes, arra ítélt szakaszain, de a
probléma a következő évtizedekben állandósult jelleggel megmaradt.
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9. kép: Tassi zsilip (Fábry)

10. kép: Kvassay zsilip (Fábry)

3.3.4. A csepeli Szabadkikötő megépítése
A Soroksári-Duna csatornázásával párhuzamosan egy másik nagy tervezet megvalósítása is folyt. A Királyi Kereskedelemügyi Minisztérium már a XIX. század utolsó évtizedeiben foglalkozott egy, a fővároshoz közeli kikötő megépítésének kérdésével, ugyanis a növekvő hajózás számára már nem voltak elegendőek a korábban megépített rakpartok. Az első
terv 1901-ben készült, amely nyomán a csepeli szigetcsúcsot választották ki helyszínként. Az
előkészítési munkálatok már 1912-től elkezdődtek, de a munkálatok lassan haladtak, egyrészt,
mert a Monarchia kereskedelmének jelentős részét bonyolító Fiume fejlesztése prioritást élvezett a folyami kikötőkkel szemben, másrészt, mert kitört az első világháború. Pénz a háború
után sem nagyon volt, de a helyzet megváltozott, amikor Bethlen István miniszterelnök az ügy
mellé állt. Ekkorra a tengeri kikötő elvesztése és az utódállamok ellenséges vasúti tarifapoliti-
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kája miatt felértékelődött a folyami hajózás, és Budapest kereskedelmi központtá válásának
lehetősége. 1921-ben felállt a Kikötői Kormánybiztosság és újra elkezdődtek a munkálatok. 59
Az 1928-ban megnyílt Vámmentes kikötőben az eredeti terveknek csak
egy része valósult meg. A Nagy-Dunánál
levő kereskedelmi kikötőnek két, a Soroksári-Dunánál levő ipari kikötőnek egy
medencét60 ástak ki a Csepel-szigetből. 61
A mellékágba a felső hajózózsilipen keresztül juthattak be a nagy hajók, emiatt
a gubacsi hídig kikotorták a medret. Nem
csak a Szigeten, hanem a Soroksári-Duna
bal partján is építettek rakpartot, kikötői
berendezéseket és vágányokat. Tervezték
egy nagy vásári medence építését az ág
bal partján a zsilipek alatt, ahova fel tudnak úszni a délről jövő kisebb hajók,
szállítójárművek, amik a környék mező11. kép: A csepeli Szabadkikötő és a további tervezett
fejlesztések. (Második Balaton…)

gazdasági terményeit hozzák. Úgy vélték, hogy a Soroksári-Duna a forgalom-

ba történő újbóli bekapcsolásával vége lesz a mellékág lassú pusztulásának. ismét lesz friss és
egészséges víz a csatornában, ahol lehet majd halat tenyészteni, és ami mellett villanegyedek,
sporttelepek fognak majd épülni. Az egész ág hajózható lesz, egy új Balaton fogja várni a
pihenni vágyókat a főváros szomszédságában.62 A későbbiekben azonban mind a
Szabadkikötő tovább építése, mind a Soroksári-Dunával kapcsolatos fejlesztések elmaradtak.
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3.4. A Soroksári-Duna a XX. század második felében és napjainkban

3.4.1. Az ipari szennyezés
Az iszaposodás állandóan jelen levő problémáján túl a XX. század derekán újabb is
jelentkezett, az ipari szennyezés formájában, amely a század második felében vált nagyon
lényeges, a Soroksári-Duna vízminőségét meghatározó tényezővé.
Nagyobb ipari üzemeket a negyvenes években kezdtek telepíteni a folyóág két partjára, amelyek aztán rendszeresen a folyóba eresztették a szennyezett vizüket. A helyzet a „szocialista” korszak nagy iparosítási hullámában fordult igazán rosszra, mert az ötvenes években
nagyot nőtt az üzemek száma és káros hatásuk. A legnagyobb szennyezők a Csepel Autógyár,
az ATRA-gyár, a Csepeli Papírgyár és a Vörös Csillag Traktorgyár, valamint a Pestvidéki
Gépgyár voltak. Már a Nagy-Dunából sem makulátlan víz érkezett a mellékágba, ami a gyárakon kívül még mezőgazdasági vegyszeres vizet és a csatornázatlan települések szennyvizét
is kénytelen volt fölvenni. Az iszaposodás folyamatában az iszap megköti a toxikus anyagokat, és oxigént von ki a vízből. Így alapvető kérdéssé vált, hogy a mellékágba befolyó
szennyvizet a felső zsilipen beömlő tápvíz mennyire képes felhígítani. Amikor ez csak minimális mértékben sikerült, akkor természeti katasztrófa következett be. Például 1953-1954
telén olyan alacsony volt a Duna vízállása, hogy nem volt elég utánpótlás a zsilipen keresztül,
ami hígítani tudta volna a fővárosi ipari üzemek szennyvizét. A következmény különösen
nagy halpusztulás volt. Itt kell megemlíteni, hogy a Soroksári-Duna nyugodt vizű tóvá válása
alapvetően kedvezett a halak szaporodásának, ami a helyet nagyon jó horgászhellyé tette.
Azonban a mind növekvő szennyezettség a fentihez hasonlóan a hatvanas és hetvenes években is nagy halpusztulásokhoz vezetett. 1960-ban egy mérés alapján a napi bekerülő szennyvizet 76 ezer köbméterre becsülték, míg emellett 78 ezer köbméter ipari vizet, és 21 ezer
köbméter öntözővizet emeltek ki a Soroksári-Dunából, ami tovább rontotta a hígítási viszonyokat. A Dél-Pesti Szennyvíztisztító 1966-os üzembe helyezése valamelyest javított a helyzeten, de csak igen kis mértékben, mert egyrészt csak mechanikailag tisztított, másrészt, mert
a nagy gyárak egyre inkább ipari szennyvízcsatornának tekintették a Kis-Dunát. Persze politikai szinten azt nem lehetett nyíltan elismerni, hogy a szocializmus idején tönkretették a folyót,
ezért jellemzően egy ünnepi ülésen a szennyezettség kérdését azzal magyarázták, hogy azért
57

van rossz állapotban a Soroksári-Duna, mert annak idején – a második világháborút megelőzően – a kapitalisták beleengedték a szennyvizet. A nyolcvanas évekre a Soroksári-Duna
olyan állapotba került, hogy a szakemberek már öntözésre sem tartották alkalmasnak a vizét.
Amikor felvetődött, hogy folytassák-e, végleg megépítsék-e a Duna – Tisza-csatornát, a sok
ellenérv sorába odakerült egy újabb, mely szerint a Duna-ág szennyezettsége miatt a csatorna
is csak „szennyvizet” szállítana.
A szocializmus válsága azonban már nem tette lehetővé, hogy a vízminőség javítására
komolyabban áldozzanak. A meder egyes szakaszain az iszaposodás ellen tett néhány évenkénti kotrás a megkötött szennyező anyagok mennyiségét is csökkentette valamivel, de ezzel
is csak a tüneteket kezelték, a szennyezés okaira nem nagyon tudtak befolyással lenni. A leírt
helyzet a folyóág felső, Taksonyi-hídig tartó szakaszára volt teljesen érvényes. A középső és
az alsó szakaszokon az ipari üzemek hiánya, és a természetes öntisztuló képesség miatt a vízminőség lényegesen jobb volt. Az igazán jelentős javulást a rendszerváltás időszaka hozta
meg, de groteszk módon azzal, hogy a szennyező ipari üzemek szinte mindegyikét bezárták. 63

3.4.2. A Soroksári-Duna üdülőövezetté válása
1929-ben, munkálatok befejezésével a Soroksári-Duna egy alul, felül zsilippel lezárt,
felduzzasztott tóvá vált. A felülete több, mint tizenöt négyzetkilométer volt, amivel a Balaton
és a Velencei-tó után Magyarország harmadik legnagyobb állóvize lett. A kialakult jellege
miatt a harmincas években felvetődött, hogy a Soroksári-Duna lehetne a budapestiek üdülőövezete. Mivel kizárólag csak a zsilipekkel, vagyis tervezett módon lehet a vizet mozgatni, a
mellékág lassú, örvényektől és hullámoktól mentes, tehát fürdésnél, sportolásnál teljesen veszélytelen lett. A főváros szomszédságában van, több közlekedési eszközzel is gyorsan elérhető. A turisták emellett állandó piacot jelentenének a helyiek terményeinek. A területnek minden adottsága megvan, hogy egy olcsó, jól megközelíthető üdülőövezet alakuljon ki, csak
fejleszteni kell a területet. A tervek mellett ténnyé vált az, hogy az építkezések után nem sok-
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kal valóban ismét megindult a hajóközlekedés a mellékágon. már a kezdeti lépések megakadtak, mert a második világháború hamar háttérbe szorított minden tervezett fejlesztést. 64
A Soroksári-Duna mint üdülőterület kiépülése az ötvenes években kezdődött meg, de
akkor sem tervszerűen, a hatóságok közreműködésével, hanem spontán, egyes magánszemélyek önálló kezdeményezéseiként. Ennek a motorja a horgászat volt, ugyanis a meleg(ebb)
vizű, mellékágakkal, nádasokkal sűrűn tarkított, táplálékban gazdag folyószakasz kiváló élőhely volt a halak számára, és az ipari szennyeződés miatt időnként bekövetkező halpusztulások ellenére is kedvelt horgászhelynek számított. Állítólag a haltermelő hozama egyes években a Balatonénál is nagyobb volt. Így az üdülőövezeti jelleg megjelenése a magánszemélyek
egyes horgásztanyáival kezdődött, majd a hatvanas évek első felében több fővárosi üzem és
egyesület is létesített hasonló céllal építményeket a dolgozói, tagjai számára. 65
A hatvanas évek során már nem csak a horgászok voltak jelen, hanem az olyan magánszemélyek is, akinek hétvégi telekre volt igényük. Megjelentek az első nyaralóépületek, de
mivel az üdülőterület kialakulása még mindig hatósági keretek, helyi közösségi szabályozások
nélkül zajlott, rendszeresek voltak az olyan illegális megoldások, mint nád- és fakivágás,
szennyvíz közvetlen bevezetése a folyóba, partlezárás, sittlerakás. Ennek hatására indult meg
megyei, járási és önkormányzati szinten egy kezdeményezés, aminek a célja az volt, hogy a
folyóág menti pihenőövezet kialakításának szervezett és ellenőrzött medret biztosítson. 1969ben állt fel a Ráckevei-Dunaág Intéző Bizottsága – a mellékág nevének megváltoztatása után
Ráckevei (Soroksári)-Dunaág Intéző Bizottsága – hogy koordinálja mindazt, ami azon túl a
kialakítandó üdülőterülettel kapcsolatban történik. 66
Az R(S)DIB általános céljai között volt a természet-, környezet- és vízminőségvédelem, pihenőövezeti, infrastrukturális fejlesztések. Konkrétan a mellékágak rendszeres
kotrása, kikötők építése, a hajóforgalom fejlesztése, a szennyezés csökkentése, a vízminőség
állandó vizsgálata, a sportélet fellendítése, kempingek kialakítása, a tömegközlekedés gyorsítása, sűrítése, közműfejlesztések, partrendezés, az útviszonyok javítása, a vendéglátási és bevásárlási lehetőségek bővítése, erdőtelepítés, sétányok, parkok, biológiai partvédőművek létesítése. Vagyis gyakorlatilag minden, amivel a Ráckevei (Soroksári)-Dunát ideális pihenőövezetté lehet alakítani. Legfőbb mottója az „egyéni és közérdek összehangolása” volt. Ezt úgy
képzelték, hogy minden kezdeményezés mozgatórugója az üdülőterületet birtoklók érdeke
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legyen, és mindenhol alakuljanak a részvételükkel ún. „helyi területi üdülőbizottságok”.
Ezeknek a feladata összegezni az ottani tulajdonosok ötleteit, véleményét, amit közvetíthet a
tanácsokhoz és a különböző hatóságokhoz. Innentől kezdve minden fejlesztés az R(S)DIB-en
keresztül történt. Folyamatosan kapcsolatban volt a helyi területi üdülőbizottságokkal, amelyek egyre szaporodó száma 1980-ban már majdnem elérte a félszázat. Azért ilyen nagy a
szám, mert nem csak a településeknek, hanem minden egyes szigetnek, sőt egyes jól elhatárolható partszakasznak is alakult bizottsága.67
Kezdetként az Intéző Bizottság 1969 és 1971 között a Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság közreműködésével folyamatosan kotortatta a lerakódott iszapot. Az így nyert anyagot
partrendezésre, instabil talajú területek feltöltésére, újabb telkek kialakítására használták fel.
Kotrások ezután is voltak rendszeresen, a hetvenes évek közepéig mintegy félmillió tonna
iszapot és kavicsot emeltek ki a vízből. 1973-ban a Minisztertanács 1043. számú határozatával („A Ráckevei Duna és üdülőkörzete regionális rendezési és vízgazdálkodás-felesztési tervének jóváhagyásáról”) hivatalosan üdülőterületté nyilvánította a Ráckevei (Soroksári)Dunát. Azonban az üdülőhelyi jelleg kialakításának sikerében kezdettől fogva kulcsszerepe
volt a vízminőségnek. Már tudjuk, hogy a mellékág felső szakaszán (a felső torkolattól Taksonyig) a víz annyira szennyezett volt, hogy egészségügyileg veszélyes lett volna fürödni
benne. Dél felé haladva egyre csökkent a szennyezettség mértéke, köszönhetően a víz öntisztító képességének és, hogy azon a tájékon már nem voltak ipari üzemek. Arra a folyó tisztább,
szélesebb és mélyebb volt, ugyanis oda már lényegesen kevesebb hordalék jutott el. Így a
kotrási és partrendező munkák zöme mindig a felső szakaszt érintette, mert ott volt a legsekélyebb és legkeskenyebb a mellékág, és ezen a hajózás fellendítése miatt is változtatni kellett.68
Az R(S)DIB a partfeltöltés jóvoltából, állami tulajdonban levő vízparti vagy ahhoz
közeli nagyüzemi mezőgazdasági művelés alatt nem levő területek kezelésbe vételével folyamatosan tudott kialakítani és eladni hétvégi telkeket. A nyaralók mozgása és ellátása érdekében kishajójáratokat kezdtek működtetni a partok és a szigetek között, illetve a Ráckevei HÉV
időszakos megállókat kapott. Megtiltották a vízisíelést és a 250 köbcentinél nagyobb járművek közlekedését a folyóágban. Újabb hajókikötők, strandok létesültek. Ott, ahol a fürdésre
alkalmatlan volt a víz, int például a Kvassay-zsiliptől a Gubacsi-hídig, evezős pályát építettek
ki. A Kis-Duna ebben az időben valóban komoly vonzerővel bírt, főleg a fővárosban élők
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számára, akik közül sokaknak sikerült telket szerezniük valamelyik partszakaszon. 1975-ben
ezt a Budapest Fővárosi Tanács VB így fogalmazta meg: A Ráckevei /Soroksári/-Duna üdülőterület Ferencváros, Csepel, Pesterzsébet munkáskerületeink Duna-parti üdülőterületén a
dolgozók szabadidő mozgalma következtében olyan erős társadalmi igény jelentkezik a Dunaparti sétányok igénybevételét illetően, továbbá a vállalati csónakházak és hétvégi pihenőhelyek biztosítása iránt…”. A pihenni vágyók mellett jelentős volt a horgászok száma, akik
számára továbbra is népszerű volt a halban gazdag mellékág. 69
A hetvenes évek nagy parcellázó, partrendező, fejlesztő beruházásai, intézkedései tették olyanná a Ráckevei (Soroksári)-Dunát, amelynek nagyjából ma is látjuk. Vagyis egy ideális üdülőterületnek, aminek a lehetőségei csak részben vannak kihasználva. A nyolcvanas
években, a szocializmus válsága idején az üdülőhelyi mozgalom is lendületét vesztette. Szükséges munkálatok mindig lettek volna, de a legtöbbet az anyagiak hiánya miatt halasztani kellett. A korábban annyira áhított hajóforgalom is leállt a nyolcvanas évek végén, hogy máig
tartóan is csak bizonyos hétvégenként közlekedjen egy-egy Budapest és Ráckeve között. A
rendszerváltás után és napjainkban is kérdés, hogy az agglomerációban levő területet hogyan
lehetne úgy – a vendéglátás, pihenés, sportolás szempontjából – felfejleszteni, hogy valóban a
főváros üdülőterülete legyen. Napjainkban az üdülőterületeknek gyakorlatilag ugyanazok a
problémái (a személyszállítás hiánya, a közművesítés alacsony foka, építkezések jogtisztasága), mint a megelőző évtizedekben. 70

3.4.3. Természetvédelem
A Ráckevei (Soroksári)-Duna kapcsán a vízszennyezettség problémája mellett törvényszerűen jelen volt a természetvédelem kérdése is. Kezdetben nem önmagáért a természeti
értékek védelméért merült fel, hanem inkább csak úgy, mint az egyik eszköz az üdülőkörzet
sikeres kialakításához.
A vízszennyezéssel szemben, más eszközök híján az R(S)DIB az ún. „biológiai partvédelem” mellett állt ki, vagyis a nádas úszólápok fenntartása és védelme érdekében. Ezek
kapcsán bizonyított volt, hogy nagyon sok úszó hordalékot képesek megkötni, amivel jelentősen tisztítják a vizet. A nádas úszólápok a nagyon lassú folyású, melegebb, növénytenyészetek
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elburjánzására alkalmas vízfelületen jönnek létre, a Kis-Dunában pedig minden feltétel adott
volt ehhez. A felismerésig a települések tanácsai, területi üdülőbizottságai tanácstalanok voltak a lápok és az elmocsarasodott kisebb-nagyobb mellékágak sorsát illetőleg, amelyekben
élénk vízi világ alakult ki, illetve volt kialakulóban. Volt olyan vélemény, hogy ezeket az élőhelyeket töltsék fel a mederből kikotort iszappal, ami azt eredményezte volna, hogy az úszólápok mellett a folyóág mellékágai és így a szigetei is eltűntek volna. Az ellenvélemény szerint az úszólápoknak is maradniuk kellene és a holtágakat sem kellene feltölteni, vagy hagyni
a feltöltődésüket. Amikor kiderült, hogy az úszólápok számítanak az egyetlen eszköznek,
amivel érdemben csökkenthető a folyó szennyezettsége, továbbá a part mellé vontatva partvédőműként működnek, az R(S)DIB egyértelműen a megtartásukról, védetté nyilvánításuk javaslásáról határozott. Emellett a holtágakban és a lápokban ritka növény- és állatvilág is alakult ki. 71
Az említett, a rendszerváltás idején bekövetkező gyárbezárások kétségtelenül jót tettek
a természetvédelemnek, de nem vetettek véget egy csapásra a folyóág szennyezésének. A
Soroksári-Duna értelemszerűen továbbra is természetes vízgyűjtője maradt a fővárosi és a
folyóág menti csapadék- és belvizeknek, és más befolyóknak. A szennyezés a szocialista időszakhoz képest más jellegű lett. Jellemzően nagyon sok tisztítatlan lakossági és részben tisztított szennyvíz folyik bele, illetve egyéb más – gyakran illegális módon odakerülő – káros hatást kiváltó anyagok is bejutnak a folyóba. 1991-ben Budapest Főváros Önkormányzata a
”Ráckevei (Soroksári)-Duna Ökorégió„ felállítását kezdeményezte, és a kormány is határozatot hozott a Ráckevei (Soroksári)-Duna vízgazdálkodásának fejlesztéséről. Szakmai konferenciák gyakori témája volt a mellékág vízminősége, de érdemi beavatkozások nem igazán történtek.72
A természetvédelem ebben a korszakban azonban már nem valamilyen cél elérésének
az eszközeként jelent meg, hanem maga vált céllá. Napjainkra Taksony, Dunavarsány, Szigetszentmiklós és Szigetcsép térségében Európa második legnagyobb úszólápja van, ami számos
védett állat és növény élőhelye. Emiatt már mind az önkormányzatok, mind a hatóságok számára nyilvánvaló az ökológiai értékek bemutatása, a természetes állapot megtartása vagy éppen visszaállítása a maga holtágaival, hókonyaival, szigeteivel. Emellett persze fontos szem71
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pont maradt a fürdés, a sportolás, a halgazdálkodás is. 1996-ban és 2000-ben is született kormányhatározat a vízminőség javításáról. Eszerint a Ráckevei (Soroksári)- Duna védett, érzékenynek besorolt víz. 1997-ben Phare program keretei között elkészült a mellékág vízminőség-javító tervezete, majd 2000-ben az Európai Unió is meghatározta azokat a vízgazdálkodási irányelveket, amelyeket a tagállamai számára ajánlatosnak tartott. 2004-ben Taksony, Alsónémedi, Soroksár és Dunaharaszti közreműködésével megalakult a „Kis-Dunáért Önkormányzati Társulás” A Társulás legfontosabb céljaként a Ráckevei (Soroksári)-Duna
revitalizációját határozták meg. A legfontosabb természeti örökség maga a víz, amit óvni kell,
és csak emellett lehet pihenőövezetnek használni. A másik kiemelt feladat a Duna–Tisza közi
homokhátság vízhiányának mérséklése, ami a Duna – Tisza-csatorna által szállított víz menynyiségével van kapcsolatban. A revitalizáció a folyóág és a kisebb mellékágai, hókonyai megtartását és nem utolsósorban a bejutó víz minél kisebb mértékű szennyezettségének elérését
jelenti.73
A folyóág vízminőségét máig két tényező, a dunai tápvíz összetétele és a bejutó vizek
szennyezettsége határozza meg. Az előbbin a 2010-től működő Csepeli Szennyvíztisztító sokat tud változtatni, ugyanis elvileg az addig tisztítatlanul a Dunába ömlő fővárosi szennyvíz
kilencven százalékát biológiailag képes tisztítani. Ami az utóbbit illeti, a Dél-Pesti Szennyvíztisztító kilencvenes évekbeli fejlesztései miatt az ott bekerülő tisztított víz jobb minőségű,
mint előtte, de ennek ellenére a nagy foszfor- és ammóniatartalom miatt még mindig a bal
part egyik legnagyobb szennyezője.74 A Gyáli-patakba több árok és csatorna visz csapadékot
és szennyvizet, ahonnan a víz a Kis-Dunába kerül. De hasonló a helyzet a vízparti üdülőövezettel kapcsolatban is, ahol a szennyvízkérdés nem megoldott, a nyaralók töredéke van csak
csatornázva, a többségnek közvetlenül a talajba, talajvízbe távozik a szennyvize. Emellett
még további szennyezés jön a területre például a kommunális szemétlerakókból, a záporkiömlőkből vagy a horgászok túlzott beetetéseiből. Mindezek miatt továbbra is fontos kérdés lenne
a szennyvízkezelési/tisztítási technikák fejlesztése. Az iszaposodás, amely csökkenti a vízszállító-képességet és növeli az eutrofizációt, folyamatosan meglévő probléma, amin csak a
rendszeresen elvégzett kotrások segíthetnek. A Ráckevei (Soroksári)-Duna kezelője hivatalosan a Közép–Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, amely már 2001-ben megtervezte a szükséges
kotrást, 2002-ben el is kezdte, de a kellő pénz hiánya miatt a folyamat lassú, így kevés az
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eredménye. Ritkaságuk vagy elmaradásuk a kisebb mellékágak szempontjából nagyon fontos,
mert feltöltődnek, az élőviláguk eltűnik, jóllehet a kétezres években már nem kérdés, hogy a
szigeteket és holtágakat megtartsák-e vagy sem. 2004-ben létrejött a Ráckevei (Soroksári)Duna-ág vízgazdálkodását-vízminőségét javító projekt, amely céljai között szerepelt a bejutó
szennyvíz csökkentése, a felesleges iszap eltávolítása, a strandolás feltételeinek megteremtése, belvíz levezetése. A kotrás mellett még a tassi műtárgy újjáépítésben látják a folyóág
szükséges vízszállítókészségének biztosítását. Az európai uniós támogatású tervek szerint
2009 és 2013 között terveztek megvalósítani egy nagy, 35 milliárdos beruházásban a folyó
revitalizációját, aminek a célja a főváros rekreációs övezete fejlesztése, a természeti értékek
megőrzése, a belvízelvezetés, az öntözővíz biztosítása volt. Természetesen a problémák zöme
az északi szakaszt érinti továbbra is, mivel a középső és déli szakasz a korábbi időkhöz hasonlóan kevésbé kap a szennyezésből, illetve ott sokkal jobb a folyó öntisztító-képessége. Öszszegzésként elmondható, az általános cél az, hogy a napi érdekek (üdülés, horgászat, sportolás, hajózás, öntözés, belvízvédelem) ne a természet rovására érvényesüljenek. 75

3.4.4. A Ráckevei (Soroksári)-Duna műtárgyai
Az 1929-ben befejezett csatornázás az ötvenes évek közepéig változatlan rendszerben
működött tovább. Ugyan 1942 és 1944 között a főváros bombázásakor a Kvassay-zsilip több
találatot is kapott, de üzemképes maradt, 1947-ben pedig kijavították a hibáit. 1954-ben döntés született arról, hogy az északi torkolatnál is meg kell építeni az erőművet. Elkezdődtek a
munkálatok a Kvassay-zsilipnél, de időközben délen, Tassnál az 1956-os jeges árvíz során az
egyre dagadó, magának utat kereső víztömeg alámosta az erőmű vasbeton védőfalát. A víz
beömlött a tápzsilip és az erőmű alá, amitől az épület megdőlt, a jeges víz pedig déli irányból
bezúdult a Kis-Dunába.
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12. kép: A megdőlt tassi zsilipház (KÖVIZIG)

Az ár levonulása után megkezdődtek az újjáépítés előkészületei. Tanulmányok születtek az új erőművel kapcsolatban, azonban számos probléma is adódott. Az alapvető cél az
volt, hogy az erőmű minél több energiát termeljen, de a csúcsra járatáshoz a vízszintnek a
lehető legmagasabbnak kellett lennie, hogy minél nagyobb legyen a víz esése. Egy bizonyos
szinten felül viszont nem lehetett duzzasztani a folyóágat, mert a víz lakóépületeket fenyegetett volna. A Csepel-sziget keleti partján nem voltak olyan minőségű és magasságú töltések,
amelyek megvédhették a településeket. Az erőmű működtetése következtében az indításkor és
a leálláskor jelentős hullámzás alakult volna ki a Kis-Dunán, ami zavarta volna a hajózást, a
sportot, veszélyeztetette volna a víz közeli épületeket, illetve folyamatosan mosta volna a partokat. Végül az a következtetést vonták le, hogy az erőmű teljesítménye ingadozó és kiszámíthatatlan lenne, a beruházási költségek nagyok lennének, a magasan rögzített vízszint sok
problémát jelentene a lakosságnak és a közlekedésnek. Csúcsra járatás nélkül viszont gazdaságtalannak látszott a működtetés. Így a szakemberek nem javasolták a kormányzatnak a tassi
vízierőtelep újjáépítését.76
Azonban ebben az esetben nem csak az erőműről volt szó, hanem a vízleeresztő zsilipről is, ami a jegesár alkalmával szintén tönkrement. Az, hogy az előbbit nem építik újjá, egyben azt is jelentette, hogy a tápzsilipre sem szánnak pénzt és energiát. A víz leeresztését azóta
is az épen maradt, kettős funkciójúvá váló hajózsilipen oldják meg. Mivel azonban az nem
erre a célra épült, nem tudja teljesen betölteni azt a feladatot, amire a tápzsilip szolgálna, mivel a Nagy-Duna magasabb szintjénél a hajózózsilipen már nem lehet vizet leengedni. Tassnál
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még egy ideig megvolt az egykori erőmű maradványa, majd 1967-ben felrobbantották a megdőlt épületet, és földet töltöttek a helyére. 77
Eközben 1961-ben felépült a Kvassay-zsilip melletti erőmű, amit a jobb parthoz csatlakozó hajózsilip és a bal melletti tápzsilip közé helyeztek el. Magas vízállásnál gravitációval
biztosítja a tápot (és energiát termel), alacsonynál meg szivattyúként működik és emeli át a
vizet Kis-Dunába. 78
Máig tartóan is ebben a formában „működik” a Ráckevei (Soroksári)-Duna. Egy időben, amikor ismét felvetődött a Duna – csatorna megépítése, tervezték, hogy az északi torkolatnál bővítik a hajózsilipet, hogy az nagyobb – 1350 tonnás – uszályokat is tudjon fogadni.
Mint tudjuk, a tervből nem lett semmi, így maradt a műtárgyak időnkénti renoválása. 1979 és
1985 között a felső tíz kilométeres szakasz medrét szabályozták, hogy növeljék a víz sebességét, illetve felújították a Kvassay-zsilipnél levő műtárgyakat is.
Hasonló munkára pénz már csak a rendszerváltás után akadt. Az új évezred első évtizedében ismét rendbe hozták a Kvassay-zsilipet, 1998 és 2005 között pedig felújították a tassi
hajózózsilipet. Utóbbi változatlanul kettős célú, amit a szakemberek helytelenítenek. Megerősödtek azok a vélemények, amelyek szerint mindenképpen meg kell újra építeni a déli tápzsilipet, mert 650 centiméternél magasabb dunai vízállásnál a hajózózsilip már alkalmatlan a
vízlevezetésre. Ilyenkor friss vizet sem lehet beengedni felül a Kis-Dunába, vagyis hígítani
sem lehet a bekerülő szennyeződéseket. Ahhoz, hogy bármilyen magas vízálláskor lehessen
vizet továbbítani a mellékágból a főágba, szükséges a tassi tápzsilip. Ez azt is megoldaná,
hogy a belvizes időszakokban a Kis-Dunát alacsony szinten lehessen tartani, így a belvizek a
gravitáció következtében bele tudnának folyni. A közelmúltban állítólag már egy befektetői
csoport engedélyt is kapott a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól a tápzsilip és egy
erőmű megépítése is.79
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13. kép: A tassi zsilip hajózó (és táp-) csatornája napjainkban
(a szerző saját archívumából)
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3.5. A folyó hasznosítása
Nem új felfedezés, hogy az ember az elmúlt évezredekben azért telepedett folyók partjaira, mert a megélhetéshez ott voltak meg a legjobb feltételek. Ivóvíz saját magának és az
állatoknak, építkezéshez és háztartáshoz felhasználható anyagok (nád, gyékény, uszadékfa),
élelemforrás, illetve ezeken túl közlekedési és kereskedési lehetőség.
Az 1872-es lezárását megelőzően a Soroksári-Duna minden szempontból megfelelt a
fentieknek, amit nyilvánvalóan már a magyarok előtt rövidebb-hosszabb ideig itt lakó népek
is megtapasztaltak. Ezt bizonyítják azok a régészeti feltárások, amelyek nyomán kiderült,
hogy a folyóág mindkét partja mindig és sűrűn lakott volt a régebbi korokban. Ez természetesen a magyarság megtelepedése után is igaz volt.

3.5.1. Halászat
A vizek használatának legrégebbi formája a halászat. A hal nem pusztán élelemforrás,
de kereskedelmi cikk is volt. A Duna-ágban eredendően ponty, dévér, kárász, compó, keszeg,
csuka, balin, süllő volt a leggyakoribb halfaj, illetve élt még itt rák is. A középkorból számos
olyan oklevél maradt fenn, amelyben említést tesznek halászatról és halászhelyekről. Uralkodóink több esetben adtak halászati jogot, vagy a birtokkal együtt halastavat, folyóvízi halászhelyeket is, amelyek nagyban megnövelték az adomány értékét. Például 1148-ban II. Géza
király a budai vásárvámon, a pesti és a kerepesi révek vámján kívül a Megyertől a Nagyszigetig terjedő halászatot is a budai káptalannak adta. Amikor 1280-ban IV. László testvérének,
Erzsébet hercegnő apácarendjének adományozta a Csepel-szigeten levő Tököl (Tukul) földet,
az oklevél megemlítette a királyi erdőőrök közelben levő halászó helyét, földjét, kertjét. 80
Halászattal minden településen foglalkoztak, ugyanis a keskeny Csepel-szigeten nem
okozott gondot, ha egy település nem közvetlenül a parton feküdt, mert ettől függetlenül a
halászok könnyen elérhették bármelyik folyóágat. Például a törökök összeírásaiból kiderül,
hogy a Sziget közepén levő Szigetújfaluban élők is űzték ezt a mesterséget. A halakat varsás,
dobóhálós, illetve elkerítéses módszerrel fogták meg. Az elkerített halászó helyek emellett
még arra is jók voltak, hogy addig tartsák ott a halakat, amíg csak kellett. A földterületek el-
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nevezésére is hatással volt a halászati foglalkozás, mert szigeti ispánsághoz tartozó Halásztelek nevű föld is nyilvánvalóan az ott élők által űzött halászat nyomán kapta az elnevezését. 81
A halászatból, a halászati jogból jelentős jövedelem származott, ami törvényszerűvé
tette, hogy időnként az érdekelt felek összeütközésbe keveredtek egymással. 1481-ben az
óbudai káptalan és egyes pesti polgárok között azért volt nézeteltérés, mert utóbbiak az előbbi
engedélye nélkül létesítettek halászó helyeket Pestnél a Dunán. Volt olyan ügy is, amikor a
vádlottak állítólag megdézsmálták egy elkerített halászó hely halait.82
A hódoltság idején a települések lakói szabadon halászhattak, de a defterekben gyakran szereplő haltized kategóriája mutatja, hogy ennek fejében fizetniük kellett török birtokosuknak. Csepel, Gyála, Ráckeve, Szigetszentmiklós, Dömsöd esetében kisebb-nagyobb bevételi forrásként szerepel a halászat után szedett adó, attól függően, hogy mennyire volt jelentős
mesterség az adott helyen.83
A török után a Csepel-sziget körüli halászati jog a kialakuló uradalom birtokában volt,
és aki halászattal foglalkozott, a kifogott hal mennyisége után fizetett, ami általában a negyedrész értékét jelentette. A hálóval, varsával folytatott halászat továbbra is nagyon népszerű
mesterség volt mindkét folyóágban. Ráckevén olyan sokan űzték, hogy halászcéh is alakult. A
XIX. század második felétől kezdve a halászati jog már az érintett települések kezében volt,
amelyek a saját közigazgatási határikon belüli folyószakaszt rendszeresen haszonbérbe adták.
A XX. században a halászati bérleteket már kormánybiztosság adta ki, majd a szocialista korszakban a Soroksári-Duna Halászati Kirendeltsége.
A Soroksári-Dunán űzött halászatban a folyóág 1872-ben történő lezárása okozott törést, ugyanis az állóvíz jellegű lett, ami miatt gyorsan iszaposodni kezdett. A halállomány
csökkeni kezdett, és ez lassan elindította a halászat, mint mesterség lassú háttérbe szorulását.
Az utolsó híres halász Rafás Máté volt a XX. század első felében. A második világháború
után már az egyre szélesedő sporthorgászat lett a jellemző a Ráckevei (Soroksári)-Dunára. A
mellékág langyos, tápanyagban gazdag állóvízként kitűnő élőhelye megannyi halfajtának,
amit még a szennyezés és az emiatt minden évtizedben előforduló nagyobb halpusztulások
sem tudtak befolyásolni. A folyó ma is – főleg a középső és az alsó szakasz – nagyon kedvelt
színhelye a horgászatnak.84

81

CD VI./1. 237. p., OL Q Dl. 49683., Káldy-Nagy 1985 587., 665. p.
Bártfai 281. p., OL Q Dl. 106586
83
Káldy-Nagy 1985 182., 207., 275., 506-507., 593. p.
84
Ráckeve 45. p., Perényi 73-74. p., P.M.K. I. 46., 645. p., PML XXVII. 108. a. E. László 10. p
82

69

3.5.2. Hajómalmok
A középkor folyamán szintén nagyon elterjedt volt a folyóvíz erejének felhasználása
hajómalmok őrlőköveinek forgatására. Mindig oda telepítették őket, ahol számítani lehetett
arra, hogy a víz ereje gyorsan tudja mozgatni a malomkövet, vagyis gazdaságosan lehet működtetni a hajómalmot. Olyan helyeket kerestek, ahol a sodrás felerősödött valami miatt, például összeszűkült a meder egy-egy szigetnél, vagy a későbbi időkben egy hídnál. A malmokat
a mederbe levert cölöpökhöz erősítették. Az őrlendő gabonát és a lisztet dereglyéken hoztákvitték a malom és a part között.
Hajómalom birtoklása minden korban jelentős bevételt hozott a birtokosoknak, így
értékes tulajdont jelentett. Az uralkodói kegygyakorlás egyik fajtája volt malmok, malomhelyek adományozása. Például egy 1300-ban kelt oklevélben az adományozottak a mai
majosházi partnál levő birtokuk mellett megkapták a Soroksári-Dunában levő kis sziget egy
részét és a mellettük levő két malomhelyet.85 Amikor 1347-ben I. Lajos király elcserélte
Beche-i Imre fiaival Beche és Pereg birtokát, az oklevélben nem felejtették el megemlíteni,
hogy ezzel a templomon, szolgákon és állatokon kívül még a folyó vizén levő hat malmot is
átvette az uralkodó.86
A malmokat is adták-vették a középkorban, illetve, mivel általában szép jövedelmet
termelt, előfordult a malmokkal kapcsolatban erőszak és pereskedés is. 87 Az összeütközést
magában hordozta az, hogy ahol hajómalom működött, nem lehetett halászni. Mátyás király
egy 1467-es okleveléből kiderül, hogy nem sokkal korábban Újbécsnél néhány személy hajómalmokat állított fel a Dunán, aminek a következtében a folyó e szakaszán a halászati jogot
bíró óbudai káptalan halfogásból származó jövedelme a felére csökkent.88 Van példa hasonlóra a Soroksári-Dunán is. 1453-ban Guthori László haraszti nemes jobbágyai a nyulak-szigeti
domonkos apácák több taksonyi jobbágyait támadták meg. Egyiküket megfenyegették, amiért
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az máshova helyezte a malmát. Vélhetően a hajómalmok minél jobb helyen történő működtetése és/vagy a halászattal való ellenérdekeltsége volt az erőszak kiváltója. 89
Meg kell említeni, hogy a hajómalmok nem csak a halászatot, de a hajózást is akadályozták. 1462-ben a nyulakszigeti apácák bepanaszoltak egyes budai polgárokat, akik a jenői
kikötőnél és révnél hajómalmokat állítottak fel, és ezzel lehetetlenné tették ott a hajózást. 90
A helyzet a török korban sem változott. A soroksári-Duna vizén – ahogy a másik ágén
is – továbbra is működtek a hajómalmok. Az oszmán kincstárnak nagyon szép bevétele volt a
„vízbérekből”, amit a malmok után kellett fizetni. Egy megszerzett birtokhoz hozzátartozott a
malomállítás joga is, amivel a török földbirtokos vagy maga élt, vagy kiadhatta haszonbérbe.
Az összeírásokból kiderül, hogy a malomkerekek számát vették alapul az adó kiszámításánál,
illetve, hogy Becsénél, Ráckevénél, Szentmiklósnál biztos, hogy működtek hajómalmok. 91
A XVIII. századtól kezdve a hajómalmok száma megszaporodott a Soroksári-Dunán.
Amikor 1706-ban Pest-Pilis-Solt vármegye molnárokat keresett a megye területén, csak a
Nagy-Duna mellett talált. Miután továbbra is a lakosság egyik alapvető élelmiszerének az
előállításáról volt szó, a működtetésük minden szempontból hasznot termelt. A mellékág melletti települések zömének volt több-kevesebb malma a vízen. Amelyiknek nem, onnan a
szomszédhoz mentek őrletni, mint a peregiek, akik a ráckevei malmokat vették igénybe. 92
A malmokat lépcsőzetesen, egymástól meghatározott távolságra horgonyozták le egymástól. Ha az erősebb sodrás reményében mozgatták őket, akkor felfele lovakkal vontatták,
lefele meg úsztatták a malmokat. A molnárok – nem tudni milyen gyakran – mérték a víz
mélységét, mert sekély vízben a mederben levő nagyobb tárgy, ami lehetett egy korábban
elsüllyedt hajó, vagy hajómalom is, könnyen megrongálhatta a kereket. A malmokat tél előtt
partra kellett vontatni, mert, ha a folyó télen befagyott, a jég összetörhette őket. Általában
András nap (november 30.) után húzták ki és szerelték le, illetve József nap (március 19.) után
tették vízre őket.93
Nagyon sok hajómalom a Csepel-sziget legnépesebb településénél, Ráckevénél volt a
Soroksári-Dunaágban. Bél Mátyás is itt számlálta a legtöbbet. Fontos iparág volt, amit az is
mutat, hogy Ráckevén (egyedüliként a folyószakaszon) molnárcéh is alakult. De máshol is
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nagy számban működtek malmok, mégpedig teljes kihasználtsággal. A Dunaharasztinál levőkbe még a távolabbi Bugyiról és Sáriból szállították őrletni a gabonát. 94

14. kép: Hajómalom a Soroksári-Dunán (Duna vizén 104. p.)

A XIX. század második felére már százhúsz hajómalom volt a Soroksári-Dunában. A
század közepén készített második katonai felmérés szelvényei és e század más térképei kitűnően mutatják be, hol és hogyan helyezkedtek el a malmok az egész mellékágban. Pozíciójuk
jelzi, hogy hol volt a vízben erős sodrás. A malmok, ha egy helyen keveset (6-10) horgonyoztak le, akkor vagy egy ívben, vagy cikk-cakkban helyezkednek el egymás mögött. Ha több
malom (12-24) volt egy helyen, akkor egymás mögötti sorokban kaptak helyet. Ez több esetben úgy nézett ki, hogy elöl egy sorban négy vagy öt, mögötte a második sorban eggyel kevesebb, majd így tovább, míg az utolsó sor már csak egyetlen hajómalomból állt. A látvány leginkább egy fordított piramisra hasonlított. A malmokat a szép számmal előforduló szigetekhez, a mellékágakba csoportosították, ahol a szűkület miatt felgyorsult a víz áramlása. 95
A Soroksári-Dunában üzemelő hajómalmok számára a mellékág 1872-ben bekövetkező lezárása jelentette a véget. A mellékág vízutánpótlása töredékére csökkent, a folyó szinte
állóvízzé vált. Megfelelő erősségű sodrás híján a hajómalmoknak vagy le kellett állni, vagy át
kellett velük menni a Nagy-Dunára. Aki az utóbbit vállalta, annak hajó vontatta át a malmát a
főágra. Nem volt könnyű a molnároknak, mert a Nagy-Duna is tele volt már hajómalmokkal,
az átköltözéssel messze kerültek a családjaiktól és az addigi megrendelőiktől. Így nagyon sokan gyorsan tönkrementek közülük. A nem sokkal később, az ország harmadik katonai felmé94
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réséhez készült térképszelvények mutatják, hogy néhány év alatt milyen drámai mértékben
csappant meg a hajómalmok száma a Soroksári-Dunán. Már csak a legkeskenyebb mellékmedreknél volt néhány, ahol az áramló víz még fel tudott annyira gyorsulni, hogy valamenynyire tudta mozgatni a malomkereket. A Csépi-szigettől délre a torkolatig azonban már egyetlen egy sem volt, és az itt maradtak nagy része is már csak „pihenő” malom volt. 96
A lezárástól függetlenül a hajómalmok ideje így is, úgy is lejárt. A folyószabályozás
és a mind sűrűbbé váló hajóforgalom miatt egyre lehetetlenebb helyzetbe kerültek. Azzal váltak teljesen feleslegessé, hogy a XIX. század végén megjelentek a nagyobb teljesítményű
gőzmalmok. 97
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Duna vizén 94. p., Pataki 8. p., Ogy. Képv. Napló 1872-1875 III. k. 23-24. p. Harmadik k.f. 5062/2- 4., Pápai
211. p., A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok
97
Duna vizén 56. p., P. M. M. II. 122-123. p.
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4. A Csepel-sziget
4.1. A Csepel-sziget elnevezései
Azt a szigetet, amit ma kizárólag Csepel-szigetnek ismerünk, története folyamán több
névvel is illették. A középkorban a „Csepel” elnevezés mellett vagy hiányában rendszeresen
használtak a „sziget” szóhoz megkülönböztető jelzőket. Ezeket a későbbi évszázadokban tulajdonnévként írták le, amelyek az újkorban használt nevekkel, illetve azzal, hogy minden
betelepülő etnikumnak a saját nyelvében is volt elnevezése a Szigetre, együtt több változatot
eredményeztek. Így néhány téves is napvilágot látott, valamint számos valós név élt rövidebbhosszabb életet. Előbbiek egyrészt a jelzők értelmezéséből, másrészt a helyismeret hiányából
és korábbi művek, térképek adatainak kritika nélküli átvételéből következtek, míg utóbbiak a
Sziget legjelentősebb településének nevéből, az etnikai viszonyokból és a birtokló személyéből fakadtak.

4.1.1. A „Csepel” név
Legelsőként a Csepel névvel kell foglalkozni, mert ez volt az az elnevezés, amelyik a
történelmünk elmúlt ezer év nagyobb részében ismert és használatban volt a szóban forgó
szigetre.
Anonymus szerint a Csepel név onnan származik, hogy Árpád a Sziget birtokba vétele
után a lovakat itt őriztette lovászaival, akiknek az élére egy megbízható kun férfit, Csepelt
állította, akiről aztán idővel az egész szigetet is Csepelnek nevezték el. 98
Anonymusról tudjuk, hogy a munkája írásakor számos eseményt a saját (XII-XIII.
századi) korából vezetett vissza. Így lehetséges, hogy kreált egy kun származású személyt – a
nép a IX. század végén még messze keletebbre élt, de a Névtelen Szerző idején már szomszédunk volt –, és megtette a lovászok fejének, akiről később a Sziget is elnyerte a nevét. Anonymus életében már létezett Csepel település és lehetett használatban a Szigetre is a Csepel
név, és a Gesta szerzője pusztán csak előtörténetet komponálhatott. Megemlítendő, hogy a
Sziget környékén és a Duna mentén több személynévből eredő helységnév (Tas, Taksony,
98

Anonymus 39. p.

74

Solt, Üllő, Fajsz) is volt, így Csepelről szintén gondolhatta, hogy egy személytől kapta az
elnevezését.
Bél Mátyás volt az első, aki a névvel foglalkozott, de ő egyáltalán nem egy személyhez, hanem Csepel faluhoz kötötte, vagyis szerinte a Sziget a vele azonos nevű településről
kaphatta elnevezését. Hozzá hasonlóan (jóval később) Pápai Károly is azt gondolta, hogy
Csepel volt az első és egyetlen lakott hely a Szigeten, majd amikor további települések is létrejöttek, a nevet az egész szigetre kezdték használni. 99
Anonymus állítását a későbbiekben a Szigetről író szerzők általában elfogadták, és
kiindulási alapnak vették a név vizsgálatánál. Emiatt bizonyosnak gondolták, hogy a Sziget
neve személynév eredetű, és Csepel lovászmester kun származása folytán török szó. 100
Volt olyan elmélet is a XIX. században, amelyik összeolvasztotta a kettőt, vagyis a
későbbi Csepel település helyén volt a fejedelmi lak, ahol a nevet eredetileg viselő lovászmester a lovakat tartotta. Róla nevezték el a kialakuló helységet Csepelnek, ami a Szigetnek is
átadta a nevét.101
A név eredetének vizsgálatakor két elmélet látott napvilágot. Az egyik szerint a név a
„cäpäl” török szóból van, amely a kiejtését tekintve megfelel a „csepel”-nek. Több jelentése
is van: sűrű, zavaros; illetve daraesős, esős, szeles, havas, viharos idő; valamint piszkos, csúf,
kellemetlen, ronda, undok (személy). Németh Gyula szerint, aki erről a Magyar Nyelv egy
1933-as számában írt tanulmányt, Csepel előkelő ember volt, ezért a neve nem jelenthette a
harmadikat, inkább a másodikat, vagyis viharos időt. Emellett még úgy vélte, hogy a többi
Csepel helységnév is ebből a személynévből keletkezett, jóllehet nem álltak kapcsolatban
magával a lovászmesterrel. 102
A másik vélekedés szerint a név lehet éppen magyar eredetű is, mert van egy „csepely”
szó a nyelvünkben, ami sarjadék erdőt, cserjés, bokros helyet jelent.103 (Ez a magyarázat már
csak azért is lehetséges változat, mert a Csepel-sziget tipikus zátonysziget, amin az erdők mellett mindig is nagyon sok cserjés, bokros terület volt.)
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Bél 147. p., Pápai 219. p.
Venczel 275-276. p., Bognár 120. p., Pesty: Eltűnt 75.p., Németh 11–12. p. Utóbbi nem kunnak, hanem
kabar-kazárnak tartotta Csepelt.
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Bognár 120. p.
102
Németh 11–12. p.
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Ráckeve 21. p., Kiss I. 319. p.
100

75

A Csepel szóval más helynevekben is lehet találkozni, például a baranyai Drávacsepely, vagy a somogyi Nagycsepely, de a források szerint volt egykor egy ilyen nevű helység
Esztergom megyében is.104
A Csepel név első ízben egy 1019-re datált oklevélben szerepel. Eszerint az – egyébként a XIV. században hamisított – oklevél szerint Szent István király megalapította a zalavári
bencés apátságot, amelynek az ellátására jószágokat rendelt, és amelyek közt ott volt a Csepelnek nevezett sziget lótizede is „…decima equorum nostrorum in Insula, que vocatur
Chepel.”105
Megjegyzendő, hogy a forrás hamisítottsága nem befolyásolja a név középkori használatának tényét, vagyis a fenti oklevél keletkezésének idején a Csepel-sziget kifejezés már ismert a köztudatban. A XIV. században már több oklevélben felbukkant, a XV. századtól
kezdve pedig a név önmagában vagy valamilyen változatában, általánosságban is használttá
vált.106

4.1.2. A Sziget egyéb elnevezései 1526 előtt
A „Csepel-sziget” név elterjedése előtt a Szigetre a „Magna Insula”, azaz Nagy sziget,
Nagysziget kifejezést használták. Az Árpád-korban kizárólag csak ezzel találkozhatunk. 107 A
Sziget valóban a Duna nagyméretű szigetei közé tartozik – pontosabban a második legnagyobb –, ezért igaz rá a kialakult név. A szó azonban jelzőként egy relatív tulajdonságot is
kifejez, vagyis önálló használatában rejlik, hogy más, szintén nagy kiterjedésű szigetre is
104

www.ksh.hu/apps/cp.hnt2.hnt, Knauz II. 164. p.
Knauz I. 40–41. p., Zsoldos: Visegrád 1–32. p.
106
„Insula Chepel” Luxemburgi Zsigmond 1388-as, nemeseknek megkegyelmező oklevelében ZS. I. 773. sz.,
Mária királynő 1389-es vizsgálatot elrendelő ZS. I. 1121. sz. és 1390-es birtokbeiktatási oklevelében OL Q Dl.
72219., 1437-ben Borbála királyné birtokainak felsorolásában OL Q Dl. 13137., V. László 1453-as birtokadományában OL Q Dl. 14723., Garay Miklós 1455-ös, birtokvitával kapcsolatos okleveleiben OL Q Dl. 14906.,
14955., 1485-ben Beatrix királyné jövedelem behajtásról szóló rendeletében Hazai okm. Tár. V. 365. p., II.
Ulászló 1490-es, Mátyás király Kevinek szóló adományát megerősítő oklevelében Magdics 55-57. p., Anna
királyné oklevelében a Keve melletti tó használata kapcsán 1503-ban OL Q Dl. 32556., 1522-ben II. Lajos feleségének adott birtokai között OL Q Dl. 25016.
„Chepelzygeth”, „Chepelzygethe” 1454-ben, a fehérvári keresztes konvent határjárási oklevelében OL Q Dl.
14817., Mátyás király 1458-as halászattal kapcsolatos oklevelében OL Q Dl. 88326., Báthori István országbíró
1478-as bizonyságlevelében OL Q Dl. 98045., A budai káptalan oklevelében 1528-ban Magyar Történelmi Tár
1863. 1-156. p.
107
1217-ben Imre király oklevele a magna insula jövedelmeivel kapcsolatban OL Q Dl. 83., 1259-ben IV. Béla
„in magna insula”, 1263-ban „apud magnam insulam” adott ki adománylevelet. OL Q Dl. 40048., OL U Df.
248071., 1270-ben „apud magnam insulam” V. István ítélkezési jogot ad Dl. 596., 1283-ban „Terra Chepteluk in
magna insula”. Hazai okmt. VI. 297. p., 1285. „In magna insula” IV. László oklevelet ad ki Szent Mártonban.
OL Q Dl. 42007., 1342-ben „Poss. Beche in insula magna” Zichy II. 43. p.
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utalhattak vele, vagyis egy-egy oklevélben a „magna insula” kifejezés nem feltétlenül a szóban forgó szigetet takarja. Egy 1327-es oklevélben a szöveg más földrajzi információiból derül ki, hogy a „magna insula” ebben az esetben a Szentendrei-szigetet jelentette.108
A XIV. századi oklevelek többségében a „magna” mellett már szerepel a Csepel szó,
ami jelzi a Csepel név terjedését, és egyben egyértelművé teszi, hogy a tárgyalt szigetről van
szó.109 Előfordul, hogy nem a „magna” hanem „maior”, vagyis a „nagyobb” kifejezés szerepel, lehet, hogy a fentihez hasonló félreértéseket kiküszöbölendő.110 Emellett találkozhatunk a
„nostra”111, a „regis”112 jelzőkkel is, amelyek a királyi birtoklást fejezik ki, és tudva, hogy a
Sziget a mindenkori uralkodópár személyes birtokai közé tartozott, kétségtelenül a Csepelszigetre vonatkoznak.
A későbbiekben a Szigetre vonatkozó megkülönböztető jelzőket tulajdonnévként fordították
le, amivel számos újabb „nevet” kreáltak (Úrsziget, Királysziget, Nagy Királysziget). Ez azt a látszatot keltette, mintha a Szigetnek egy időben több
neve is lett volna, holott a „nostra” és a „regis” az
állapotára, a „magna” jelzőként eredetileg pedig a
méretére vonatkozott. Utóbbi a magyar középkor
első részében „magna insula” formában névként
működött, de használatában, mint láttuk, megvolt
15. kép: „Ursziget” Ortelius térképén
(OSZK App. H. 2565b A-77)
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Knauz III. 716. p. Rupp Jakab szerint a Nagysziget kifejezést ezen kívül a Csallóközre is használták. Rupp I.
133–134. p.
109
1378-ban Lajos király birtokba iktatási parancsában „de Chepel videlicet de magna Insula” Hazai okmt. II.
130. p., Hordi Miklós csepeli ispán 1391-es oklevelében „…Magnae Insulae seu insulae Chepel…” CD VIII./5.
294–295. p., 1497-ben „Poss. Beche in magna insula Czepeliensi” OL Q Dl. 20628.
110
CD VIII/4. 557–558. p.
111
„Insula nostra Chepel” I. Ulászló 1440-es okleveleiben, amelyekben a Délvidékről menekült rácoknak ad
kiváltságokat. Magdics 23-25. p., 1456-ban Erzsébet királyné birtokadományozásában OL Q Dl. 15043., Mátyás
király 1458-as a Kevi rácok jogait megerősítő oklevelében Magdics 36-39. p., Beatrix királyné 1481-es, faizási
jog adományozásában Magdics 49-50. p.
Borbála királyné 1413-as, az ország előkelőihez és 1414-es, a Nyitra megyei tisztviselőkhöz és nemesekhez írt
okleveleiben „ in Chepel insule nostre magne ” ZS. IV. 653., 1897. sz.
112
1148-ban II. Géza többek között a Megyertől a Nagyszigetig (ad magnam insulam regis) terjedő halászatot
adományozza. Szentpétery 77.), 1347-ben I. Lajos oklevelében „magna insula nostra regis Budensis” vagyis
„királyi budai nagy szigetünk”-nek nevezi. OL Q Dl. 87219., „in insula regis Chepel” Mátyás királynak egy
1461-es, a királyi só vásárlásával kapcsolatos oklevelében OL Q Dl. 15586., CD. VII./2. 216-217. p. ?

77

a félreértelmezés lehetősége.113 A Csepel-sziget név használatának elterjedésével azonban ez
megszűnt.

4.1.3. A Csepel-sziget török korban használt nevei
A török kori forrásokban a Szigetet „Kövi-, Kövini-, Kuvini-sziget” néven találhatjuk
meg, ami egyértelműen a Sziget akkori legnagyobb települése, Ráczkeve (Kovin, Kuvin, Kövi) utáni elnevezés volt. Maguk a törökök hívták „Kojun Ada”-nak is, ami a nyelvükön „Juhsziget”-et jelentett, vélhetően azért, mert a korban birkák tartása vált általánossá a Szigeten. A
XVII. század végén a Szigetre beköltöző rácok „Kovinska Ada”-nak hívták. 114
Ezzel párhuzamosan a XVI-XVII. században, mind a történetírók, mind az
országtérképek segítségével a Sziget újabb elnevezései is megismerhetőek. Oláh Miklós Csepelnek nevezi, Ortelius térképén „Ursziget”-nek. Szintén Ráckevével, mint legfontosabb lakott hellyel kapcsolható össze a német „Ratzenmarck” kifejezés, ami először Wolfgang
Lazius 1570-es Magyarország térképén tűnik fel. 115
Laziust követve a későbbi országtérképeken is mindig a Ratzenmarck névalak szerepelt, kivéve Jacob von Sandrart 1664-ben született munkáját, ahol az „Ins S. Margareth” (Szent Margit szigete)
olvasható. Nem ő volt az első, aki így nevezte a Szigetet.
Az írott forrásokban ezt a nevet már Istvánffy Miklós is
használta a Csepel névvel párhuzamosan. Istvánffy magyarázata szerint azért, mert Szent Margit apácáinak volt
ott egy zárdája. A magyarázat ismeretében megállapítható, hogy Istvánffy a Csepel-szigetet összekeverte a Margitszigettel. Bél Mátyás szerint a Szigetújfalunál levő
romos templomot a helyiek Boldog Margit szentélyének
tartották, és valaki ezért hihette azt, hogy a Csepel-sziget
16. kép: Szent Margit szigeteként
(Hevenesi 20. szelv.)

a Margitsziget, amiből már egyenesen adódott a két sziget keverése. Vélhetően nem egyéni tévedésről beszél-

113

Főleg a régebbi oklevélgyűjteményekben tettek a rövidítésjegyzékben automatikusan egyenlőségjelet a
Csepel-sziget és a „Nagysziget” közé, ami, mint az idézett 1327-es oklevél esetében is, nem volt feltétlenül igaz.
114
Velics-Kammerer I. 24., II. 10., Evlija Cselebi 245. p., Pápai 219–220. p.
115
Oláh 18. p., Pápai 219–220. p., Nemes III. szelvény
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hetünk, hanem egy, a korban elterjedt tévhitről. Ottendorf Henrik, amikor 1663-ban Budáról
Belgrádba utazott, már nem is a Csepel-szigetre használta a Szent Margit sziget elnevezést,
hanem fordítva, vagyis az igazi Margitszigetről írta, hogy más néven „Insula Cepulia”-nak
nevezik. A Csepel-szigetre ő még a Ratzenmarck nevet is használta. Hevenesi 1689-es
„Parvus Atlas Hungariae” című munkájában a Sziget területén az „Ins. S. Margar” felirat szerepel.116

4.1.4. A Sziget elnevezései a XVIII. századtól
A török kiűzése után (továbbra is) a Csepel-sziget volt az elsődleges és legismertebb
elnevezés. Mikovinyi Sámuel Bél Mátyás Notitiájához (1737) készített Pilis megye térképén a
szerző is pusztán csak ezzel a névvel illette a Szigetet. Emellett még szintén használatban
volt a Ráckevei-sziget, illetve tovább élt a német Ratzenmarck és a rác Kovinska Ada név is.
Találkozhatunk még az „Insula Ráczkevy”, a „Ráczkevi Szigetség” és egyszerűen a „Szigetség” kifejezésekkel is. 117
Josephus Koller az 1734-ben, Nagyszombatban megjelent művében így ír a Csepelszigetről: „…Innen kezdve a folyó szokásos módon szigeteket alkot, amik közül a legismertebbet Csepelnek, másnéven Ráckeveinek, németül Ratzenmarct-nak, vagy mostanság Jenőinek,
neveznek a fenséges felszabadítótól.” 118
A „Jenői-sziget” elnevezés annak a következménye, hogy 1698-tól 1736-os haláláig
Savoyai Jenő herceg birtokolta a Csepel-szigetet. Majdnem négy évtizedes tevékenykedése
olyannyira rányomta bélyegét a terület történetére, hogy keresztnevét már életében elkezdték
használni a Sziget egy újabb elnevezéseként. Bél Mátyás szerint a herceg annyi jót tett a Szigetnek (és Magyarországnak), hogy nem véletlenül nevezték el azt róla Jenői-szigetnek. Már
Bombardi „Eugenia”-nak nevezte a Szigetet 1718-ban megjelent művében, és a név sokáig
megmaradhatott a köztudatban, de nem hivatalos voltát mutatja, hogy a XVIII. század végi
első katonai felmérés térképeire már nem került fel.119
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Nemes VIII. szelvény, Bognár 55–56. p., Ottendorf 36–38. p., Hevenesi 20. szelvény. Bél 135. p.
OSZK TR 8.432, Borosy IV. 59. p., Bánkúti 402., 413. p., Magdics 205. p.
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„ ... mox in unum confluens pleno alveo Budam a Pestho dividit. Isthic delapsus varias pro more efformat
insulas, querum illa celeberrima, quae Czepel, aliis Ráczkeve, germ. Ratzenmarct, nunc Eugenia, a Serenissimo
Restauratore suo apellatatur ” Koller 15–16. p.
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Bél 138. p., Perényi 19–20. p., Első k.f. XIV./XXI. Igaz, hogy XIX. század közepén készült második katonai
felmérés térképén is szerepel a Csepel-sziget mellett az „Eugens Insel” név, de ez véleményem szerint
hagyománytiszteletből származik, nem pedig a mindennapi használatból. Második k.f.53/XXXII.
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A pusztán fordításból származó neveken kívül a XIX-XX. század folyamán napvilágot
látott még néhány olyan újabb is, amely valamilyen vélt vagy abszolút téves alappal bírt. Egy
1816-ban megjelent lexikonban például az jelent meg róla, hogy sok nyula miatt „Nyulak szigete”-nek is nevezik.120 Kialakult olyan teória is, amely szerint a Becse-Gergely nemzetségről
egy időben még „Becse-sziget”-nek is nevezték állítólag a Csepel-szigetet.121 Ez is csupán egy
a többi tévedés között, de a XIX–XX. században mégis sokan kritika nélkül átvették. Voltak,
akik a Szigetet „Szent András sziget”-nek is nevezték, Ferdinando Marsigli-re hivatkozva, bár
a Dunát ábrázoló térképszelvényein az itáliai szerző ezt a nevet (S.Andreae Ins.) a Szentendrei-szigetre használja, míg a Csepel-sziget Ráckevei-szigetként, „Kovinszka Ada Insel”-ként
és Csepel-sziget néven szerepelt.122
A XIX. században a két gyakran használt elnevezés a Csepel-sziget és a Ráckeveisziget volt. A szakirodalomban a szerzők mindkét nevet ugyanúgy használták, ami azt jelzi,
hogy a Ráckevei-sziget név, ha nem is volt hivatalos, a köztudatban ismert volt. Például Fényes Elek 1841 és 1844 között megjelent művében a szerző a Sziget falvainak felsorolásakor
és ismertetésekor teljesen véletlenszerűen használta a Csepel-sziget, illetve a Ráczkevei-sziget
elnevezéseket. Bognár József 1843-ben írt munkájában „Csepel vagy Ráczkeve nagy szigete”ként említi a Szigetet, ahogy Pesty Frigyes is megemlítette mindkét változatot. 123
Ha a térképeket vizsgáljuk, akkor itt is van példa a kettős névhasználatra. Lipszky János Repertóriumához készült térképen az „Insula Csepel vel Raczkevi”124 név szerepel, de
általánosságban a térképeken a hivatalosnak tekintett Csepel-sziget egyedül jelenik meg.. Már
az első katonai felmérés idején (XVIII. század vége) is csak az „Insel Csepele” szerepel a
térképszelvényeken. mint például a második és harmadik katonai felmérésben (Insel Csepel és
Csepel(i)-sziget)125, az 1858-as, a jövőbeni szabályozási munkálatokhoz készült helyszínrajzokon (Insel Csepely)126, vagy az 1878-as árvíz után készült térképen (Csepelsziget).127 Ez folytatódott a XX. század folyamán is, vagyis a kiadott térképek közül bármennyit felsorolhatunk
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Hübner I. 679. p.
Magdics V-VII., Pesty: Eltűnt 75.p., Perényi 19–20. p., P.M.K. II. 445. p., Teleki VI. 154. p. Egy 1439-es
oklevél kunokat említ a Becsei-szigeten (Insula Beche), de a Csepel-szigeten az ismert források szerint nem
telepedtek meg kunok. CD XI. 262. p. Létezett egy Becsei-sziget elnevezésű sziget a Soroksári-Dunában. Talán
arról lehetett szó az oklevélben.
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Perényi 19–20. p., Ortvay 1880 10–11. p., OSZK TA 277., Pápai 220. p.
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Fényes: Magyar Országnak… állapotja II. Pilisi járás, Bognár 57. p., Pesty: PPS helynévtár 310. p., Görög –
Pest-Pilis-Solt megye térképe,
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Lipszky
125
Első k.f. XIV./XXI., Második k.f, 52./XXXII., Harmadik k.f. 5162./1.
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OL S 101 25., OL S 101 322/1
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OL S 118 613./1.
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az országos katonai térképektől a Duna hosszában készült vízrajzi, vízisporttérképeken át a
Szigeten levő településekről készültekig, mindegyiken a Csepel-sziget az egyetlen elnevezés.128 A XX. század kezdetére már a szakirodalom kapcsán is ez volt a helyzet, sőt már az
1890-ben a Csepel-szigetről és a lakóiról író Pápai Károly is kizárólag a hivatalos nevet használta. A későbbiekben például Perényi József Csepel községről írt 1934-es, Bóna Imre 1937es, a Szigetről szóló tanulmányában vagy Szombathy Viktor 1961-ből származó, szintén a
Sziget története kapcsán született munkájában is Csepel-szigetet olvashatunk névként.
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OSZK TM 4.310, OSZK TM 4.023, Kat. tér./1952, OSZK TA 4.950, OSZK TM 7.305, OSZK TM 10.403,
Mo. Top. tér. /2004.
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4.2. A Sziget keletkezése, felszíne, formája

4.2.1. A dunai szigetképződés általános jellemzői
A Duna hosszú útja során, mint a folyók általában, hol hegyek közt halad át, hol pedig
síkságokon. A hegyvidéken, ahol az útja szűkebb, a folyása felgyorsul, partjait, medrét folyamatosan koptatja, rombolja, jelentős mennyiségű, kisebb és nagyobb méretű hordalékot magával ragadva. Ahogy azonban véget érnek a hegyek, magas partfalak híján a folyó szét tud
terülni, ami által a folyása jelentősen lelassul. Ezáltal a hordalékszállító képessége is lecsökken, vagyis az addig magával hozott homok és kavics zömét lerakja, magával csak annyit visz
amennyit a lassú folyása enged.
Ott, ahol a folyó kilép a hegyek közül, a lerakott hordalékból a víz felszíne alatt zátony
vagy zátonyok képződnek, amelyek folyamatosan épülnek tovább. Alacsonyabb vízállásnál a
zátonyok felszínre kerülnek. Ha tartósan a víz felett is maradnak, akkor cserjék vernek rajtuk
gyökeret, amelyek akkor is megmaradnak, ha a zátonyt ismét elöntené a víz. Ezek képesek a
vízben levő hordalék egy részét megkötni és azzal is a zátonyt növelni. Így egy idő után az
már vízállástól függetlenül is végleg a felszín fölé kerül. Gazdag növényvilág – köztük fák –
alakul ki rajta, és a zátony szigetté lesz. A sziget a folyó eredeti medréből vesz el területet,
ezért az kénytelen kettészakadni és körülfolyni a szigetet. Ezekben a mellékágakban hasonló
folyamat zajlik le, vagyis a víz itt is rak le hordalékot, amiből kisebb szigetek, zátonyok születnek. Ezek idővel el is tűnhetnek, mert vagy a folyó sodra bontja meg őket, vagy a hordaléklerakódás miatt összenőnek egymással, megszüntetve a kisebb mellékágakat. Ily módon több
kis szigetből alakulhat ki egy nagy vagy kevés számú nagyobb sziget.

4.2.2. A Csepel-sziget keletkezése
A Csepel-sziget esetében is ez a folyamat zajlott le, de megszületését időben megelőzte a Duna vonala ma látható állapotának a kialakulása. Az üledékvizsgálatok kimutatták, hogy
hozzávetőlegesen egymillió évvel ezelőtt (Pleisztocén kor) a folyó jóval keletebbre folyt, mint
napjainkban, ami állítólag a Kőbánya–Pilis–Cegléd–Tiszaföldvár vonalat jelenthette. A sík
területen a sekély folyó kiszélesedett, több ága is kialakult, amelyek gyakran változtatták a
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medrüket, ezért a hordalék (kavics és homok) nagy területen rakódott le. A mai Duna–Tisza
közét úgy kell elképzelnünk, mint egy nagy árteret, ahol az akkori Duna kisebb nagyobb szigeteket épített a hordalékából, amiket a folyó számtalan mellékága folyt körül. Maga a nagy
kiterjedésű Duna–Tisza közi homokhátság is egy ilyen hordalékkúp, illetve azok a SoroksáriDuna partján levő ártéri teraszok is, amelyeken például Dunaharaszti és Taksony fekszik. 129
A változás az Alföld nyugati felének lépcsőzetes lesüllyedésével következett be, ami
miatt a folyó is nyugatabbra tevődött át. A lesüllyedéssel az Alföld jóval alacsonyabbra került,
mint a Nagy-Duna dunántúli partja. Így lett a Csepel-sziget tulajdonképpen egy lépcső a folyó
két különböző magasságú partja között. Mintegy 11–12 ezer éve (a Pleisztocén vége, a Holocén kor eleje) jöhetett létre a Duna ma ismert vonala, amiben nem csak a gátként útban levő
Budai-hegység, hanem a Vác és Apatin között húzódó észak–déli törésvonal is szerepet játszhatott.130
A folyó a Gellért-hegyi szűkület után, további akadály híján kiszélesedett, a sebessége
jócskán lecsökkent. Az addig magával hozott hordalék nagy részét azonnal lerakta maga előtt.
Ezzel jókora zátonyt kezdett építeni, amiből idővel kialakult a Csepel-sziget. Mivel a folyó
gyakorlatilag majd a háromszoros szélességére növekedett, a lelassulás és a hordaléklerakás
mértéke igen nagy volt. Ezt még elősegítette az is, hogy itt a mederben egy nagyméretű, töredezett kőpad is van, ami megakadályozta, hogy a Duna saját maga tudja mélyíteni a medrét.
Így a szétterülő folyó gyorsan megszabadult a hozott anyag többségétől. Ez akkora mennyiség
volt, hogy a víz egy idő után már kénytelen volt megkerülni a felhalmozott hordalékot, vagyis
kialakult a Duna két ága, amely két oldalról övezte az általa épített szigete(ke)t. A padozat a
budafoki hegyek mészkövének a folytatása, ami elnyúlik a Csepel-sziget alatt, egészen Kőbányáig, és Pesterzsébetnél bukkan fel egyszer a Soroksári-Duna partján. A Sziget alatt a kőpadozaton agyag van, azon pedig a hordalékból származó folyami kavicsréteg. Ezt változó (8–
14 méter) vastagságban fedi legfelül a folyó által lerakott homok, ami a kaviccsal együtt nagyon nagy mennyiségben tudta tárolni a vizet, így megteremtve annak a lehetőségét, hogy a
Sziget a főváros legnagyobb ivóvízbázisa legyen.
A víz a puha hordalékot még könnyedén formálta, ágakat vágott bele, így kezdetben
nem egy nagy, hanem sok kisebb sziget és zátony volt a Csepel-sziget helyén. Ezeknek a mel129

Szombathy 4., 7–10. p., Dunaharaszti I. 13–16. p., P.M.K. I. 27. p., KVL Csanády 1. p., Csatár I. 30–31. p.
KVL Csanády 1., 8. p., Szombathy 4., 7–10. p., Régészeti – Aquincum 13. 216–217. p., PML XXVII. 108. a.
E. László 10. p., Pápai 213. p., Barcza-Thirring 9–10. p., Bp. és környéke I. 11-12. p., Perényi 10. p., OSZK TM
256., P.M.M. I. 12. p.
A homok alatt szélesen elterülő kavicsréteg alapja volt a sziget és a bal parti környék kavicsbányászatának,
illetve a bányák helyén kialakult tavaknak.
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lékágai, mivel a folyó továbbra is rakta le hordalékát, a szél homokot hordott beléjük, illetve
növényzet vert gyökeret bennük, lassanként feltöltődtek. Néhány helyen ma is sejthetőek a
Szigeten ezek a betemetett mellékágak, amelyeknek a torkolataik lehettek a folyóban levő
nagyobb öblök. Az egykori mellékágak egy része még a bronz-, sőt a vaskorban is megvolt,
ugyanis régészeti feltárások nyomán kiderült, hogy az e korokban itt élő közösségek azokon
az ártéri kiemelkedéseken telepedtek meg, amelyek ma teljes mértékben a Csepel-sziget szerves részei. A kiemelkedések körüli mellékágak már csak magas vízállásnál telhettek meg vízzel, egyébként pedig folyamatosan töltődtek, majd végleg eltűntek. Mocsaras területként talán
még az Árpád-korban is meglehetett néhány. Megtalálták olyan kora bronzkori település
nyomait – Szigetszentmiklós üdülőövezetében –, amelyet keletről a Soroksári-Duna, nyugatról pedig egy – mára már feltöltődött – kisebb folyóág határolt hajdan. 131
Előfordult, hogy egy betemetett mellékág valamilyen okból láthatóvá vált. Az 1876-os
nagy jeges árvíz idején a Nagy-Dunában felgyűlt víztömeg, más utat nem találva, keletnek
fordult és keresztültört a Csepel-szigeten, majd a lezárt Soroksári-Dunába és azon is túl zúdult. Tököl alatt a Szigeten egy szabályos medret vágott magának a két ág között, ami valójában egy később feltöltődött – vagyis lazább talajszerkezetű – mellékág lehetett valamikor régen. A jeges ár egyszerűen újra kivájta és „használatba vette” az egykori medret, aminek a
keleti harmada még ma is megvan Szigetcsép felett.
Attól kezdve, hogy a Csepel-sziget helyén képződött zátonyok a víz fölé nőttek, már
nem csak a víz építette őket. A szél által odafújt homok nem csak a mellékmedrek feltöltődésében és az egyetlen szigetté alakulásban segített, hanem idővel helyenként változatos alakú
és méretű futóhomokbuckákat is épített a Sziget felszínén. Több nagyobb buckás terület van a
Csepelen, Szigetszentmiklós határában, Szigetújfalunál, és Ráckevétől nyugatra. 132 A felső
öntéshomok-réteg a Sziget északi részén a legvastagabb, dél felé egyre vékonyodik, és a Sziget alsó negyedében már vannak homokkal kevert löszös, agyagos talajok is, amelyek sokkal
termékenyebbek, mint a sima homok. Utóbbi miatt a földek eredetileg csak legeltetésre és
szőlőművelésre voltak inkább alkalmasak. A Sziget felszíne – miután öntésterületről van szó
– szinte teljesen sík, amit csak a fent említett buckák törnek meg némiképpen. Egy helyen
nem véletlenül írják róla, hogy „Maga a Csepel-sziget egy nagy lapály, hol már az öt méter
131

Barcza-Thirring 6. p., Ihrig 228. p., Bóna 7. p., Kistérség 8–9. p., Régészeti – Aquincum 15. sz. 150., 155–
157., 164–165. p.
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OSZK TM 7.642., Pápai 213. p., Ráckeve 12. p., PML XXVII. 108. a. E. László 13-14. p. Csepel délkeleti,
Királyerdő nevű része gyakorlatilag homokbuckákra épült és egyáltalán nem szokatlan, hogy egy építési telek
két vége között két-három méter szintkülönbség is lehet. (A szerző megfigyelése a terepen.)
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magasságú buczkát is hegynek nevezi a nép.”133 A folyó esésével a Sziget tengerszint feletti
magassága is folyamatosan csökken. Északon van a legmagasabb pontja 122, és délen a legalacsonyabb 96 méterrel.134

17. kép: Jellegzetes táj a Csepel-szigeten (a szerző saját archívumából)

4.2.3. A Csepel-sziget formája, kiterjedése
A Csepel-sziget – amely a Duna második legnagyobb szigete – formáját tekintve hoszszú és keskeny. A pontos észak–déli hossza 48 km, legnagyobb szélessége északon, Szigetszentmiklós és Halásztelek vonalában tíz, míg a legkisebb közép tájt, Szigetszentmárton és
Szigetújfalu magasságában, öt-hat kilométer. A területe 257 négyzetkilométert tesz ki. 135
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OMM 178. p.
Ráckeve 11. p., PML XXVII. 108. a. E. László 13-14. p.
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A Sziget először Magyarország első
térképén, az 1528-ban kiadott „Lázár deákféle” térképen szerepel, ahol bár inkább
északnyugat-délkeleti a tájolása, egészen felismerhető megnyúlt alakjával. 136 Ezzel szemben a XVI–XVII. századi, nyugat-európai
mesterek által – gyakran egymásról – készített térképeken a Sziget sokkal kerekebb, szélesebb és kevésbé hosszú a valóságosnál. Például Matthias Zündt 1567-ből származó térképétől kezdve Gerard Mercator 1585-ös

18. kép: A Csepel-sziget a Lázár deák-féle térképen (Hrenkó – Papp-Váry 54. p.)

ábrázolásán át, Jacob von Sandrart által az

1664-ben megrajzoltig, gyakorlatilag ugyanolyannak, „kenyérformájúnak” van ábrázolva a
Csepel-sziget, amelynek a hosszúsága legfeljebb csak a kétszerese a szélességének. Ugyanilyen a Hevenesi-féle „Parvus Atlas Hungariae”-ban megjelent térképlap is 1689-ből. 137
A XVIII. század első felében hozzávetőlegesen egy időben jelent meg Ferdinando
Marsigli Duna térképe (1726), az ún. „Rosenfeld térkép” (1728), illetve Mikovinyi Sámuelnek
Bél Mátyás Notitiájához készített Pilis megye térképe (1737). Ezek azon első térképek, amelyek sokkal részletesebbek a korábbiaknál, és a hibáik ellenére mindhárom munka meglehetősen jó ábrázolása a Csepel-szigetnek. Marsigli térképén a folyókanyarok helyenként túl élesek, ami miatt olyan, mintha a Sziget „megcsavarodott” volna, de a hosszúsági-szélességi
arányokat helyesen mutatja, így a Sziget formája felismerhető. A Rosenfeld térképen a Sziget
a valós formájához képest tömzsibb és egy kicsit meghajlítva van megrajzolva, de a Marsigliféle „S” betűre hasonlító ábrázolásnál egyáltalán nem rosszabb. A háromból Mikovinyi Sámuel hosszúkás cipóforma ábrázolása tükrözi vissza még legkevésbé hűen a Csepel-sziget
alakját, de az eltalált hossz-szélesség arányok miatt ez a térkép is jó.138
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Hrenkó – Papp-Váry 54. p.
Nemes II. (Matthias Zündt), V. (Gerard Mercator), VIII. (Jacob von Sandrart) sz. térképek, Hevenesi 20.
térképszelvény.
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OSZK TA 277., P.m. műemlékei 8. p., Notitia – Pilis vármegye térkép. A három térkép jól használhatósága
egyébként a részletességükben rejlik, nem abban, hogy milyen körvonala van rajtuk a Szigetnek. Ebből a
szempontból a Rosenfeld-térkép és Mikovinyi munkája pontosabb Marsiglinál, akinél gyakorta vannak jelentős
elcsúszások és hiányok a települések és szigetek elhelyezésében.
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19. kép: Ferdinando Marsigli Csepelszigete 1726 (OSZK TA 277.)

20. kép: A Sziget Mikovinyi Sámuel
térképén 1737 (Notitia)

21. kép: A Rosenfeld térkép Szigete 1728 (P.m. műemlékei 8. p.)

Az, hogy a későbbi térképek mennyire élethűen ábrázolták a Csepel-szigetet – természetszerűleg egyre pontosabban - csak az 1782 és 1785 között készült első katonai felmérésig
érdekes kérdés, mert az ekkor készült idevágó térképszelvényeken a Sziget formáját tekintve
szinte teljesen megfelel a ma tapasztalható viszonyoknak.
Az írott forrásokban a Sziget hosszára és szélességére nagyon eltérő információk olvashatóak. Elsőnek II. Ulászló király felesége, Anna királyné állapította meg róla 1502-ben,
hogy a hossza 15–16 mérföld. Nem tudni, hogy az általa használt mérföld mekkora hosszt
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jelenthetett, de annak fényében, hogy a Csepel-sziget és Buda közti távolságot egy mérföldben határozta meg, egy kicsivel hosszabb szigetet feltételezett a valóságosnál. 139
Oláh Miklós – 1568-ban kiadott Hungária című művében – úgy tudta, hogy a Sziget
kilenc mérföld hosszú és két-három mérföld széles, amiből kiderül, hogy nem volt tisztában a
Sziget formájával. 140 Mintegy száz évvel később a Magyarországon utazó Evlija Cselebi is
megemlékezett a szerinte kelet-nyugati irányú szigetről, aminek hatvan mérföld volt a hosszúsága. Mindkét adat nyilvánvalóan téves, a második még abban az esetben is, ha a valaha legkisebb méretű mérföldet vennénk alapul. Egy dologban azonban közel járt az igazsághoz a
török utazó, amikor a Csepel-sziget szélességét egy „ferszákh”-ban (6 km) határozta meg. 141
Ugyanebben az időben egy másik utazó – Edward Brown – a Sziget hosszúságát 13 mérföldre
tette, amiről az általa használt mérföld nagyságának ismerete hiányában önmagában nem tudhatjuk, hogy mennyi lehetett. Azonban azt is írta még, hogy a Csepel-sziget nem kisebb a
Man-szigetnél, amely ugyanúgy 48 km hosszú, vagyis az angol utazó jól mérte fel a Sziget
paramétereit.142
Bél Mátyás szerint a Buda alatt negyed mérföldre kezdődő sziget hossza öt mérföld.
Azt is leírja, hogy valamikor kilenc volt, de a folyó időközben elkoptatta. (Utóbbi nyilván
csak egy alátámaszthatatlan vélekedés volt a szerzőtől.) Az öt mérföld viszont – Bél akármekkora mérfölddel is számolt – mindenképpen rövidebb volt a valós hossznál. A Hübnerféle 1816-ban kiadott lexikonban is ez az adat szerepel a Csepel-sziget hosszát illetőleg.143
1843-ban Bognár József azzal összegezte az addig fellelt különböző adatokat, hogy a
XVI–XVII. századi szerzők általában tévedtek, mert a Szigetet jóval hosszabbnak vélték, mint
az valójában volt. Bél kapcsán azt írja, hogy az ő öt mérföldje viszont nagyon is kevés. Bognár közli, hogy saját korának utolsó uradalmi felmérése szerint hét magyar mérföld volt a
Csepel-sziget hossza. 144

139

Candale-i Anna (II. Ulászló felesége) útazása Zenggről Budára 1502. In: Szamota: Régi 131-146. p.
A meghatározást nehezíti, hogy a szerzők általában nem említik, hogy milyen mérföldben is értik a leírt hosszt.
140
Oláh 18. p.
141
Evlija Cselebi 245. p.
142
Brown Eduard útazása 1669-70. In: Szamota: Régi 290-425. p.
143
Bél 133-134., 136. p., Hübner I. 679. p.
144
Bognár 53-54. p.
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A Csepel-sziget mérete:

Valós hossz:

Valós szélesség:

48 kilométer

5-10 kilométer

1502

Candale-i Anna

15-16 mérföld

-

1568

Oláh Miklós

9 mérföld

2-3 mérföld

1660-1664

Evlija Cselebi

60 mérföld

1 ferszákh (6 kilométer)

1669-1670

Edward Brown

13 mérföld

-

1737

Bél Mátyás

5 mérföld

-

1816

Hübner

5 magyar mérföld

-

1843

Bognár József

7 magyar mérföld

-
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4.3. A Csepel-sziget vízrajza
Ahogy az már korábban elhangzott, a Csepel-sziget egy folyami öntéshomokból álló,
alapvetően lapos sziget, amelynek a kiemelkedéseit pusztán futóhomokbuckák jelentik. Évezredekig nem volt akadálya annak, hogy már az átlagosnál kicsit is magasabb vízálláskor a
Duna vize bejusson a Sziget területére és rövidebb-hosszabb időre elöntse annak egyes részeit. Ezeken az időszakosan vízjárta területeken mocsaras talajú ártéri erdők, nádas, zsombékos
rétek alakultak ki. Mivel a Sziget észak-déli irányban a folyó esésével arányosan egyre alacsonyabb, a déli részére különösen igaz a nagyméretű nedves, lápos területek megléte. Az
éves csapadék szempontjából a Csepel-sziget szárazabb területnek számít, vagyis esőnek,
hónak nincs közvetlen szerepe a vizességet illetőleg.145
A XVI-XVII. századi térképeken hiába is keresnénk Sziget nedves területeinek ábrázolását, ugyanis az sem szempont nem volt, sem a méretarányok nem tették lehetővé. A
XVIII. század elején Marsigli térképe (1726) és a Rosenfeld térkép (1728) sem jelzi az ilyen
jellegű területeket. Bél Mátyás viszont azt írta ugyanebben az időben (1737) a Notitiában,
hogy a Szigeten a Dunából származó víz miatt nagyon sok ingovány van, főleg a déli végén,
ami így nagyon nedves. Mikovinyi Sámuel megerősítette a Bél által mondottakat azzal, hogy
berajzolt vizenyős részeket a Csepel-sziget alsó részén. A ráckevei kamarai uradalom 1778-as
térképe is főleg a Sziget déli harmadában jelez több vízfolyást, vízjárta területet. A század
végén született első katonai felmérési térképeinek (1782-1785) érintett szelvényei szintén
jeleznek ilyen jellegű területeket délen. Bél megemlített még két természetes módon létrejött
halastavat is, Szigetbecsénél és Makádnál. Pápai Károly az előbbinél levőről úgy tudta, hogy
„lacus regius”-nak, vagyis Királytónak nevezték.146 A jelenséget alátámasztja nagyon sok, a
nedvességre utaló helynév a Szigeten, mint például Moraszt, Sásér, Sásrét, Kákásér, Kerítő,
Nádastó, Vizenyős. 147
Miután a megjelenő víz a folyóágból származott, következik az, hogy a Szigetnek nem
voltak kifolyó vizei, csupán befolyók. A felesleges belvíz, megtalálva a maga apró útjait, természetesen tudott távozni, de patak vagy kisebb folyó soha sem alakult ki a területén. Befolyó
vizeken azokat az ereket kell érteni, amelyek alapvetően víztelenek voltak, de magas vízállás145

PML XXVII. 108. a. E. László 13-14. p., P.M.M. I. 15. p., Szombathy 14., 80. p.
Bél 135. p., OSZK TA 277., OSZK TR 8.432, Első k.f. XIII./XXIV., Pápai 213. p. Marsigli-nél a mocsaras
részek hiánya nyilván csak azt jelentette, hogy a szerző azok megjelölését nem tartotta fontosnak.
147
Perényi II. sz. térkép, OSZK TA 4.950/65-67., Pesty: PPS helynévtár 228., 230. p., Második k.f. 52.,
54./XXXII., Harmadik k.f. 5162/3., OSZK K 1.252
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kor megteltek és a Sziget belseje felé folytak. Ilyenkor a legalacsonyabban fekvő rétek, szántók víz alá kerültek, míg másokat sziget módjára vágott el. Ezek az erek egyesek szerint a
folyó hajdani, többé-kevésbé feltöltődött mellékágai lehettek. A Szigeten levő tavak az ereknek köszönhették a létüket és a folyamatos utánpótlásukat.148
A fentiekre a legjobb példa a Csepel-sziget legdélebbi települése Makád és környéke.
Galgóczy Károly írta, hogy itt egy, a Nagy-Dunából érkező. Holt-Dunának nevezett ér a lakosok gyümölcsöseit vette körül, majd visszatérve a főágba, szigetet csinált belőlük.149 Egy másik a falutól nyugatra és északra tóvá szélesedett. Már 1264-ből is lehet olvasni róla „Ad unum
lacum Kengelus vocatum” utalást, vagy 1333-ból van „Kengeluspotak”, 1399-ből „Aquam
Kengeles” említés. Szerepelt a török összeírásokban, ahol a Makádi-tóból 1562-ben, 1580-ban
és 1590-ben is volt jövedelme a birtokosának.150 A Nádas-tónak is nevezett képződmény
nagyméretű mocsár volt, amely körbevett egy Kengyelesnek nevezett területet és a szomszédja volt Makádnak. A tóból két ér is indult
kelet, illetve dél felé, hogy a – nyilván
belvízzel is megtámogatott – vízgyűjtőből
az ott már nem tartható vizet a SoroksáriDunába vigye. Bél Mátyás úgy tudta, hogy
a Duna áradásakor a bejövő víz minden
oldalról körülveszi és elvágja a Sziget többi részétől Makádot.151 A környéken természetesen nem csak a példaként felhozott
Nádas-tó volt, hanem több másik is. A
különbség köztük az volt mégis, hogy ezek
csak időszakos tavak voltak, vagyis száraz
időszakban víz nem, csak posvány volt a
22. kép: A mocsaraktól körbevett Makád
Mikovinyi Sámuel Pilis megye térképén
(Notitia)

medrükben.

148

Pápai 213. p., Galgóczy II. 82-84.
Galgóczy III. 36-37. p.,
150
OL Q Dl. 563., 2792., 8432., Káldy-Nagy 1985 419. p.
151
Első k.f. XIII./XXIV., OSZK Bv. 1.991/1-4., Pesty: PPS helynévtár 228., 230. p., Bél 151. p. Megjegyzendő,
hogy a források váltakozva illetik a tavat Nádas-tó és Kengyeles névvel.
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Amíg a dunai áradásoknak nem volt akadálya, addig ez a helyzet továbbra is fennállt.
A Sziget déli fele – Szigetújfalu–Ráckeve vonal és az alsó orr között, amellett, hogy voltak
már a helyiek által korlátozott számban ásott árkok a víz elvezetésére, a XIX. század második
feléig a fent ismertetett nedves, ingoványos állapotban maradt. A Soroksári-Duna 1872-es
lezárása még nem jelentett változást, hiszen a csökkenő vízszint még kevésbé akadályozta,
hogy a belvizek lefolyjanak, illetve a Nagy-Duna felöl akadálytalanul érkezhettek áradások.
Lényeges volt viszont a Csepel-sziget nyugati partján a védgátrendszer 1898-ban kezdődő
megépítése, amely attól kezdve, addig rendszeresen vízjárta területeteket óvott meg a beáramló folyóvíztől. Maradtak területek a Szigeten, amelyeket továbbra sem védett töltés, vagyis
azután is a Duna árteréhez tartoztak. Délen ilyen volt például az egész szigetorr, Lórév és
Makád nagy-dunai parti részei, amelyek azelőtt szigetszerűen voltak elvágva áradás idején. A
feljebb említett mocsaras Nádas-tó – amely a gáttól védett szakaszra esett – azután már nem
kapott vizet a Nagy-Dunából, hanem csak a tekintélyes nagyságú belvizet gyűjtötte és gyűjti
ma is össze.152
1928-ban befejeződött a Soroksári-Duna csatornázása és a duzzasztás miatt a folyóágnak jócskán megemelkedett a vízszintje. Emiatt a felesleges belvíz a Szigetről már nem tudott
természetes módon távozni, így levezetőcsatornákat kellett építeni. Az ezerkilencszázharmincas években elkezdett építési munkálatok folyamán a természetes erek (Sás-ér, Kákás-ér,
Kengyeles-ér) bekapcsolásával is több, egymással kapcsolatban levő lecsapoló csatornát építettek. A legfontosabb közülük a Moraszt-csatorna, amely Ráckevétől nyugatra indul, délkeleti irányba halad, érintve a Királyrétet, és néhány kisebb csatornára szétágazva viszi a felesleges vizet a Ráckevei (Soroksári-) Dunába. 153
Állóvíz a Szigeten az emberi beavatkozás miatt is keletkezett. A Szigetbecsét és a Becsei-szigetet elválasztó mellékágat az árvizek miatt a helyiek a XIX. század folyamán mind az
alsó, mind a felső torkolatánál lezárták. Így ettől kezdve a település a folyóág helyett egy állóvíz mellett feküdt, amit halastóként használtak. 154 1876-ban a Nagy-Dunából áttörő víztömeg hatalmas kelet-nyugati medret vágott Tököl és Szigetcsép között a Szigeten. Az ár levonulása után Szigetcsépnél egy hosszú vizes morotva maradt. Ennek a nyugati felét idővel elszigetelték, ami így egy, a helyiek által „Feneketlen”-nek nevezett tóvá alakult. Ugyanekkor
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Perényi 109. p., Tőry 213-214. p., Kat. tér./1952 L-34-26-D-b, L-34-26-D-d, Térkép 1958.
Ihrig 231. p., OSZK TM 8.022., OL S 118 1831., OSZK TA 4.950/67., Mo. Top. tér. L-34-26-D/2004.
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Szombathy 37. p., Magdics 164. p., Bognár 114-115. p.
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jött létre Tököltől délre egy másik kisebb tó is, amit a tököliek „Busszista”-nak hívtak. 155
Emellett kihasználva a terület vízgyűjtő adottságait, a déli szigetcsúcs közelében alakítottak ki
és üzemeltetnek ma is mesterséges tavakat halivadék-nevelésre. Vannak tavak a Csepel-sziget
szárazabb északi részén is. Csepel és Szigetszentmiklós között a XX. század jelentős részében
több kavicsbánya üzemelt, amelyekben a hetvenes, nyolcvanas években hagytak fel a kitermeléssel. Ezt követően elég gyorsan talajvíz töltötte fel őket, és a környékbeliek máig tartóan is
fürdőzésre, horgászatra használják.156

24. kép: Kavicsbányató Csepel
közelében.
(OSZK TA 4.950/99.)

23. kép: Halastavak a déli szigetcsúcson
(OSZK TA 4.950/65.)
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Galgóczy II. 93-94., III. 27-28. p., www.rdhsz.hu/a Duna-ág és mellékvizei, Térkép 1958
OSZK TA 4.950/65-66., OSZK TM 7.305., Mo. Top. tér. L-34-26-D/2004., L-34-26-B/2004. 1958-ban még
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4.4. A dunai árvizek és hatásuk a Csepel-szigetre és környékére
Az előző részben már volt szó arról, hogy az áradások az okai a Csepel-sziget jelentős
nagyságú területei rövidebb-hosszabb vizes jellegének. Ebben a részben viszont általánosságban lesz szó a dunai árvizek kialakulásának okairól, típusairól, közvetlen hatásukról.

4.4.1. A dunai árvizek típusai és okai
A Dunán kétféle árhullám szokott végigvonulni, jeges és zöldár. Előbbi általában február második és március első felében, míg utóbbi június-július hónapokban éri el a folyó középső szakaszát.157 A jeges árvíz oka a tavaszi hóolvadás, a zöldáré a nyár eleji esőzés. Mindkét alkalommal hirtelen nagy mennyiségű víz jelenik meg a Duna kiterjedt vízgyűjtő területén, és kerül a folyóba.158

4.4.1.1. A jeges árvizek kialakulása
A jeges ár kialakulásban elsőként az időjárási tényezők játszanak szerepet. Tél végén a
Duna folyásának középső szakaszán még hideg az időjárás, amikor a felső folyásnál a nyugatról érkező enyhe óceáni levegő miatt megkezdődik a hóolvadás. (Különleges esetben ezt még
esőzés is kísérheti, ami növeli a vízmennyiséget.) Az elolvadt hóval feldagadt víztömeg a felső szakaszon elkezdi felszakítani a meggyengült jégtakarót és sodorja magával a jégtáblákat.
Amikor azonban a folyó középső szakaszához ér, egyrészt rengeteg jeget tol már magával,
másrészt még hideg, téli levegőt talál ott, ami miatt nem lehetséges a további olvadás. Ahogy
fogy a folyó ereje, úgy lassul egyre és torlódnak fel a jégtáblák. Egyszerre megáll, mert a
medrének egyes alkalmas pontjain a jégtáblákból torlasz képződik, amely elzárja a víz útját. A
kisebb jégdugókat még csak ki tudja emelni maga elől, viszont ezek lejjebb nagyobbakká állnak össze és ismét elállják a víz útját, de már jóval nagyobb ellenállással. Az elzáródott folyó
szintje a folyamatos vízutánpótlás miatt egyre csak emelkedik, azonban ha a jégtorlasz elég
nagy és eléggé odafagyott a mederhez, akkor a folyó már nem képes kimozdítani azt. Ezért a
víz elkezd más utat keresni, amit csak a meder két oldalán talál meg, vagyis „horizontálisan
157
158

A középső szakasz Trianon előtt és után is megfeleltethető a magyarországi szakasznak.
P.M.K. I. 29-30. p.
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szétterül”. Gyakorlatilag mindent elönt, ami nincsen magasabban, megvédelmezni – akkor
sem minden esetben - csak a természet adta partfalak és az ember által emelt védgátak tudnak
tőle. Ha az időjárás enyhül, meggyengül a jég, és a folyó ki tudja emelni a helyéről a torlaszt.
Ez viszont nem jelenti azt, hogy lejjebb nem képződhet a jégből újabb dugó, amivel a víz
ugyanúgy nem tud megküzdeni és a következmény ott is a part menti területek elöntése lesz.
Megemlítendő, hogy azért a Dunán minden évben zajlott és zajlik jég. Még akkor is, amikor
itt nem fagy be, mert nyugatról mindig hoz magával jégtáblákat. Alapesetben gond nélkül
levonul, csak ha az időjárási tényezők olyanok, akkor adódhat probléma.
A torlaszok kialakulásának azonban nem pusztán csak időjárási okai vannak. Egy folyónak lehetnek olyan szakaszai, amelyek kifejezetten alkalmasak arra, hogy ott beálljon a
jég, és ne engedje tovább a vizet. Ilyen a váratlan mederváltozás, akár kiszélesedik, akár öszszeszűkül a folyó, éles kanyar, vagy zátonyok, szigetek léte. Kiszélesedésnél a folyó lelassul
és veszt az erejéből, míg a többinél a jég akad meg jóval könnyebben. Ezek közül rendszerint
nem csak egy, hanem több is szerepet játszik abban, hogy egy adott helyen jégtorlasz alakul
ki. Ráadásul a Duna e szakaszán a víznek nagyon kicsi az esése, vagyis jóval lassan folyik,
mint feljebb, ami azt jelenti, hogy eleve kisebb az ereje a feltorlódott jég megbontásához, illetve a jégpáncél is vastagabb, mert nem képes olyan ütemben koptatni, mint egy gyors folyású folyó. Emellett még az Ipoly és a Dráva között nincs jelentősebb folyó, amely a beleszaladó vízmennyiségével is bontani tudná a Duna jegét, ha az beállt. 159
A folyó szabályozása előtt a Csepel-sziget és környéke vonatkozásában ilyen hely volt
maga a Sziget északi orra a Nagy-Duna és a Soroksári-Duna szétválásánál. A főágban gyakorlatilag szinte mindenhol, ahol nagyobb méretű sziget volt, ami útjába állt a zajló jégnek. Ilyen
hely volt a Hárosi-szigeteknél, Ercsinél, Ercsi felett a Kácsás-szigetnél, alatta a Bezdánszigetnél és az Adonyi-szigeteknél. Sőt még a délebbi Dunaföldvár is idetartozik, miután az
ott megakadó jég visszafele, vagyis a Csepel-sziget irányába nyomta a vizet. A SoroksáriDuna-ág eredendően keskenyebb, lassabb és szigetekkel, zátonyokkal bővelkedő ág volt, így
bármely pontján kialakulhatott jégdugó. 160
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4.4.1.2. A zöldár kialakulása
A nyári esőzések miatti zöldár kialakulásához nem kell több tényező együttes jelenléte, mert pusztán a vízgyűjtőn rövid idő alatt lehulló és a folyón levonuló vízmennyiség kreálja. Hírhedtségben és pusztításban a zöldárak elmaradtak a jeges árvizek mögött, de a feljegyzések és napjaink példája alapján valószínűsíthető, hogy szinte éves gyakoriságban alakultak
ki és vonultak le a Dunán. Inkább az időzítettsége okozott régen gondot, mert általában aratás
előtt vagy alatt érkezett meg. A Duna szabályozása után a zöldár lett az, amelyik a nagyobb
problémát okozhatja, bár már csak a gáttól nem védett, ártéri területeket öntheti el. Megérkezése, tetőzése, levonulása prognosztizálható, a védtelen helyeket nyulgátakkal meg lehet óvni.
Zöldár nem csak nyári, de tavaszi és őszi nagy esőzések miatt is kialakulhatott. 161

4.4.2. Az árvizek hatásai
Az árvizek esetében beszélhetünk közvetlen és közvetett hatásokról. Előbbiek azt jelentik, hogy az áradás ereje településeket mos el, lakó- és gazdasági épületeket rombol le,
állatokat pusztít el, kimossa a vetőmagot a földből, a jég erejével fákat roppant ketté vagy
zöldárnál, amikor lábon álló gabonatáblákat, kaszálókat lep és tesz tönkre a víz.
Az árvíz közvetett, az emberi gondolkodást, viselkedést befolyásoló hatásai is sokfélék
voltak. Alapvetően logikus, hogy a közösségek a sok előnyt biztosító vízparton telepszenek
meg, míg nem tapasztalják az áradás okozta hátrányokat. A Csepel-szigeten folytatott régészeti kutatások mutatták meg, hogy már a régebbi korok emberei is átélték a Duna kiöntéseit.
Például a Szigetszentmiklós-üdülősori ásatásoknál a bronzkori rétegen folyami öntéshordalékot találtak, afelett viszont vaskori leleteket. Egyes közösségeket a folyó ilyen hatása arra
kényszerített, hogy az addigi lakóhelyüket elhagyva, védettebb helyen építsék fel újra településüket. Példaként hozható fel Kiskunlacháza, amely eredetileg nem a mai helyén feküdt, hanem közvetlenül a Soroksári-Duna partján, de az 1741-es árvíz olyan méretekben pusztított a
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faluban, hogy a lakók inkább a keletre eső dombokra költöztek át. Ez csak egy példa, de a
Csepel-sziget környékén számos hasonló eset akad.162
Másik árvízi hatás, hogy az emberek megválogatják, hogy milyen anyagból építik fel
épületeiket. A biztos alap nélküli, sárból vert falú házak sokkal könnyebben megadják magukat a víznek, mint a vályogból, kőből építettek. Előbbiek tartós vízben állás esetén nagy esélylyel össze is omlanak, míg az utóbbiak állva és lakhatóak maradnak. Kitűnő példa erre Szigetcsép, ahol az 1838-as nagy árvíz után terjedt el szélesebb körben a kőből és vályogból építkezés, de még mindig voltak, akik maradtak a sárnál. Az 1876-os, szintén nagy árvízről
leírottakból kiderül, hogy az áradás után azoknak a háza maradt meg, akik szilárd alapon és
anyagból építkeztek.163
Még az épületekhez kapcsolódik egy olyan szempont is, hogy egy falu teljes vagy
szinte teljes pusztulását követően az újjáépítéssel megváltozott a település képe, és nem biztos, hogy maradt olyan épület, ami faluházként/műemlékházként a korábbi falura, falusi életre
emlékeztetne.
A nádas, zsombékos kaszálók, rétek és az elrohadt gabonatermés látványa arra késztette az embereket, hogy – már ha volt választásuk – a parttól távolabbi földeket műveljék meg,
vagy abba fektessenek több energiát. Ráadásul nehéz volt az olyan földekkel foglalkozni,
amelyek alacsony fekvésük miatt az év rövidebb-hosszabb időszakaiban víz alatt voltak.
Emellett találni az árvíznek pozitívnak mondható hatásait is. Nem tudni, hogy mennyire hihető az a néha előbukkanó állítás, hogy a Duna a hordalékával termékenyebbé tett egyes
part menti területeket 164, de ha valamelyest igaz is, tudjuk, hogy nem a Nílusról és Egyiptom
megélhetéséről van szó.
A gyakori árvizeknek köszönhetjük viszont a rengeteg nádas, mocsaras területet a Szigeten, ahova a lakosság háború idején be tudott menekülni. 165

4.4.3. A történeti forrásokból ismert, 1838 előtti árvizek
Árhullám, mint természetes jelenség, nyilván már régen is minden évben vonult le a
Dunán, illetve a feltételek kialakulása esetén jégtorlaszok is kialakultak egyes telek végén. A

162

Régészeti - Aquincum 15. 161. p., Pesty: PPS helynévtár 511-512. p., Pápai 231. p.
Galgóczy II. 94., III. 29-30. p.
164
Lórév 9., 33. p., Bognár 116. p.
165
Soroksári Duna-ág 7. p.
163

97

kérdés, hogy mindez milyen vízszinttel következett be. A Csepel-sziget és a két folyóág túlsó
fele egyes szakaszainak alacsonyabb fekvése mindig magában hordozta az árvíz lehetőségét.
Feljebb már esett szó róla, hogy a – földrajzi jellegzetességből levonható következtetéseken
túl – régészeti bizonyítékai is vannak annak, hogy a magyarok előtti korokban is öntött ki a
Duna a Csepel-szigeten és annak környékén. A Szigetszentmiklós-üdülőhelyi példán túl, a
csepeli szennyvíztisztító megépítése előtti ásatások folyamán az is kiderült, hogy az ottani –
különböző korokban létező – településeket gyakran érhette áradás a Nagy-Duna felől. 166
A korábbi évszázadok árvizei a kétségtelenül nagy sokkot kiváltó 1838-as pesti árvíz
után kezdték el érdekelni a közvéleményt. Több akkori újság is foglalkozott velük, és hasonlítgatta össze az abban évben bekövetkezettel. Tudományos alapja nem volt, a sajtótermékek
is csak a XVIII. századiak egy részét tudták összeszedni és írni egy keveset róluk. A forrásaik
– az újságok utalásai alapján - az „Országos-építészet-igazgatóság” feljegyzései, a budai jezsuiták, ferencesek, kapucínusok krónikái voltak, illetve az utcákon elhelyezett táblák, amelyek jelölték az ár évét és szintjét.167
A sajtó ezen túl már nem foglalkozott a korábbi árvizekkel, így a téma a XIX-XX.
századi szakemberekre hárult. Egyes szerzőknél olvashatóak jóval korábbi árvizek dátumai is,
de igazán biztosak még a már valamennyire dokumentáltnak mondható XVIII. századiakban
sem voltak teljesen. A középkoriak évszámai nagyrészt megegyeznek egymással, amiben szerepet játszik, hogy a szerzők egymástól is vettek át adatokat. Eszerint az évkönyvek alapján a
középkorban feljegyzett árvizek: 1012, 1126, 1193, 1211, 1212, 1267, 1268, 1272, 1275,
1280, 1316, 1402, 1465, 1480, 1490, 1508, 1516-os években voltak, majd a koraújkorban
1595, 1622, 1640, 1661 és 1668-ban. Bővebb információ csak a Pray-kódexben szereplő
Szent Margit legendában levő 1267-es áradás leírásáról volt. A Duna középső folyásának már
megismert földrajzi jellemzőit és a XVIII-XIX. századiak gyakoriságát tekintve a lista nyilvánvalóan nagyon hiányos, ugyanis egy-egy évszázadban egy-kettő árvíznél jóval többnek
kellett lennie. Az egyik 1838-as újság úgy fogalmazott, hogy 1267-től 1732-ig nem bizonyítható semmiféle dátumú árvíz, holott szerintem egy ilyen lista nem az igazolhatatlansága, hanem a hiányai miatt találtathatik könnyűnek. Így a XI. századtól tartó árvízi lista sokkal inkább csak egy kis érdekesség, mint alap bármilyen következtetések levonására.168
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A XVIII. századiakkal viszont más a helyzet, ugyanis itt sokkal pontosabb a dokumentáltság, illetve az évszámon túl egyikről-másikról már egyéb információt is meg lehet tudni.
Az 1709, 1716, 1730, 1732 és 1733. évinél még csak a tényét lehet tudni. 169 Az 1741-esről
egyes források utólag azt állították, hogy egy igen nagy árvíz volt, és, hogy még a hírhedt
1838-asnál is magasabb volt egy méterrel, más viszont az, hogy nem is volt olyan nagy. Annak az ismeretében, hogy ez az áradás volt, amelyik elpusztította Kiskunlacházát, és lakóit
átköltözésre késztette, nyilvánvalóan előbbieknek volt igazuk. 170 Az 1744-ben, 1748-ban és
1755-ben bekövetkező árvizeknek ismét csak az évét ismerjük. Az 1768-as állítólag nagy
pusztítást végzett Pest megyében, ahogy az 1770-es tavaszi és az 1771-es nyári árvíz is.
Utóbbiról tudjuk, hogy ezúttal az eredetileg szintén közvetlenül a Soroksári-Duna partján fekvő Pereg lakóit késztette arra, hogy elhagyják addigi házaikat, és néhány kilométerrel keletebbre, magasabb terepre költözzenek. Emellett Ráckeve lakóit a veszély miatt ideiglenesen
Dömsödre kellett evakuálni. 171 1774-ben is volt egy áradás, de az igazán emlékezetes a következő évi volt. A források szerint az 1775-ös jeges ár addig soha sem tapasztalt magasságúra
emelkedett. A feljegyzések szerint a Csepel-szigeten a két folyóág összeért, és hajóval lehetett közöttük járni. Szerencsére néhány nap alatt leapadt, de ennyi idő is elég volt neki ahhoz,
hogy fele Pestet, és a Soroksári-Duna partján teljes Áporkát lerombolja, utóbbi lakóit arra az
elhatározásra juttatva, hogy Pereghez hasonlóan ők is védettebb helyen építsék újjá településüket.172 Ezután 1781-ben, 1783-ban, 1786 és 1789 közt állítólag minden évben volt jelentős
zöld- és jeges ár, amelyek közül a legutóbbit írták nagynak is. A XVIII. század utolsó két árvize igazán emlékezetes volt, ugyanis 1795-ben a pesti külvárosok nagy része vízben állt, és
két hétig csak csónakkal lehetett közlekedni, 1799-ben pedig gyakorlatilag teljesen romba dőlt
a nemrég épült Ferencváros. Utóbbi felelős azért is, hogy a Csepel-szigeten romba dőlt Szigetszentmiklós, és Ráckeve nagy része is víz alá került.173 Az új században még feljegyeztek
árvizeket az 1809-es, 1811-es, 1818-as, 1824-es és 1827-1830 közötti években. Közülük az
1809-ben, 1818-ban és 1830-ban bekövetkező volt igazán nagy jeges áradás, amikor mindhárom esetben a Nagy-Duna nyugatról fenyegetett olyan településeket is, amelyek közelebb
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estek a Soroksári-Dunához. Ezután következett be az 1838-as, amely választóvonalat és egy
új szakaszt jelentett az árvízi védekezés szempontjából. 174

4.4.4. A Duna fővárosi és főváros alatti szabályozásának összefüggései
Mielőtt a konkrét kérdésekre rátérnénk, szólni kell a főváros természetes árvízi adottságainak a Nagy-Duna-ággal és a Soroksári-Duna-ággal való kapcsolatáról. Az 1838-as nagy
jeges árvíz legfontosabb tanulsága volt, hogy változtatni kell a Duna pest-budai szakasza
fennálló állapotán. Elsődlegesen az lett a cél, hogy Pest és Buda többé ne éljen át az 1838ashoz hasonló pusztítást, hanem védett legyen a jövőben levonuló árvizektől. Azt, hogy ez a
probléma nem csak a két város területét érinti, tehát megoldása nem szorítkozhat pusztán helyi jellegű munkálatokra, már nagyon hamar felismerték. Maga a jelenség, a jégtorlasz visszafele érvényesülő hatása, vagyis, hogy a probléma nem a két városnál alakul ki, hanem – akár
jóval – délebbre, egyértelművé tette, hogy a kérdés és a megoldás is bonyolultabb. Világossá
vált, hogy nagyszabású, Pestet, Budát, és a Csepel-sziget mindkét ágát érintő munkálatokra
lesz szükség a fenti cél eléréséhez. Így a kérdés komplexitása miatt van szükség arra, hogy a
Csepel-sziget és a Soroksári-Duna-ág kérdését vizsgálva, ha csak érintőlegesen is, említésre
kerüljön a főváros árvízvédelme.

4.4.5. Az 1838-as árvíz és előzményei
Amíg az 1775-öshöz hasonló nagy árvizek el nem öntötték a két várost, senki sem
vetette fel védgátak építését. A Duna partjai a két város területén olyanok voltak, ahogy a
természet annak idején megteremtette őket. A Gellért-hegy utáni meder-kiszélesedés nem
csak a Csepel-sziget keletkezése szempontjából volt érdekes, hanem azért, mert ugyanazon
szigetépítő törvényszerűség folytán épített fel a Duna itt egy „Kopaszi”-nak nevezett zátonyt.
Ez a meder jelentős részét elfoglalta, így kiváltképpen alkalmas volt arra, hogy a zajló jég
megakadjon rajta, és torlaszt képezzen. Hasonló volt a helyzet alig száz méterrel odébb, ahol a
Csepel-sziget északi orra és a tőle nyugatra húzódó kisebb zátonyok tartották fel a jégtáblákat.
A szigetorr azért, mert előtte a sodrás kettévált, és a víz, illetve a szállított jég egy része a So-
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roksári-Dunán indult el, de szerencsétlen esetben gyorsan fennakadhatott a Csepel-sziget csúcsán. Ez volt az a terület, amely a közelsége miatt a legveszélyesebb volt Budára és Pestre.
Az első következtetéseket már az 1775-ös árvíz nyomán levonták. Ezután épült fel
Pesttől északra a Váci-gát (út magasított vonalához csatlakozó), illetve hasonló módon délre a
Soroksári-gát. Köztük nyugatról egy fagát védte a várost, de állami és pesti körök nem tartották elégséges védelemnek. Emiatt készíttették el az ún. „Duna Mappáció”-t, ami a folyó első
polgári jellegű felmérése volt. A gátak ugyan megvédték Pest belvárosát a következő árvizektől, de nem lehetett tudni, hogy mikor alakul ki egy áradás, ami ellen már nem lesznek elegendőek a megépített gátak. 1832-ben Győry Sándor mérnök már figyelmeztette a hatóságokat, hogy előbb-utóbb valamit tenni kell a Duna szabályozása érdekében, mert egy 1775-ös
hasonló nagy ár elpusztíthatja Pestet és Budát.175
Amit jósolt, 1838-ban következett be. A Kopaszi-zátonyon, a Csepel-sziget északi
csúcsán és a Soroksári-Dunában Soroksár felett megakadó jég visszanyomta a vizet, aminek
az lett a következménye, hogy a gátak átszakadtak, Pest nagy része pedig víz alá került. Amikor a víz a torlaszt végül ki tudta mozdítani a helyéből sem lett jobb a helyzet, mert a következő napokban, hetekben ugyanez a jelenség ismétlődött meg délebbre. Előbb Budafoknál
akadt meg a jég a szigeteken, és víz alá került a Csepel-sziget északi része, Tétény és Érd,
majd a továbbvonuló jég Ercsinél állt meg egy időre, hogy újabb jégtorlaszt alkosson. A víz
keletnek utat tört magának a Csepel-szigeten és gyakorlatilag mindent elöntött. És mivel a
Sziget déli része, illetve az újra egyesülő folyó bal partja különösen alacsony, a hatalmas víztömeg akadálytalanul hömpölygött tovább kelet felé, elérve például a húsz kilométerre beljebb fekvő Fülöpszállást is. Összességében több, mint egymillió katasztrális hold került víz
alá, és több tucatnyi település szenvedett károkat. Az áradás szintjét jól érzékelteti, hogy az
1775-ös árvízben elpusztult és ezután magasabb helyre telepedett Áporkát az 1838-as ár így is
elérte. Az 1741-es árvíz után elköltözött Kiskunlacháza külső részeivel is ugyanez történt,
jelezve, hogy különleges esetekben még a magasabb fekvés sem jelent feltétlenül biztonságot.
A Csepel-szigeten nem volt olyan település, amelyet érintetlenül hagyott volna az ár. Ez alkalommal Csepelen és Szigetcsépen kényszerültek a lakosok védettebb lakhelyet találni maguknak. Más szigeti lakott helyeken (Ráckeve, Lórév, Szigetszentmárton, Makád, Tököl, Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Szigetbecse) a lakó- és gazdasági épületek többsége áldozatul esett

175

Lászlóffy: 1838 5-6. p., Bp. és környéke III. 22-25. p.

101

az áradásnak, a Soroksári-Duna bal partján pedig Majosháza és Dab, vagy a lejjebb fekvő
Tass is. 176

4.4.6. Árvizek 1838 és 1872 között
Ahogy az 1838-as árvíz pesti eseményeiről is, úgy az összefüggéseken túl a két várost
érintő munkálatokról szintén csak említésszinten kívánok szólni. Mindkettőnek nagy irodalma
van, amelynek jóvoltából részletes információkhoz juthat az olvasó. 177
A nagy árvíz levonulásával egy új szakasz kezdődött az árvízvédelemben. Világosan
látszott, hogy a Kopaszi-zátonyt és a Csepel-sziget északi csúcsát jégmentesíteni kell, illetve,
hogy magában a két városban nagy munkálatokra van szükség. Általános törvény született a
folyamszabályozásról, a fővárosi Duna-szakasz problémájának megoldására pályázatot írtak
ki, amire hat tervezet érkezett. Ezek több vonatkozásban eltértek egymástól, de a SoroksáriDuna lezárásában, a városi talajszint megemelésében és a védgátépítésben mindegyik egyetértett. Az 1872-ig tartó időszakra elmondható, hogy átfogó terv nem került megvalósításra, de a
kisebb volumenű védekező munkálatokból többet is befejeztek. Ilyen volt például a már meglevő töltések magasítása, újabbak elkészítése, az első rakpartok megépítése, a Margitsziget
partvédelme. A Helytartótanács, az Országgyűlés és a szakemberek is készen álltak a probléma végleges megoldására, de egy nagyobb terv végrehajtását megakadályozta a szükséges
anyagiak hiánya, illetve az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc. 1849 után már csak a
kiegyezést követően adódott újra esély egy komplex terv kivitelezésére. 178
A Csepel-szigettel kapcsolatban 1838 után a köztudatban az az – egyébként helytálló –
meggyőződés terjedt el, hogy a jégért leginkább a Duna közeli elágazódása hibáztatható. A
Gellérthegy után szétterülő, emiatt lelassuló víz még kétfelé oszlik és végképp erejét veszti,
így nem elégséges arra, hogy a feltorlaszolódott jeget megbontsa és továbbszállítsa. Ezért
vetődött fel a gondolata annak, hogy a Csepel-sziget felső részének mindkét oldalán szükségesek a munkálatok. A Soroksári-Dunát el kell zárni, hogy a sodorvonala ne nyomhasson je176
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get a szigetorrhoz, a főágat pedig úgy kell átalakítani, hogy a korábban a mellékágba folyó
vizet is szállítani tudja. Mederszűkítéssel gondolták felgyorsítani a folyását, hogy legyen ereje
az útjába kerülő jeget és zátonyokat eltakarítani maga elől. Ehhez a Kopaszi-zátonyt is el kellett tüntetni, illetve szűkebbre kellett venni a Gellérthegy (300 méter) után több, mint háromszorosára (1110 méter) kiszélesedő folyót. Hamar egyértelművé vált, hogy mit kellene tenni a
Dunával, amit az itt szereplő helyszínrajz is jól érzékeltet.

25. kép: A Kopaszi-zátony és a Csepel-sziget északi csúcsa a XIX. század közepén (OL S101 25.)

A fenti helyszínrajz megmutatja, hogy az 1838-as árvizet követően hogyan is képzelték el a továbbiakban a jeges árvíz kivédését a Csepel-sziget északi orránál. A sötétebb, szürke vonalak a szétváló folyó eredeti partjai, míg a világosabb, barnák azt jelzik, hogy milyenre
kívánták alakítani azokat. Látszik, hogy a Gellérthegy utáni kiszélesedést oly mértékben akarták megszüntetni, hogy a meder közepén levő Kopaszi-zátony attól kezdve a jobb part része
lett volna. A Nagy-Duna kétharmad, a Soroksári-Duna mintegy felére szűkült volna az eredeti
szélességének.
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Azonban a megvalósítás anyagi és politikai lehetőségei hosszú ideig még nem voltak
adottak. 1872-ig vonultak még le árvizek (1841, 1848, 1849, 1850), de egyik sem okozott az
1838-ashoz hasonló traumát.179

4.4.7. A Soroksári-Duna lezárása és az 1872-1875 közti szabályozási munkák
Hogy a Budát és Pestet fenyegető jeges árvizek problémáját – az elképzelések szerint
véglegesen – megoldják, a kiegyezésig kellett várni. Az Országgyűlés 1870-ben fogadta el a
X. számú törvényt, amely megfogalmazta a Duna Buda és Pest közötti szakasza szabályozásának és az akadálytalan közlekedés biztosításának célját. A szakemberek ebben az évben
készítették el a szabályozási tervet, ami egy külön bizottság elbírálása után került a parlament
elé, amelyet az 1871 márciusában meg is szavazott. A kivitelezésre kiírt versenytárgyalást az
Allgemeine Oesterreichische Baugesellschaft nevű bécsi cég nyerte meg. A tervnek három
fázisa volt, amelyek közül a harmadik érintette a folyó Gellérthegy utáni szakaszát. Ebben a
fázisban kellett a felső torkolatnál lezárni a Soroksári-Dunát, meghatározott szélességűre öszszeszorítani a kiszélesülő medret, rakpartokat építeni mindkét oldalon. Az árvíz elleni védekezés szempontjából a harmadik fázis volt a legfontosabb, mert azt remélték, hogy a lezárásnak és a Promontori-ág szabályozásának köszönhetően nem feneklenek majd meg a sekély
mederben a jégtáblák. Azt tervezték, hogy a Promontori-Dunát kotrással hozzák olyan állapotba, hogy alkalmas legyen a teljes víztömeg szállítására. 180
A munkálatoknak 1872-ben kezdtek neki. A Soroksári-Dunán még ebben az évben
egy zárógátat építettek, amivel teljesen elszeparálták a folyótól. A gátat nem a felső torkolatnál, hanem három kilométerrel lejjebb, Gubacspusztánál – sziklás alapzatra – építették fel,
míg a felső torkolatot részben egy párhuzamművel zárták le Azért részben, mert az egykori
torkolat déli részén, merőleges irányban be lehetett még hajózni a Soroksári-Duna egykori
első három kilométeres szakaszára. A felső párhuzammű egyrészt megvédte a jégtől a Gubacsi-gátig létrehozott állandó vízszintű kikötőt, másrészt nem engedte, hogy nagy víztömegek
179

Ihrig 211., 218-220. p., Fábry 88-89. p., Schick 27-28. p., Galgóczy II. 73-74., Vizer 27-28. p.
Meg kell még említeni, hogy az árvizek levezetésére nem csak a lezárást és a szabályozást tekintették
megoldásnak, de népszerű volt egy darabig a Pestet övező csatorna gondolata is, amelynek az árvízkor érkező
felesleges vizet kellett volna levezetnie, illetve még hajózó útvonalnak, kikötőnek is alkalmas lett volna. Reitter
Ferenc volt az, akinek nevéhez a legkomolyabb felvetések fűződnek. Az alapgondolat onnan származott, hogy a
középkorban egy nagy árok a „fossatum magnum”, vette körül Pestet, nagyjából a mai Nagykörút vonalában,
ami lassan tünedezett el, és a XVIII. század első felében is rajta volt még Mikovinyi Sámuel térképén. Hajózási
csatorna, Vizer 28-32. p., Poroszkay 64-79. p., Bp. tört. 299. p., Gárdonyi 120-121. p., OSZK TR 8.432.
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1870/X. tc., Ihrig 218-220. p., Ogy. képv. ir. 1872-1875. 212. sz. ir.
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ostromolják egyszerre a zárógátat. Hogy a Soroksári-Duna ne posványosodjon el, a gátba beépítettek egy tápzsilipet, amelyen keresztül friss víz érkezhetett a lezárt mellékágba. A Csepel-sziget másik oldalán azzal a céllal, hogy medermélyítéssel és –szűkítéssel megnövelik a
főág sodrásának sebességét, a Kopaszi-zátony egy részét eltüntették a közepébe kotort széles
árokkal, illetve egy budai oldali párhuzamművel jócskán elvettek a folyó szélességéből. Eredetileg azt tervezték, hogy a főág csepeli oldalán levő kisebb zátonyokkal nem foglalkoznak,
mert a felgyorsuló folyó majd úgyis elbontja maga elől őket, de végül mégis kikotorták ezeket
a mederből. A budai párhuzammű mögött nagyméretű vízfelület maradt. Ezt téli kikötőnek
szánták, amit 1897 és 1902 között alakítottak ki. A Margitszigetnél és a főváros rakpartjain
elvégzett munkálatokkal együtt 1875-ben fejezték be a Duna szabályozásának első szakaszát.181

4.4.8. Az 1876-os árvíz
A szabályozási munkákat 1876 februárjában a Duna hamar próbára is tette egy nagy
jeges árvíz következtében. A fővárosban az ár a korábbi évek gátmagasításainak és újabbak
építésének köszönhetően gyakorlatilag nagyobb kártétel nélkül vonult le, pedig a vízszint
meghaladta az 1838-ban mértet. Ez azt bizonyította, hogy a drága beruházások megtérülnek,
de az eseményekből az is kiderült, hogy az elvégzett munka messze nem volt elegendő.
Az árvíz tehát a védtelen részek kivételével (Újpest, Óbuda, Buda-Újlak, Margitsziget)
nem tudott károkat okozni a fővárosban, viszont ez nem volt igaz a lejjebb eső területekre. A
Soroksári-Duna lezárása és a Kopaszi-zátony nagy részének eltüntetése tehát lehetővé tette,
hogy ezen, a Budapesthez közeli részen már ne képződjék jégtorlasz, azonban ettől még a
Nagy-Duna főváros alatti, szabályozatlan szakaszán több olyan hely volt, ahol a jég megakadhatott és bedugulva felduzzaszthatta a vizet. Törvényszerű volt, hogy ez valahol be fog
következni. A jég most az Ercsinél levő szigeteknél, a Kácsásnál és a Bezdánnál állt meg és
képezett egy hatalmas jégtorlaszt. A visszanyomott, egyre emelkedő szintű víz nyugat felé a
jobb parti húsz-harminc méter magas löszfalak miatt nem tudott mozogni, így teljes egészével
keletnek fordult és a Csepel-szigetet kezdte egyre inkább elönteni.
181

Ogy. képv. ir. 1872-1875. 212., 250. sz. ir., Bp. és környéke III. 22-25. p., Galgóczy II. 78-79., OL S 116
281/1-2., OL S 116 519., OL S 118 853/7., Ihrig 218-220. p.
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Az egyik korabeli újság írta azt, hogy a Sziget egy nagy „posványos lápnak látszik”. A jégtorlasz nem engedett a folyó nyomásának, északról viszont még mindig egyre érkezett a víz és
a jég. Február utolsó harmadának egyik éjszakáján a kritikus magasságot elérő víztömeg, miután még mindig nem volt képes megmozdítani
a torlaszt, hatalmas sebességgel utat tört magának kelet felé a Csepel-szigeten keresztül.
Tököl és Szigetújfalu között volt egy olyan
mélyebb pont a Sziget közepe táján, ahol már
az 1838-as árvíz idején is könnyen hatolt a víz
keletnek. Emiatt 1873-ban megyei finanszírozással a két település között egy kilenc kilométer hosszú töltést építettek. A víz, amely hatalmas jégtáblákat sodort magával, ezt a gátat
szakította át, és a talajba széles medret vájva
rohant Szigetcsépnek, amelyet teljesen elborított, majd bezúdult a lezárt Soroksári-Dunába.
Az erejét mutatja, hogy itt sem csillapodott le,
hanem miután feltöltötte a mellékágat, áttörte
a folyó nem túl magas bal parti töltéseit is, és
tovább folytatta útját keletnek. Elöntötte a felső-solti és kiskunsági járásokat, és Szabadszállásig eljutott. Állítólag egy négy-öt méteres
szökőár volt, amely derékba törte a Csepelszigetet.182
26. kép: Az 1876-os árvíz a Csepel-szigeten.
(In: Lászlóffy: 1838 …)

Gyakorlatilag ez mentette meg Budapestet attól, hogy a folyamatosan emelkedő víz
mégis elérje az ottani védgátak szintjét. Így a
fővárosnál a folyó apadni kezdett, de a Csepel182

Borostyáni, Pusztulás, OMM 177. p., Bp. és környéke III. 28. p., Ihrig 229-230. p., Lászlóffy: 1838 20-26. p.,
Galgóczy II. 90-95. p.
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szigeti falvak nagy pusztítást szenvedtek. Ez alól Csepel volt kivétel, amelyet megmentett az,
hogy 1839-ben magasabb helyen építették újjá a települést. (A mellékelt térképen sötéttel jelezve, amit elöntött az áradás, ás világossal, ahova nem tudott behatolni.) Makádon, Szigetszentmiklóson, Szigetszentmártonban, Szigetújfaluban, Lóréven, Tökölön, Ráckevén és Szigetbecsén is sok ház omlott össze, illetve még több rongálódott meg. 1876-ban a legrosszabbul Szigetcsép járt, mert pontosan az érkező víztömeg útjában feküdt. A szökőár végzúdult a
falu kelet-nyugati utcáin, miközben a hatalmas jégtáblák fákat és épületeket roppantottak ketté. A jeges ár által vágott morotva – amely egykor létező, de betemetődött mellékág lehetett –
keleti része ma is megvan Szigetcsépnél. A Soroksári-Duna bal partján Soroksárt, Dunaharasztit és Taksonyt az óvta meg, hogy magasabb fekvésű ártéri teraszokon feküdtek, de az
alacsonyabban levő Majosházát, Kiskunlacházát és Pereget különböző mértékben, de ismét
„meglátogatta” az árvíz. Délebbre például Dömsödöt, Dabot, Tasst megmentették az előző
években emelt védtöltések. Az ercsi torlasz még jó néhány napig kitartott, majd a víznek sikerült kiemelnie, és a folyó hamarosan leapadt. Az apadás nagyon lassú volt, mert délebbre a jég
még három ízben megakadt.183
Az 1876-os árvíz újabb következtetések levonására késztette a szakmát és a hatóságokat. A legfontosabb felismerések egyike az volt, hogy a szabályozási munkákat folytatni kell a
fővárostól délre, mert a Budapest alatti területek továbbra is ki vannak téve a jeges árnak.
Szintén lényeges felismerés volt az, hogy a mellékág lezárása és Duna vizének egy mederbe
terelése majdnem egy méterrel emelte meg a folyó átlagos szintjét.
Az okozott károk miatt jelentősen megnőtt azoknak a tábora, akik kétségbe vonták a
szabályozás addigi eredményeit, illetve azoké, akik a Soroksári-Duna lezárásának megszüntetését követelték. A kérdés az országgyűlésben is nagy vihart kavart, mert az ellenzék a kormányt hibáztatta a történtekért. Szerintük az addigi szabályozási munkák rosszul kivitelezettek voltak, vagy eleve hibás számításokon alapultak. A kormány elvétette a munkák sorrendjét, mert előbb kellett volna teljesen rendbe tenni a Nagy-Dunát, és utána lezárni a mellékágat.
Így következhetett be az, hogy a mellékág az árvíz alkalmával nem tudta a felesleges víz egy
részét elvinni, a Nagy-Duna pedig nem volt képes arra, hogy egymagában az egész vizet levezesse. A gubacsi gátat teljesen elhibázottnak tartották, mert alkalmatlan volt arra, hogy vész
esetén gyorsan nagy mennyiségű vizet lehessen a Soroksári-Dunába levezetni , mivel a zsilip-
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jét csak csekély tápvíz bevezetésére tartották jónak. A korábbi munkálatok bírálói által felvetettek egyik legfontosabb eleme az volt, miszerint a levonuló víztömeg jég nélkül is képes
árvizet okozni. Úgy érezték, hogy a történetek ellenére a főváros még mindig nincs védve az
árvizektől, ezért újabb munkálatok kellenek, illetve a hibákat pedig ki kell javítani.
A kormány elismerte, hogy az addigi munkákban voltak hibák, amelyeket ki lehet javítani, például a töltések magasításával, de összességében a szabályozás jó úton halad, aminek
az első szakasza azzal, hogy Budapestet megmentették a jégdugulás okozta árvíztől, be is fejeződött. Valóban kellenek újabb építkezések, hogy a Duna főváros alatti szakaszát is veszélytelenné tegyék, így ott kotrásra, mederszabályozásra van szükség. A Soroksári-Duna lezárása
pedig a lehető legjobb választás volt a lehetőségek közül. Ha a gubacsi gátat felszámolnák, a
mellékág akkor sem vinne el annyi vizet, mint ahogy azt az ellenzék állítja, de azért sem indokolt a megszüntetése, mert az áradást a jég okozza és nem csak a víz. 184

4.4.9. A Duna-szabályozás újabb szakasza 1876-1885
Az árvíz után 1876–1877-ben végeztek ugyan védgátemeléseket, de újabb nagyobb
szabású szabályozási munkák csak az 1878-as jeges áradás nyomán kezdődtek. Ekkor a jég
megint Ercsinél akadt meg, a Csepel-sziget néhány részére ismét behatolt a víz károkat okozva, de a szintje nem nőtt olyan magasra, mint két évvel korábban.185
Az országgyűlésben az ellenzék természetesen ismét támadta a kormányt, konkrét intézkedéseket követelve. A mondandójuk lényege az volt, hogy mindenképpen el kell kezdeni
a Nagy-Duna a Csepel-sziget déli csúcsáig tartó szakaszának szabályozását, mert 1876 és
1878 után már nem nézhetik, hogy a főváros a Sziget kárára menekül meg az árvíztől. A
mondott szakaszt olyanná kell alakítani, hogy ne képződhessen benne jégtorlasz, illetve a legnagyobb mennyiségű vizet is képes legyen elszállítani. Szerintük meg kell nyitni a lezárt mellékágat, hogy, amíg a főág medrét teljesen megfelelőre nem alakítják, addig a víz egy részét
az vezethesse le. A munkálatok befejeztével már újra le lehet majd zárni a mellékágat. A
kormány vitatkozott a felvetésekkel, de abban egyetértett, hogy újabb tervek, számítások és
azok nyomán szabályozások kellenek.186
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A legnagyobb gond az volt, hogy 1872-ben tévedtek a szakemberek, amikor úgy gondolták, hogy az összeszorított, felgyorsított folyású főág majd saját maga fogja mélyíteni a
medrét, önmagát téve alkalmassá arra, hogy a teljes vízmennyiséget továbbítsa. A két árvíz
után kiderült, hogy a Duna az ellenálló, helyenként sziklás meder miatt nem képes annyira a
medret kimélyíteni, mint remélték, ezért a nagy víznyomás a főág két partját kezdte ki. Így a
folyó a további mélyítés helyett szélesítette önmagát. Mind magyar, mind meghívott külföldi
szakértők kinyilvánították véleményüket, de nem feltétlenül értettek egyet egymással. Abban
igen, hogy a mellékág korábbi lezárása alapvetően jó volt, de ott már eltértek a nézetek, hogy
a gátnak a továbbiakban milyen szerepet kell betöltenie. A külföldi szakemberek szerint mind
a torkolati, mind a gubacsi gátat bukógáttá kell alakítani, hogy szükség esetén a felesleges víz
egy része mégis távozni tudjon a Soroksári-Dunába. Az álláspontjuk erősítette azokat, akik
úgy gondolták, hogy a mellékág lezárásával a Duna a természetes vízlevezetőjét vesztette el,
illetve, hogy a levonuló víztömeg jég nélkül is képes árvizet csinálni. Ezért követelték a Soroksári-Duna megnyitását, teljes szabályozását, és nyitva hagyását, hogy mindenkor árapasztó
szerepet tudjon betölteni. Velük szemben foglaltak állást azok a magyar szakemberek, akik
jobban ismerték a helyzetet, és a gondokat nem a fenti módon akarták megoldani. Tudták,
hogy igazi veszélyt a jégdugulás okozhat, ezért arra helyezték a hangsúlyt, hogy a Nagy-Duna
Csepel-sziget melletti szakaszát kell olyan állapotba hozni, hogy ott a jég soha többet ne
akadhasson meg. De ezt sem mederszélesítéssel, mint ahogy azt a külföldi szakemberek jónak
látták, hanem csakis mélyítéssel. A mélyítést mesterséges beavatkozással kell megoldani,
mert a folyó nem tudja önmagától a medret megfelelően kimélyíteni. Szerintük a szabályozás
eddigi munkálatai megfelelőek, az építmények egyikét sem kell lebontani, de ezek önmagukban nem elegendőek.187
A kormányzat alapvetően a magyar szakemberek nézeteivel rokonszenvezett, de figyelembe vette a külföldi szakemberek és az ellenzék véleményét is. 1879-ben összeállt egy vegyes bizottság a kormány, a főváros, Pest megye küldötteivel és a szakemberekkel. A bizottságban minden vélemény helyet kapott, és arra volt hivatott, hogy kidolgozza a további teendők forgatókönyvét. Még abban az évben lezárták a Háros-szigeti mellékágat, hogy a jég ott
ne akadhasson meg, de ezzel egy időben a Soroksári-Duna torkolati gátjának magasságát is
megkurtították, hogy a víz átcsaphasson felette. Továbbá meggyengítették a Gubacsi-gátat,
hogy vész esetén fel lehessen robbantani. Ettől függetlenül a bizottság nem javasolta a Guba187
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csi-gát bukógáttá alakítását, mert az odakerülő jégtáblák fennakadhatnak a tetején és megakadályoznák annak a víznek a távozását, ami miatt átépítették. Ehelyett a főágat kell minél jobban kikotorni, a közbeeső szigetek mellékágait lezárni, és a mederszélességet párhuzamművekkel egységessé, 474 méter szélessé tenni, illetve a Csepel-sziget partján megfelelő nagyságú hullámtér meghagyásával végig kiépíteni a védtöltéseket. A parlament elfogadta a bizottság javaslatait és az 1880/XL., valamint 1881/L. törvényekkel felhatalmazta a kormányt, hogy
a főágban a teljes szabályozási munkálatokat kiviteleztesse. 188
1881 és 1885 között a döntések alapján a szabályozások új szakasza valósult meg. A
Nagy-Dunán a Csepel-sziget végéig a zátonyokat és jégveszélyes szakaszokat (Érd és Tétény,
illetve Ercsi és Adony között) kikotorták. A megépített párhuzamművek egy részével szabályozták a folyó szélességét, másik részével – Kácsás-, Ercsi- és Adonyi-szigeti – lezárták a
nagyobb mellékágakat. Azonban a tervbe vett szigeti védgátrendszerből semmi sem valósult
meg. A munkálatok eredményességének fokmérője az 1890-1891 jeges áradás volt, amely
méreteiben talán még az 1838-asnál is nagyobb volt, de mégis minden komolyabb probléma
nélkül vonult le.189
Minden meggyőződés ellenére a szakasz szabályozása még mindig nem volt tökéletes.
1895 és 1897 folyamán Ercsinél ismét megakadt a levonuló jég és torlasz képződött belőle.
Különösebb károk nem voltak a jég miatt, de a hatóságok mégis hozzáfogtak az ügy végső
megoldásához. Ennek esett áldozatul a Bezdán-sziget Ercsinél, amelyet teljes egészében kikotortak a mederből, illetve Adonynál a mellékágba keresztgátakat építettek. Ezekkel fejeződtek
be a XIX. század nagy szabályozási munkálatai a Duna e szakaszán. A jég és az egyre nagyobb hangsúlyt kapó hajózás akadályai eltűntek a mederből. 190

4.4.10. A Csepel-szigeti töltésrendszer megépítése 1898-1909
A Soroksári-Duna 1872-es lezárása után nem sokkal már felmerült a Csepel-szigetiek
részéről az a félelem, hogy áradás idején a főág nem tudja majd levezetni a teljes víztömeget,
ami majd a Szigetre fog zúdulni. Ez tökéletesen beigazolódott 1876-ban, 1878-ban, majd
1891-ben is. 1897 februárjában, az országgyűlésben is napirendre került a Csepel-sziget vé-
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Ogy. Képv. Ir. 1878-1881 XX. k. 816. sz. ir., XXV. k. 1152. sz. ir., Ogy. Képv. Napló 1878-1881. XIX. k.
158-161. p., Lászlóffy: 1838 20-26. p., Hieronymi 42-46., 95-101. p., 1880/XL. tc., 1881/L. tc.
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delme, mert egy képviselő azt követelte a kormánytól, hogy többé ne fordulhasson elő, hogy a
folyó felesleges vize a Szigeten keres magának utat. Az államnak kell gondoskodnia erről,
mert az érintett szigeti települések nem képesek önálló vállalkozásként kiépíteni a gátrendszert.191
Meg kell említeni, hogy helyi kezdeményezésként már álltak rövidebb gátak a Csepelszigeten, amelyek jól-rosszul meg tudták védeni a mögöttük fekvő lakott helyet. Az első vélhetően Csepelé volt, még a település 1838-as árvíz előtti helyén. A nagy árvízkor a csepeli
töltés csak arra volt jó, hogy a helyiek kimentsék magukat és állataikat, a víz hamar megroppantotta a védművet és elpusztította a falut. 1839-ben a csepeliek magasabban fekvő helyre
költöztek, és nem tudni mennyivel az áttelepülés után, de egy rövid töltést emeltek a falu védelmére attól északnyugati irányban. Az biztos, hogy a töltés 1878-ban már megvolt.192 Egy
1854-es kataszteri térképen a Szigetszentmártontól délre tartó ráckevei út és a Soroksári-Duna
közti területen már olvashatóak a „Dammacker” (Gátszántó) és a „Dammwiesen acker” (Gátmező szántó) helynevek, amiből arra lehet következtetni, hogy a maga az út szolgálhatott
védgátként a folyó vize ellen.193 Szigetcsépen a pusztító 1876-os jeges árvíz nyomán emeltek
töltéseket a falu és az áradás által vájt hosszú moréna közé.194 Tököl és Szigetújfalu között
1878–1879-ben építették újjá azt a töltést, amelyet még 1873-ban emeltek, és amin az 1876-os
árvíz keresztültört.195
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27. kép: A Csepel-szigetre tervezett védgátrendszer 1879 (OL S 118/613/1)

Az 1878-as árvíz után több, térképen is illusztrált terv született, amelyekben kijelölték
a Csepel-szigetet majdan védendő töltésrendszert, de a megvalósításuk még váratott magára.
A fenti térkép közvetlenül az 1878-as árvíz és annak tapasztalatai leszűrése után készült. (A
megépítendő gát vonala vörössel jelölve.) A vezetése szinte teljesen megfelel a nem sokkal
később megépítettnek. A partok jelentős részét nem szándékoztak védeni, illetve ekkor még
nem volt eldöntött, hogy kihagyják-e vagy sem a déli szigetcsúcsot.
Az egységes szigeti gátrendszer kiépítése mellett az 1897-es nyári áradás volt az utolsó érv, amikor nyugati irányból ismét nagy mennyiségű víz hatolt be a Csepel-sziget területére. Olyan magas volt a víz, hogy a Tököl és Szigetújfalu közti töltést nem áttörte, hanem egyszerűen átcsapott felette. 196 Az eset megmutatta, hogy a fent említett példákkal ellentétben
még csak jégdugulásnak sem kell bekövetkeznie ahhoz, hogy a Sziget egy része víz alá kerüljön.
1898-ban állami segítséggel megalakult a „Csepelszigeti Ármentesítő Társulat”,
amelynek közreműködésével 1903-ig mintegy hetven kilométernyi töltés épült fel. A töltések
nagy része a Sziget nyugati partján húzódott, míg a keletin délről indulva csak Szigetcsépig.
Utóbbitól északra, a felső szigetcsúcsig nem emeltek gátat annak a tapasztalatnak a birtokában, hogy a Soroksári-Duna déli, vagyis nyitott torkolatán felnyomott árhullám nem képes
196
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odáig elérni. A töltés vonalát is a tapasztalatok alapján alakították ki, így vannak olyan részek
a Csepel-sziget nyugati oldalán, amelyeket kihagytak a védelemből. Tették ezt egyrészt azért,
mert itt eleve művelés alá nem vonható ártéri erdők voltak, másrészt a folyónak is kellett bizonyos hullámteret hagyni. 32 ezer holdnyi területet sikerült viszont állandósult jelleggel
megóvni a víztől. 1909-ig folytak még kisebb munkálatok és kialakult egy hetvenöt kilométer
hosszú védgátrendszer. A védgát vonalának jelentős részét a megemelt szintű közutak képezik, de a keleti partnál a Ráckevei HÉV töltése is szerepet kapott a védelemben. Az alsó szigetcsúcsot, amely az egész sziget legalacsonyabb és legvizesebb területe, a gáton kívül hagyták.197

28. kép: A védgát napjainkban Tököl és Szigetújfalu között, tetején közúttal
(a szerző saját archívumából)

A Soroksári-Duna bal partján már a XIX. század nyolcvanas éveiben megépült a töltésrendszer, ami így kiegészülve a XX. század elején Szigetcsépig megépült jobb partival,
védte a folyóág mindkét felét a Duna visszanyomott árvizei ellen. A tasi zsilip megépítése
után (1928) már feleslegessé váltak. A Csepel-sziget nyugati partján az elmúlt száz évben
javítgatva, ma is az 1898 és 1909 között megépített gátrendszer működik, amely védi a Szigetet és közvetve a Soroksári-Duna jobb partját is. 198
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4.4.11. A XX. századi árvizek. A szabályozások befejeződése
Áradások ezután is voltak, és folyamatosan mutatták, hogy mi az, amit e szakasz védekezési rendszerén még tökéletesíteni szükséges. A korábbi évszázad jégmentesítő munkálati következtében a XX. században veszélyesség szempontjából a nyári zöldárak vették át az
első helyet. Néhány jeges ár még ezután is volt, mint például az 1940–1941-es, amikor az
ercsi kanyarnál még mindig kialakult egy jelentősebb torlasz. A lejjebb levő jég miatt Lórévtől délre a visszanyomott víz átcsapott a gáton, illetve helyenként át is törte azt, így a Sziget
déli részén nagy területek kerültek víz alá. Az árvíz nyomán újabb szabályozási terv született,
aminek a megvalósítása 1942-ben kezdődött meg öt sarkantyú és két párhuzammű építésével
Ercsi felett. A háború miatt azonban a munkálatok elhúzódtak, és csak 1949-ben fejezték be
őket. Az utolsó jelentős jeges árvíz 1956-ban volt, amikor a Dunaföldvárnál kialakult torlaszszal nem boldoguló víztömeg kibillentett a helyéből a Soroksári-Duna déli torkolatánál levő
zsilipet, és nagy erővel bezúdult a jóval alacsonyabb vízszintű mellékágba. A két folyóág
másfél nap alatt kiegyenlítődött, és a Soroksári-Duna mellett alacsonyabban fekvő területeket
elöntötte a víz. 199
Emiatt a Nagy-Duna itteni szakaszán a hatvanas években, majd amikor 1985-ben a
Hárosi-szigeteknél újra jegesedés volt, a kilencvenes években ismét voltak szabályozási munkálatok. Ezek nyomán a hagyományosan jégveszélyes részeken is gyakorlatilag szinte nullára
csökkent az esélye annak, hogy valaha torlasz alakuljon ki. 200
Az 1956-os kivételével a XX. század második felében és az új évezredben bekövetkező árvizek mind nyáriak voltak. A nagyobbak (1954, 1965, 1975, 1991, 2002) a késői hóolvadás és a tavaszi, nyári nagy esőzések egyidejűsége, vagy időbeli közelsége miatt alakultak ki.
A magas tetőzés ellenére ezek sem tudtak és tudnak a kiépített gátakkal óvott helyekben kárt
tenni, pusztán a nyári gátakat, vagy az olyan védelem nélküli helyeket, mint az ártérbe épült
házak öntik el. 201
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4.5. Birtokviszonyok és igazgatás a Csepel-szigeten
A Csepel-sziget a honfoglalás utáni történelem zömében egyetlen gazdasági egységet,
királyi vagy magánuradalmat képezett, emiatt magam is uradalmi szempontból közelítettem a
Szigeten folyó gazdálkodáshoz, birtokigazgatás, birtokpolitika szemszögéből nézve az oklevelek és más források adatait. A középkor folyamán a Szigeten – eladományozástól, visszaszerzéstől függően változó területtel – nagyméretű magánbirtok működött, amelyet a mindenkori uralkodó vagy annak hitvese birtokolt. Az oszmán hódítással ugyan megszakadt a Csepel-sziget és egy, a területén levő nagyméretű uradalom közös középkori története, de a törökök is egységként kezelték mind igazgatási, mind gazdasági értelemben, ugyanis a kincstári
birtokban levő Szigetet általában osztatlanul, teljes egészében adták ki haszonbérbe. Kiűzésük
után nem sokkal a Csepel-szigeten ismét egységes magánuradalom alakult ki előbb magánszemélyek, majd a királyi család birtokában. Valamivel több, mint másfél évszázadra a Sziget
és az uradalom története ismét szorosan összekapcsolódott, majd a XIX. század második felétől a települések kiszakadásával fokozatosan távolodott egymástól. A Ráckeveinek nevezett
uradalom egészen a XX. század közepén bekövetkező megszüntetéséig létezett.

4.5.1. A királyi birtoklás és a közvetlen királyi ispáni igazgatás a Csepel-szigeten
A Sziget és az uralkodócsalád kapcsolatáról először Anonymusnál olvashatunk. A
Névtelen Jegyző leírása szerint a fejedelem, Árpád a Kárpát-medence elfoglalása során érkezett meg kíséretével az ún. „Nagyszigetig”. Átvonultak ide, és látva, hogy a terület folyótól
védett, és, hogy milyen termékeny, nagyon megszerették. Helyben el is határozták, hogy a
Sziget a fejedelemé lesz, és, hogy minden előkelő tart magának ott udvart. Árpád állítólag
mesterembereket hívatott és pompás épületeket építtetett velük. Kifáradt lovaikat is odaterelték, lovászainak mesterévé pedig egy nagyon rátermett kun férfit, Csepelt tett, akiről a Sziget
a nevét kapta. A későbbiekben visszatérve ismét útba ejtették a Csepel-szigetet, ahol a fejedelem asszonya és az előkelőkéi már vártak rájuk. 202

202
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Anonymus gesztájának forráskritikai irodalmából ismert, hogy elbeszélésének nagyon
sok elemét az abban a korban tapasztaltakból vezethette le, amelyben élt. 203 Így könnyen lehet, hogy a Csepel-szigetről írottaknak is a XIII. században látottak az alapja. Az bizonyos,
hogy amikor ő élt, a Sziget királyi birtok volt, a királyi ménes egy része a Szigeten volt, és az
északi szigetcsúcson már létezett egy Csepel nevű település. Így ez esetben is csak előtörténetet kreálhatott a saját korában tapasztaltakhoz. Mindazonáltal, függetlenül az Anonymus által
írottaktól, a Csepel-sziget lehetett Árpád óta az uralkodócsalád birtokában, illetve lehetett a
Szigeten kezdettől fogva királyi ménes, csak éppen a szerzőt nem tekinthetjük biztosítéknak
ennek igazolására. A Csepel nevű személlyel azonban már más a helyzet, mert vele kapcsolatban a maga korában nem állt rendelkezésre olyan állandó állapot, mint amilyenből a birtoklással és a ménessel kapcsolatban adatokat meríthetett.
A Csepel-sziget középkori történetével kapcsolatban biztos kiindulópontnak tekinthetjük azt a körülményt, hogy területe királyi birtok volt, amit a számos oklevélben felbukkanó –
a Sziget nevénél is már említett – „insula nostra” (mi szigetünk) és „insula regis” (királyi
sziget) kifejezések jeleznek. A mindenkori uralkodók gyakran tartózkodtak magánbirtokukon,
amiről több, „in magna insula”, illetve „apud magnam insulam” helymegjelölést tartalmazó
oklevél tanúskodik.204 A tartózkodás vélhetően a legtöbb esetben „kikapcsolódást, pihenést”
jelenthetett, például amikor a király és kísérete vadászgatott, ugyanis a Szigeten akkoriban
jelentős erdőségek is húzódtak. Amikor a harmadik keresztes hadjáratba igyekvő Barbarossa
Frigyes német-római császár átvonult Magyarországon, az őt megvendégelő III. Béla (1172–
1196) király két napon keresztül vadászott vele egy „nagy”nak nevezett szigeten, amit az utókor a Csepel-szigettel azonosított.205
Ami a Sziget középkori székhelyét, központját illeti, ha Zsigmond korát mértékadó
mintának tekintjük, akkor mind Zsigmond, mind Erzsébet anyakirálynő, valamint Mária királynő, illetve Borbála királyné okleveleinek kiadási helyeiből kiindulva Csepel helység volt
az, ahol az uralkodói család tagjai megfordultak. A XVI. században Oláh Miklós is Csepelen
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tudott két vagy három királyi palotáról, így ezt a Budához igen közel fekvő települést joggal
vélhetjük a szigeti királyi kúria helyének. 206
Oláh Miklós úgy írta le a Csepel-szigetet, mintha tejjel-mézzel folyó Kánaán lenne –
mindenféle madarakkal, vadakkal, erdőkkel, szőlőkkel, kertekkel – ahonnan semmi sem hiányzik, és ahova II. Lajos és Mária királyné szívesen jött vigasztalódni, ha gondjaik voltak. 207
Emellett a Szigeten volt a mindenkori királyi ménes egy része is. A királyi ménesre elsőként a már említett 1019-es zalavári alapítólevélben tesznek utalást, ahol a „decima
equorum nostrorum”, vagyis „lovaink tizede” szerepel, mint az apátság részére tett az egyik
adomány az apátság részére. 208 Ugyancsak a méneshez kapcsolódik Lórév település és az itteni rév. A réven át – a helység neve is ezt tükrözi – a lovakat szállították rendszeresen a Dunántúlra.
Ahogy azt lejjebb látni fogjuk, a mindenkori uralkodó szabadon adományozhatott a
szigeti uradalom birtokaiból. Ez alól kivételt képez a középkor utolsó néhány évtizede. 1514re ugyanis a királyi jövedelmek és birtokok olyan mértékben apadtak, hogy az országgyűlés
törvényben szabályozta a kérdést. Az országgyűlés résztvevői elfogadták, hogy a koronának
vannak olyan jószágai, amelyeket nem lehet elidegeníteni. A felsorolásban ott található a
Csepel-sziget is. A törvény azonban nem akadályozta meg, hogy a királyi javakat, birtokokat
elzálogosítsák. 1518-ban például a Szigetet Szalkai László nemcsak az uradalom ispánjaként,
hanem annak zálogbirtokosaként is igazgatta. Ebben az évben az országgyűlés ismét szükségesnek érezte, hogy felsorolják mindazon javakat (köztük a Szigetet is), amelyek a királyi
udvar ellátására álltak rendelkezésre.209
A Szigetet az uralkodók egy általuk kinevezett ispánon keresztül igazgatták. Utóbbinak voltak helyettesei és egyéb tisztségviselői is. 1461-ben Mátyás király meghagyta szigeti
ispánjának és alispánjainak, hogy gondoskodjanak a királyi só eladása utáni pénz beszedéséről. Egy 1503-as oklevélben Anna királyné szigeti tisztviselőivel kapcsolatos ügyről esik
szó.210
Az udvar ellátásáról gondoskodó ispánok irányítása és ítélkezése alá tartoztak mindazon népek, akik a királyi birtokon éltek és valamilyen szolgálatot teljesítettek. Ez jelentette a
206
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ménessel foglalkozó lovászokat, az erdőkre vigyázókat, egyéb más szolgálattevőket (például
méhészeket, királyi vadászokat, vincelléreket), illetve az előbbiekkel kapcsolatba hozhatóan
vagy a tőlük függetlenül kialakult lakott helyeken élőket. Az ispánság területén a királyi szolgálat teljesítésén túl tizedet kellett fizetniük az egyháznak, viszont egy 1457-es oklevélből
kiderül azonban, hogy – legalábbis abban az időben – az ispánság szigeti és külső birtokainak
lakói fel voltak mentve a harmincadvám és a kamara haszna fizetése alól. Van olyan vélemény, amely egyértelműen erdőispánságként értelmezi az ispánságot, míg másik szerint nem
lehet erdőispánságnak nevezni, de szerveződése az erdőispánságokéhoz volt hasonló. Györffy
György szerint, amíg nem épült ki teljesen az ispánság szervezete, addig talán a királyi ménest gondozó lovászok feje volt az uralkodó legfőbb képviselője a Szigeten. 211
Tringli István szerint maga a szigeti ispán nem volt jelentős tisztség, így csak ritkán
fordult elő, hogy nagyobb országos méltóság viselte. Tudjuk, hogy Garai Miklós nádorként,
Szalkai László, váci püspökként volt (még egy ideig) szigeti ispán. Általában egy szerényebb
származású vagy tisztségű személy (például kincstárnok, adószedő, egy budai polgár) kapta
meg. Egy 1300-as oklevélben két személyt is említenek nagyszigeti ispánként, így előfordult,
hogy egy időben ketten is betöltötték a tisztséget.212
Csepeli ispánok:
1217

Tiborc ? 213

1259

Gallus 214

1264

Domonkos 215

1270 -1272 körül

Péter 216

1293

Bynd 217

1297

Benedek 218

1300

Haragos és András 219

1342

Besenyő Beke 220

211

MTSH 15. 30. p., Györffy: Az Árpád-kori... IV. 189., 191-192. p., OL Q Dl. 15043., 24891., Zichy II. 136. p.
Az 1457-es oklevél egy olyan esetet mutat, amikor a korábban eladományozott Gárdony birtok, a király újabb
adománya nyomán visszakapta az elidegenítéssel elvesztett mentességet a harmincad és a kamara haszna alól.
212
OL Q Dl. 14906., 15043., Bártfai 315. p., P. m. m. II. 183. p., Wenzel X. 440-441. p.
213
Wenzel XI. 150. p.
214
Szentpétery 1215.
215
OL Q Dl. 207088.
216
Zsoldos: Archontológia 172. p.
217
CD VI/1. 240-241. p,
218
Zsoldos: Archontológia 172. p.
219
Wenzel X. 440-441. p.
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1355

Beldrei Fülöp 221

1371

Vesszős fia János 222

1378

Jensul 223

1380

Himfy Benedek 224

1389-1392

Hardi Besenyő Miklós 225

1394-96

Szécsi Frank 226

1402

Hardi Besenyő Miklós 227

1404, 1411

Nassis Zoelus budai várnagy, főkincstartó 228

1415

Siebenlinden János nyestbőradószedő 229

1430

Rozenbergh 230

1435

Turóczy Balázs 231

1438

Saphar Péter 232

1440

Paksi Imre 233

1455

Garai László nádor 234

1456

Farkas László budai polgár 235

1481

Sáfár András 236

1485

Csepeli Mátyás 237

1518

Szalkai László váci püspök 238

1518

Csehi Mihály 239

220

OL Q Dl. 3460.
Engel: Archontológia 123. p.
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Engel: Archontológia 123. p.
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Hazai Okmt. II. 131. p.
224
Bártfai 429.
225
Engel-C. Tóth. 48.p., CD VIII./5. 294-295. p.
226
Zs. I. 4375. sz.
227
Zs. II/1. 1968. sz.
228
Engel: Archontológia 124. p.
229
Engel: Archontológia 124. p.
230
OL Q Dl. 12181.
231
Engel: Archontológia 124. p.
232
OL Q Dl. 13171.
233
Engel: Archontológia 124. p.
234
OL Q Dl. 14906.
235
OL Q Dl. 15043.
236
Pesty: Eltűnt 82-83.p
237
Hazai Okmt. V. 365. p. Bár Csepeli Mátyásnál nem az ispán, hanem csak a tisztségviselő (officiális) szerepel.
238
Bártfai 1211.
239
Sírköve alapján, ami a tököli templomban volt. Pesty: Eltűnt 82-83.p
221
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4.5.2. A csepeli ispánság mint királynői jegyajándék
Az első uralkodó, aki átengedte a szigeti ispánságot a királyné részére, IV. Béla lehetett. Unokájáról, IV. Lászlóról már biztosan tudható, hogy 1281-ben az ispánságot feleségének, Izabellának adta.240 A király ezután több alkalommal, mint jegyajándékot, a királynét és
kíséretét ellátó javadalmat engedte át az ispánságot.
Ez azonban nem volt törvényszerű, vagyis nem mindig volt királynéi kézen a szigeti
uradalom. Uralkodói döntés függvénye volt, hogy a hitves rendelkezhetett-e vele vagy sem.
Bizonyos, hogy a XIII. század utolsó évtizedében III. András mindkét felesége – Fanenna,
majd Ágnes királyné – birtokolta a Szigetet.241 Mind Károly Róbertnél, mind I. Lajosnál
azonban úgy tűnik, hogy királyi kézben maradt a birtoktest. 1424-ben Cillei Borbála saját
ellátására férjétől, Luxemburgi Zsigmondtól megkapta többek között a Csepel-szigetet is, a
rajta és az azon kívül fekvő birtokokkal együtt.242 Ezeket apósához hasonlóan Albert király is
biztosította feleségének, Erzsébet királynénak, akit férje halála után I. Ulászló király megerősített a kapott birtokokban.243 1461-ben Mátyás azt ígérte Podjebrád György cseh királynak,
hogy ha lányát, Kunigundát (Katalin) feleségül veszi, akkor a jegyajándék Óbuda és Diósgyőr
várak, a Csepel-sziget és egyéb jövedelmek lesznek, amiket a néhai Borbála királyné is bírt. 244
Beatrix, Mátyás második felesége is megkapta a birtokokat, amelyekkel haláláig rendelkezhetett, majd II. Ulászló adta azokat hitvesének, Bretagne-i Annának. Az utolsó királyné Habsburg Mária volt, aki a középkorban a csepeli uradalom birtokosa volt. Vele az 1424-es Zsigmond-féle adományozás óta egy több, mint száz éves periódus szakadt meg, amely során a
mindenkori királyné birtokolhatta és igazgathatta a Csepel-szigetet.245 A királynénak ugyanúgy voltak ispánjai és tisztjei a Szigeten, ugyanúgy élvezte a birtokok hasznát, és ugyanúgy
elidegeníthetett belőlük, mint a király, amikor nem adta azt jegyajándékba.
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Zsoldos: Az Árpádok és asszonyaik 45–46. p.
OL Q Dl. 49683., 2213.
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OL Q Dl. 39284., 13137.
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OL Q Dl. 39291., 15043.
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Bártfai 221–223. p.
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Magdics 49–50. p., OL Q Dl. 20628., 32556., 25016., 39284.
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4.5.3. Egyházi és világi birtokok a Szigeten
A Sziget területe kezdetben minden bizonnyal egybefüggő uralkodói birtok lehetett. A
XIII. századtól azonban a királyi birtokok gyorsuló eladományozása a Csepel-szigetet is érintette. Az okleveles források alapján a Sziget több pontján léteztek világi birtokok is. Közülük
az első lehetett a Becse-Gergely nemzetségé. A nemzetség őse a XII. század végén, vagy a
XIII. elején királyi adományként földet kapott a mai Szigetbecse helység területén vagy közel
ahhoz. A család legismertebb személye a XIV. század első felében Becsei Csata Imre volt, aki
a sajátja mellett további birtokokat szerzett mind a Szigeten, mind a túlparton Peregnél. 246
Ezen kívül még IV. Béla egy 1264-es okleveléből ismert, hogy a Sziget északnyugati
partján Csepeltől és a Háros falvaktól délre – talán a mai Lakihegy területén – létezett akkor
egy Onuz fia Bacha nevű személy birtoka.247 További magánbirtokot ismerünk IV. László
korából, aki 1283-ban Moys, elhalt tárnokmester özvegyének adományozta Bagomér
(Bogomelfeulde) és Cséptelke (Chepteluk) birtokokat248 Vencel király 1302-ben Rátót Domokos kérésére, a főúr két szerviensének adományozta a nagyszigeti Gyála (Gyala) falut.249
1303-ban, egy oklevél tanúsága szerint két nemes egyezett meg egymással, a mai Ráckeve
területén vagy közelében fekvő Ábrahámberke másként Cseketelke (Ábraamberke seu
Ceketeluke) föld – felének eladásáról..250
Egyházi birtokok is ismertek a Mohács előtti Csepel-szigeten. A már említett, 1283ban megadományozott Moys özvegye nem sokkal az adomány elnyerése után továbbajándékozta Bagomért és Cséptelket a budavári ferences apácáknak. 251 Az Árpád-házi Szent Margit
személyéhez kötődő nyulakszigeti (margitszigeti) Szent Mária domonkos kolostor is számos
birtokadományt kapott a környéken. Ezek közül a Szigeten helyezkedtek el az egymással
szomszédos Ragály és Tököl birtokai. 252 IV. Béla már említett 1264-es oklevele a frissen
megalapított csúti monostornak adott birtokadományokat sorolja fel, köztük a Csepel-sziget
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Zichy I. 156–159., 200–201. p., P. m. műemlékei II. 134., Györffy: Az Árpád-kori ... IV. 194–197. p.,
Knauz I. 510–511. p.,
248
Hazai okm.t. VI. 296. Mindkét falu a Sziget közepén terült el, egymás szomszédságában.
249
OL Q Dl. 40302. Gyála a legdélebbi faluja volt a Csepel-szigetnek.
250
OL Q Dl. 86895.
251
Hazai okmt. VI. 359–360. p.
252
OL Q Dl. 942., 1060., 1887. Az egykori Ragály a mai Szigetszentmiklós területén feküdt.
247
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északi végénél levő Felhárost és Szőlőst.253 1293-ban Fanenna királyné a fehérvári prépostnak
adta (többek között) Halásztelek földet a Sziget déli csücskénél. 254
A királyi uradalomból eladományozott birtokokon élők természetesen mentesültek az
addigi szolgálataik elvégzése alól, sőt, ha egyházi fennhatósága alá kerültek, akkor a tized
fizetése alól is, de attól kezdve érvényesek voltak rájuk például azok kötelezettségek, amelyek
a feljebb említett 1457-es oklevélben szerepeltek (harmincad, kamara haszna). 255
A következő térképen a Csepel-sziget birtokszerkezetét mutatom be a XIII-XIV. század fordulóján, A birtokok közt meghúzott határok pusztán csak a lakott helyek, földdarabok
elválasztására és lokalizálására szolgálnak, és nincsenek összefüggésben az egykori valós
határvonalakkal, illetve a birtokok méretével. Ugyanez érvényes a lejjebb szereplő, XV. és
XVI. század fordulójának viszonyait bemutató térképre is.

253

Knauz I. 510–511. p. Mindkét település a Sziget északi részén volt. Felháros a Nagy-Duna, Szőlős a
Soroksári-Duna partján terült el.
254
OL Q Dl. 49683. Halásztelek föld valójában nem a Szigeten terült el, hanem azzal szemben a Soroksári-Duna
bal partján, viszont a szigeti ispánsághoz tartozott.
255
OL Q Dl. 15043., 24891, Zichy II. 136. p.
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29. kép: A Csepel-sziget birtokszerkezete a XIII-XIV. század fordulóján
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4.5.4. Magánbirtokból ismét királyi birtok
A szigeti ispánsággal nem történt meg az, ami az országban más királyi birtokokkal,
vagyis, hogy lassanként felaprózódva kikerült volna az uralkodó kezéből. Az eladományozások ellenére is a Sziget területének nagyobb része az ispánságon belül maradt, sőt joggal feltételezhető, hogy a királyok tudatosan törekedtek a csepeli magánbirtok megtartására, illetve
egyes adományok visszaszerzésére. A világi adományok közül Onuz fia Bacha birtokának
sorsa nem ismert a továbbiakban. Ha azonban igaz az a feltevés, hogy ez a földterület a későbbi Lakiheggyel azonos, akkor a XV. század első felében már biztos, hogy ismét királyi
birtok volt.256 Gyálát is egy 1461-es oklevél már olyan helyként említi, ahol a király szigeti
ispánjának van joga intézkedni. 257 1347-ben I. Lajos király felszámolta a legnagyobb világi
birtoktestet azzal, hogy az említett Becsei Imre fiainak, Töttösnek és Vesszősnek cserét ajánlott. A nemesek Becsét és a Soroksári-Duna túlpartján fekvő peregi258 birtokaikat átadták a
királynak, és ennek fejében Bars és Hont megyei birtokokat kaptak. A szöveg szerint a cserére
azért került sor, mert a birtokokra a Szigeten levő királyi majorságnak szüksége volt.259
Ami az egyházi birtokokat illeti, ezek között is voltak olyanok, amelyek idővel visszakerültek a csepeli uradalomba. Ilyen volt Szőlős, amit 1264-ben még a csúti monostor kapott
meg, de 1430-ban már az ottani jobbágyok – más uradalmi falvakból jövőkkel együtt – a csepeli ispán vezetésével támadták meg a nyulak-szigeti domonkos apácák taksonyi birtokát. 260
Taksonyt V. István 1270-ben azzal az indokkal adományozta az apácáknak, hogy azt a Nagyszigeten elvett – az oklevélben meg nem nevezett – birtokukért cserében engedi át.261
E két esettől függetlenül a szigeti egyházi birtokok esetében nem beszélhetünk királyi
visszaszerző törekvésekről. A mindenkori uralkodó inkább igyekezett védeni azokat, akár a
saját jobbágyaitól is. Így például 1342-ben I. Károly utasított a Sziget ispánját, Besenyő Bekét
(Beke Byssenus), hogy a nyulak-szigeti apácák (Sziget)szentmiklósi birtokait védje meg, és ne
hagyja, hogy az ottani uradalmi jobbágyok használják azokat.262
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OL Q Dl. 12181.
OL Q Dl. 15586.
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Ez a későbbi Szentimrefalvának nevezett peregi birtok volt.
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OL Q Dl. 87219.
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OL Q Dl. 12181.
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OL Q Dl. 1085.
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OL Q Dl. 3460.
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30. kép: A Csepel-sziget birtokszerkezete a XV-XVI. század fordulóján
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4.5.5. A szigeti ispánság Szigeten kívüli birtokai
Ahogy igaz az, hogy a csepeli királyi ispánság nem terjedt ki a Sziget egészére, úgy az
is igaz, hogy a Szigeten túl is tartoztak hozzá birtokok. Ha összehasonlítjuk a Szigeten nem
birtokolt uralkodói területeket, azokkal, amelyeket a király azon kívül, a Sziget környékén
bírt, akkor utóbbiak voltak többségben. I. Lajos 1347-es cseréje nagyon jó példa, mert ez a
csere nem csak a Csepel-szigeten fekvő birtokra szólt, hanem a Soroksári-Duna bal partjánál
elhelyezkedő peregire is. Vagyis az ispánság igazgatási, és nem földrajzi fogalom volt. A
szintén bal parti Gubacs esetében többször úgy fogalmaznak a források, hogy az a Csepelszigeten van, amivel csak az ispánsághoz, az igazgatási egységhez való tartozást fejezték ki,
nem pedig lokalizálták a települést.263
Az ispánság Szigeten kívüli tartozékait legjobban a Zsigmond király által Borbála királynőnek átengedett birtokokról szóló oklevél mutatja be. A birtokok között szerepel a Csepel-sziget, a Szigeten, és az azon kívül fekvő birtokokkal együtt. Az utóbbiak: Dömsöd
(Dempsed), Gubacs (Gubach), (Pest)Szentlőrinc (Zenthlewryncz) (Duna)Haraszti (Harazth) és
Szentdienes (Zenthdyenes) Pest megyében, Adony (Adon) a ménesekkel, Besnyő (Bessenew)
és Ráckeresztúr (Kereszthwr) Fejér megyében, Kecskemét (Kechkemeth) város a vámjával és
a királynéi kunokkal, akik Kecskemét és (Sziget?)Becse (Bechee) városok mellett laknak,
Kecskemét melletti Kiskunfélegyház (Feleghaz), Gödöllő (Gwdwllew) és Martonvásár
(Martonvasara) birtokok, utóbbi a ménessel és vámmal, Fejérben Tétény (Teten), Gárdony
(Gardon) a ménessel együtt, Pest megyében Örkény (Ewrkyn), Sári (Sary), Kerekegyháza
(Kerekeghaz), valamint Pécel (Pechel) és Gyömrő (Gwmeres) birtokok birtokrészei, a Pest
megyei Halásztelek (Halaztelek) birtok, a Fejér megyei (Kiskun)Lacháza (Laczkhaza) és
Szentimrefalva (Zenthemrehfalwa) birtokok.264
Ez azonban csak egy időmetszetre nézve igaz. Az ispánság nem volt egyetlen, állandó
összetételű birtokegyüttes. Például már az oklevélben is szerepel, hogy Lacházát és Szentimrefalvát a király csere útján szerezte meg a Lackfi családtól. Utóbbi volt az a peregi birtok,
amelyet I. Lajos 1347-ben az ispánsághoz csatolt, majd a Lackfiakhoz került, végül Zsigmond
megint királyi birtokká váltotta. A felsorolásban szereplő Gárdony is többször cserélt gazdát,
mert 1424-ben még az uradalomhoz tartozott, majd eladományozhatták, mert egy 1456-os
263

OL Q Dl. 45084.
OL Q Dl. 39284. Azt azért meg kell jegyezni, hogy az oklevél szövegéből nem állapítható meg teljes
biztonsággal, hogy a felsoroltak közül a királyné mindet az ispánság tartozékaként bírta-e, vagy kerültek be
olyanok is, amik nem ezen a címen voltak az övéi.
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oklevélben már úgy utalnak rá, mint amit az 1437 és 1439 között uralkodó Albert király viszszaszerzett. Az oklevélből kiderül, hogy a királynéi jószágokat bíró Erzsébet királyné – V.
László király anyja – korábban elzálogosította Farkas László budai polgárnak, aki egyébként
csepeli ispán is volt akkor. A zálog kiterjedt Szentmiklós, Szentmárton csepel-szigeti,
Imrefalva pestmegyei és Gárdony fehérmegyei birtokokra, amelyek mind Csepel szigetéhez
tartoztak. 1456-ban Farkas László visszaadta az elzálogosított birtokokat, és ennek fejében,
valamint hűséges szolgálataiért megkapta a királynétól Gárdonyt, amit így elszakítottak a
Csepel-szigeti ispánságtól.265

4.5.6. A Sziget és a vármegyerendszer kapcsolata a középkorban
Az előző részből kiderült, hogy a szigeti ispánsághoz tartozó birtokok sora gyakori
változáson ment keresztül a középkorban. A kiszakadó birtoktestek kikerültek az uralkodó
ispánjának fennhatósága alól, és valamelyik – „területileg érintett” – vármegye részeivé váltak. Ennél érdekesebb, de rendkívül nehéz kérdés, hogy maga az ispánság milyen viszonyban
lehetett a vármegyerendszerrel. Születtek már olyan elméletek, amelyek egy része szerint a
terület eredendően valamely megye része lehetett, de abból idővel kiszakadt a királyi birtoklás
miatt. Van olyan is, amely szerint fordítva történt, vagyis az eredetileg különálló Sziget az
idők folyamán vált a megyerendszer részévé.
A Fejér vármegyéhez tartozást valószínűsítő nézeteknek az alapja az volt, hogy a középkorban – a Dunán átnyúló solti szék miatt is – a Csepel-szigetet nyugatról, délről és keletről egyaránt ez a megye határolta. Károly János szerint az, hogy saját ispánjai voltak, nem
jelent semmit, mert ők kifejezetten csak a birtokok igazgatásával foglalatoskodtak, az ott élő
népek hivatalosan Fejér vármegye alá tartoztak. Más, a kezdeti Fejérhez való tartozás mellett
állásfoglalók – például Györffy György – úgy vélték, hogy ennél azért többről volt szó, mert a
királyi birtoklás ténye olyan különállást biztosított a Szigetnek, ami miatt az igazgatása is
elkülönült a vármegyeitől.266
Kristó Gyula is Fejérrel hozta kapcsolatba a Szigetet, de másként. Ő összekötötte a
vármegye keleti irányú terjeszkedését a királyi birtokrendszer felbomlásával. Eszerint a „fehérvári várelemek expanziója”, amely átlépett a Dunán, és ennek köszönhető a nagyméretű
265

OL Q Dl. 15043.
Károly I. 225., 229. p., Borovszky, Györffy: Az Árpád-kori ... IV. 189., 191. p., Györffy György a művében
külön fejezetként tárgyalja a Nagyszigetet.
266

127

Fejérhez tartozó Solti szék kialakulása, egy olyan folyamat részeként zajlott le, melynek során
a XIII. században az uralkodók a Csepel-szigeti ispánság egyre nagyobb részét adományozták
el. Az így kikerülő nagyméretű birtokok a megyerendszer, azon belül a terjeszkedő Fejér részeivé váltak, ami gyakorlatban azt jelentette, hogy az egész Sziget a megye fennhatósága alá
került.267 Elmélete alátámasztására Kristó azt a példát hozza, mely szerint 1281-ben Erzsébet
királyné eladományozza a Lórévhez melletti Tamási földet, amit már az oklevélben Fejér
vármegyeinek is nevez. 268
Zsoldos Attila elmélete alapján a Sziget eredetileg annak a szent istváni alapítású Visegrád vármegyének volt a része, amely rajta kívül még a későbbi Pest, Pilis és Esztergom
megyékre is kiterjedt. Mind Pilis, mind a Csepel-sziget területe királyi uradalom volt. Visegrád esetében azonban már a XI. század közepétől egy lassú felbomlási folyamat kezdődött
meg, ami, hozzávetőlegesen a XIII. század elejére fejeződhetett be. Kialakult Pest, Pilis és
Esztergom vármegye és megszerveződött a Csepel-szigeti ispánság. Az, hogy a Sziget egyházai a veszprémi püspökség szentendrei főesperességéhez tartoztak, mint Visegrád megye
minden más, Dunától nyugatra eső területei, is csak azt igazolja a számára, hogy nem lehetett
Fejér vármegye része, hiába volt beékelődve abba. 269
Az utóbbiak alapján a szigeti ispánságra levonható egyik következtetés az, hogy a királyi magánbirtok jelleg nem volt akadálya annak, hogy a magánbirtok területe a vármegyerendszer része legyen. A másik pedig az, hogy a saját ispánokon keresztül történő igazgatás
nem a kezdetektől volt jelen a Szigeten, hanem a korábbi nagy egység, azaz Visegrád vármegye végleges felbomlásával kezdődött csak.
Más nézet szerint a Csepel-sziget viszont soha sem volt része a megyerendszernek,
vagyis az, hogy kezdettől fogva királyi birtok volt, megakadályozta, hogy valamelyik megyéhez tartozzon. Ha az uralkodók teljesen vagy legalábbis zömében eladományozták volna a
területét, akkor nyilvánvalóan ugyanúgy felbomlott volna és szétoszlik a szomszédos megyék
közt, ahogy az erdőispánságok szűntek meg, illetve, ahogy az egyes kisebb birtokok esetében
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az a Csepel-szigetnél is történt. Ezzel szemben a szigeti ispánság egyetlenként megmaradt,
mint egybefüggő királyi birtok, így megmaradt a saját igazgatása is. 270
A különálló igazgatás ténye felveti azt a kérdést, hogy a Sziget önmagában nem volt-e
valamikor megye. 1391-ből ismerünk egy oklevelet, amelyben szerepel Hordi Miklós, aki a
Nagy-, vagy másképpen Csepel-sziget ispánja volt akkoriban. A szöveg szerint a Sziget hajdan egy megyét képzett, de később Pilis vármegyéhez csatolták – „… insulae Chepel, quae
olim unum Comitatum formasse videtur, dein Pilisiensi adnexa…”. 271 Az oklevélről Pesty
Frigyes azt a véleményt fogalmazta meg, hogy az csak egy tévedést tartalmaz. Rámutatott,
hogy az uralkodók nem a vármegyei hatóságokon keresztül intézkedtek a Szigetet érintő
ügyekben, hanem közvetlenül az ispánokat, tisztjeiket utasították. Pestynek igaza volt, és arra
is gondolni kell, hogy a fentin kívül nincs más forrás, amelyik Csepelre, mint külön vármegyére utalna. 272 Kubinyi András is azt hangsúlyozta, hogy a Sziget azzal az adottságával, hogy
a középkorban néhány kolostori adomány kivételével egységes királyi magánbirtok maradt,
nem csak attól mentesült, hogy a területe feloldódjon egy vagy több szomszédos megyében,
hanem attól is, hogy önálló Csepel vármegyévé alakuljon. 273
A fenti oklevelek utalásainak és a megfogalmazott nézetek ismeretében nem mondható
meg világosan, hogy milyen kapcsolat volt az ispánság és a vármegyerendszer között. A vármegyék egymástól mind igazgatásilag, mind területileg elkülönültek, az ispánság és a vármegyék esetében ez csak igazgatási szempontból lehetett biztosan igaz. Azt az okleveles források
alapján megállapíthatjuk, hogy a Szigeten kívüli ispánsági birtokoknak volt vármegyei hovatartozása, de a Csepel-sziget és az ottani birtokok vonatkozásában már nem. Az 1424-es
Zsigmond által kibocsátott oklevél például a külső birtokoknál megjegyzi, hogy azok melyik
megyében vannak, de a Szigeten levőket ezzel ellentétben nem helyezi egyikhez sem. A külső
birtoknak számító Gárdony 1456-os eladományozásakor az oklevélben négy, az ispánsághoz
tartozó település szerepel, amiből a szöveg kettőt – Szentmiklóst és Szentmártont – Csepelszigetinek, Imrefalvát Pest megyeinek és Gárdonyt Fejér megyeinek mond. A felsorolásból az
a következtetés vonható le, hogy a Szigetet egyetlen megyéhez sem sorolták a középkorban.
Kristó Gyula Tamásira vonatkozó 1281-es példája sem azt erősíti meg, hogy a Csepel-sziget
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Fejérhez tartozott, hanem azt, hogy az ispánságtól elszakított külső birtok földrajzilag Fejér
megyei volt.274
Van olyan, a Borovszky-féle Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye monográfiájában, illetve
újabban a Pest Megye Monográfiájában megismerhető nézet is, amely néhány XV. század
második felében és XVI. század elején született oklevél utalásaiból azt a következtetést vonja
le, hogy valamikor Mátyás király ideje alatt olyan közigazgatási változás következhetett be,
amely felosztotta a Sziget területét a szomszédos megyék, Pest és Fejér között. Vagy ha nem
is osztotta fel, de Pest megyéhez sorolták, és az ispánság elvesztette a vármegyeszervezettől
való különállását. A „Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában” című munkájában Csánki Dezső is megosztotta a Csepel-szigetet Fejér és Pest megye között azzal, hogy a
tárgyalt korban a Sziget zöme előbbihez tartozott, míg utóbbihoz csak egy kis része az északi
szigetcsúcson.275
Ha azonban a török-kori magyar összeírásokat nézzük, a XVI. században a Pest megyei lakott helyek felsorolásában egyetlen alkalommal sem szerepelnek a szigeti települések,
pedig a vármegyei hatóságok akkor is nyilvánvalóan a korábbi közigazgatásnak megfelelően
jártak el. A Pilist is érintő összeírásnál viszont már megtalálhatóak.276 Emellett a Hordi Miklós
féle 1391-es oklevél is Pilis vármegye részének mondja, bár tudjuk, hogy abban nincs igaza,
hogy korábban pedig önálló megye volt a Sziget. Mindezek ismeretében a Pilis vármegyéhez
tartozás is felmerülhet, de alaposabb kutatások nélkül ez csak egy a lehetséges teóriák közül.
Végül is függetlenül attól, hogy a fenti elméleteknek van-e valami közük a valósághoz
vagy sem, az 1541-ban bekövetkező török hódítás felülírt minden addigi közigazgatási és birtokviszonyt. Az oszmánok a saját közigazgatási rendjük szerint osztották fel a meghódított
területet, és a másfél évszázadig tartó oszmán uralom alatt a kialakított közigazgatásban nem
történtek változások. A Csepel-sziget a budai vilajet budai szandzsákjának kovini (ráckevei)
náhijéjeként külön közigazgatási egységet képezett, amiben nyilvánvalóan szerepet játszott a
tekintélyes mérete és földrajzi elkülönültsége. 277 Az uradalom megszűnése egyben azt is je-
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lentette, hogy a középkori igazgatási elkülönülés és a megyei hovatartozás kérdése eltűnt, és a
török kiűzése után sem jelentkezett újra. 278

4.5.7. Egyházigazgatás a Csepel-szigeten
Egyházigazgatási szempontból a Sziget a veszprémi püspökség területére esett, és így
eredendően a veszprémi püspöké volt a dézsmaszedés joga is. Mégis vannak források, amelyek szerint az itteni plébániák kivételezettek voltak, vagyis – a szerzetesrendeknek adományozott birtokokhoz és népeikhez hasonlóan – közvetlenül az esztergomi érsek alá tartoztak.
Egyes vélemények szerint ennek egyszerűen csak az volt az oka, hogy a plébániák királyi
birtokon feküdtek, míg mások bonyolultabb hátteret vélnek mögötte.
Az oklevelekből kiderül, hogy a dézsmaszedés jogából több nézeteltérés is származott
a középkorban. Györffy György szerint ennek az lehetett az oka, hogy a Csepel-szigeten is
birtokló nyulak-szigeti apácák dézsmamentességén felbuzdulva más szigeti papok sem akartak fizetni a veszprémi püspöknek. Ebből hosszú pereskedés támadt a XIII. század végén, ami
még a XIV. század első évtizedeiben is tartott. 1297-ben Lodomér esztergomi érseknek figyelmeztetnie kellett egyes nagyszigeti plébánosokat, hogy engedelmeskedjenek a veszprémi
püspöknek. 1309-ben már egyházi átokkal szándékozta súlytani a renitens – Szentmártonból
Simon, Szentmiklósról Mátyás nevű, és egyéb – plébánosokat.279 1313-ban politikai lépés
keretében Károly Róbert a nagyszigeti tizedekért cserébe a veszprémi püspöknek adta Veszprém megye ispánságát. Nem tudni, hogy ez az állapot pontosan meddig tarthatott. 1330-ban
egy oklevélben már úgy nyilatkoznak az egyházi és a világi méltóságok, hogy a nagyszigeti
278

Ami a téma folytatását illeti, későbbiekben bővebben szerepelni fog, hogy e török kiűzése után nem sokkal új
uradalom képződött a Csepel-szigeten, amely magában foglalta annak egész területét. Savoyai Jenő vásárlása
után kevéssel Sőtér Ferenc alispán a Pest-Pilis-Solt vármegyei közgyűlésnek bejelentette, hogy a megye
lemondott a ráckevei szigetről a herceg javára. Lórév 26-27. p., Borosy IV. 47. p., P. M. M. II. 184. p., Bél 138.
p. Ez azt jelenti, hogy a török után a Csepel-sziget automatikusan részévé vált Pest-Pilis-Solt megyének, mert a
vármegye pusztán akkor mondhatott le róla, ha az addig a területéhez tartozott. Maga a lemondás bizonyára
inkább Savoyai Jenő birtokszerzésének tudomásulvétele lehetett, közigazgatásilag ugyanúgy Pest-Pilis-Solt része
maradt, így a középkortól eltérően az uradalom nem különült el a vármegyerendszertől. Ráckeve mezővárossal,
Becse, Csép, Csepel, Lórév, Makád, Promontor, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu és Tököl
falvakkal a megye pilisi járásának része volt. Promontor is idetartozott, míg a Soroksári-Dunától keletre eső
puszták, és az 1780-ra már szintén az uradalomhoz kapcsolt Majosháza a kecskeméti járás területére estek.
Regnicoláris, Rupp I. 133-134. p., Galgóczy I. 78-85. p., Magdics 196-197. p. Ez az állapot a későbbiekben csak
annyiban változott, hogy a XIX. század második felében bekövetkező közigazgatási reform megteremtette PestPilis-Solt-Kiskun vármegyét. Majd a második világháborút követően létrejött Pest megye, amely máig is tartóan
magában foglalja a Csepel-szigetet.
279
Györffy: Az Árpád-kori... IV. 191–192. p., Knauz II. 396., 591. p.

131

tized mindig is Veszprémet illette, így övé most is, ahogy az új püspök elfoglalja a helyét. 280
Ezzel szemben, az 1332–1337-es pápai tizedjegyzékekben a Csepel-sziget felsorolt helységei
(Szent Márton, Lórév, Szent Miklós, Szent Mihály és Tököl) az esztergomi főegyházmegyéhez tartózókként vannak feltüntetve.281
A szigeti dézsmajövedelem kérdését bonyolította időnként az a helyzet, amikor a király a hitvesének adta jegyajándékul az uradalmat. Például III. András második felesége, Ágnes – világi személyek tanácsa miatt azt híve, hogy az övé – rátette a kezét a szigeti tizedekre.
A körülmények tisztázódására utal a királyné 1300-ban kelt oklevele. Ebben úgy nyilatkozott,
hogy visszaadja a püspöknek a Sziget dézsmálási jogát, amit korábban elvett. 282

4.5.8. A Csepel-sziget a Hódoltságban
Mohács után a kettős királyság ideje (1526-1540) alatt nincsenek információink arról,
hogy valami változott volna a szigeti ispánság birtoklásában. Mindkét megkoronázott uralkodó, I. Ferdinánd és I. János, királyként nyilvánvalóan magának tudta a királyi uradalmat. II.
Lajos özvegye, Mária királyné volt az utolsó birtokos, akiről azonban nem ismert, hogy jogait
mennyire tudta érvényesíteni. Vélhetően nem, mert a két király kibékülését, vagyis az 1538-as
váradi békét használta fel, hogy jelezze, szeretné visszakapni birtokait, köztük a Csepelszigetet is.283
Amikor 1541-ben I. Ferdinánd hadvezére, Wilhelm von Roggendorf ostromolni kezdte
Budát, nem vette figyelembe a vele levő magyar főurak tanácsait, akik annak a tudatában,
hogy a Csepel-szigetnek nagy a stratégiai jelentősége a folyami hajók mozgásának akadályozásában, azt javasolták, hogy szállja meg a Sziget Budához és Pesthez közel eső északi csúcsát és erősítse meg. Ez az erődítmény egy török felmentő sereg megérkezésekor, amelyet
dunai flotilla is kísért, eredményesen zavarta volna a török hajókat. Von Roggendorf később
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tétlenül nézte, ahogy a törökök kikötnek a szigetorrnál és ők építenek maguknak támaszpontot, ahonnan a Habsburgok hajóinak mozgását ellenőrizhették.284
Buda török kézre kerülése a Csepel-szigetet további sorsát is meghatározta, ugyanis a
centrumában feküdt annak a következő években egyre szélesedő területnek, amit Hódoltságnak nevezünk. Itt a magyar vármegyerendszer megszűnt létezni, a magyar állam számára elvesztek ezek a területek, így az adólajstromokból is eltűntek a szigeti és a környékbeli helységek. Természetesen ettől még a kamara nyilvántartotta az elveszett birtokokat.
A terület nagy kiterjedése ellenére a Szigetet a budai vilajet haszonbérbe adható egységként kezelte, és rendszeresen bérbe adta a legtöbbet ígérőnek. Általában három vagy négy
évre bérelték ki. Ilyenkor a bérlőkért, vagy inkább a bérlők fizetőképességéért a Sziget települései módosabb lakosainak és bíráinak kellett kezességet vállalniuk. A bérlet természetesen
nem érintette a magánbirtokokat, csak a kincstár tulajdonában levőket. 1543 és 1546 között a
Sziget hászbirtokainak és kikötőjének jövedelmeit gazdag rác származású keviek bérelték ki a
városi bíró vezetésével hatszázezer akcséért. A jövedelmeket a révpénzek, bírságok, tizedek,
kapuadók jelentették.285
A későbbiekben is mindig volt bérlőnek jelentkező, annak ellenére, hogy amint teltek
az évek, a haszonbérleti összeg folyamatosan nagyobb lett. 1546-ban már kilencszázezer
akcséért került bérletbe a Sziget, az 1559 és 1567 közötti két ciklusban pedig mind a kétszer
több, mint másfél millió akcsét kellett a bérlőknek előteremteniük a bérlet időtartama alatt. 286
Fontos körülmény volt, hogy maga a török hódítás a Sziget számára nem járhatott különösebb pusztítással. Új uraik alatt – akiknek a jövedelmek miatt az volt az érdekük, hogy a
települések gyarapodjanak – a lakosság élhette tovább korábbi életét. A középkori forrásokból
megismerhető települések neveit és az oszmán kincstári defterekben szereplő településneveket
összevetve elmondható, hogy a középkoriak közül alig pusztult el néhány a török kor elején.
Hogy a XVI. századi török hódítás nem jelentett gyökeres változást jelzi, hogy a korábbi lakott helyek túlnyomó többsége kisebb-nagyobb adózó lakosságszámmal megtalálható az öszszeírásaikban, illetve, hogy a szigeti haszonbérletek összege az adott időszakban nőtt. 287
A fenti állapotot gyökeresen megváltoztatta a tizenötéves háború (1591-1606). A XVI.
század utolsó éveinek ide-oda hullámzó harcaiban az ország közepének nagy része elnéptele284

Istvánffy II. 58. p., Perényi 21. p.
Pataki 27. p., Perényi 21. p., Velics-Kammerer II. 10. p., Ungnád 220-221. p., Ráckeve 30-31. p.
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Velics-Kammerer: I. 142-144., II. 56-57.,187., 295. p.
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Az biztos, hogy a középkori Ragály és Bagomér nem szerepel már a törököknél, de róluk sem tudhatjuk
biztosan, hogy a hódításnak estek áldozatul.
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nedett. A Duna mellett, a bal parton hadiút vezetett, ami miatt gyakorta tartózkodtak a Sziget
közelében csapatok. A hadi cselekmények és a katonák jelenléte a Duna-melléken, azon belül
a Csepel-szigeten is hatalmas pusztulást okozott.
A Sziget falvainak zöme elpusztult, talán csak egy-kettő maradt meg, mint például
Makád, amelyet járhatatlan ingovány vett körül, és amely így menedéknek bizonyult a környező helységek lakosságának is, míg a vész elvonult. A települések egy része végleg lakatlan
maradt, míg mások csak lassan, évtizedek múltán népesültek be újra. A menekültek közül
sokan inkább a nagyobb, és emiatt védettebb alföldi városokat választották (Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös) új lakhelyül. A kiürült helyek pusztákká lettek, amelyeket a lakott településekről műveltek meg. Ekkor kezdődött meg a mezőgazdaságban – természetesen nem csak a
Csepel-szigeten – a földművelés háttérbe szorulása az állattenyésztés mögött. A korábbi szántók jelentős része a Csepel-szigeten is szarvasmarha- és birka-legelő lett. A Sziget új neve is
jelezte a változást. a „Kojun-ada” azaz a Juh-sziget, a nagyarányú juhtenyésztésre utalt. 288
A XVII. század folyamán a végigpusztított vidék igazából csak vegetált, a Szigeten és
a Soroksári-Duna túlpartján levő megmaradt települések sem emlékeztettek korábbi önmagukra szegényes gazdálkodásukkal és kis lakosságszámukkal. A Buda visszafoglalása idején
hasonló időszak köszöntött be a száz évvel korábbihoz, mert ismételten katonaság harcolt,
fosztogatott, illetve a lakosság ismét védett helyre menekült. 289

4.5.9. A Ráckevei Uradalom kialakulása
A török kiűzése nyomán a Csepel-szigetre Eszterházy Sándor nyújtott be igényt, és
1690 tájékán birtokul is kapta azt. Jogalapjául szolgált, hogy 1628-ban galántai Eszterházy
Pál, a nógrádi vár főkapitánya, a Csepel-szigeti uradalmat Promontorral (Budafok) együtt
zálogként megszerezte a Magyar Kamarától. Birtoklása nem volt előzmények nélküli, ugyanis
1622-ben már bérbe vette háromezer forintért bérbe a Szigetet, egyes művek szerint a töröktől, mások szerint akkor is a Kamarától. 290 Lehetséges, hogy 1628-ban a bérlet még mindig
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Pataki 43-44. p., P.M.K. II. 238. p., PML XXVII. 108. a. E. László 10. p., Szombathy 33. p., Evlija Cselebi
245. p. Az állattenyésztés esetén a megtermelt érték köztudottan mozgathatóbb, mint a földművelésnél, ami
háborús időkben lényeges szempont volt
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Dunaharaszti I. 142-143. p., P.M.K. II. 239. p.
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Perényi 21. p., Milhoffer 5-8. p., Magdics 81-82. p., P.M.K. I. 646. p., Pető 68. p., Miskei 107. p.
Ráckeve városa nem örült, mert a saját kiváltságait látta veszélyeztetve azáltal, hogy a Sziget egyetlen család
kezébe kerül.
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tarthatott, és Eszterházy Pál a jövőre tekintve jogi hátteret akart biztosítani a birtokolt területnek.
Buda visszafoglalása után nem sokkal tehát az Eszterházyak megszerezték a Csepelszigetet, de csak néhány évig volt a birtokukban, ugyanis 1695-ben Donat Heissler császári
tábornagy megvásárolta Eszterházy Sándor örököseitől. Ezzel birtokosa lett Ráckeve mezővárosnak, Szentmiklós, Makád, Becse, Tököl falvaknak, Háros, Csepel, Lórév, Csepgyalom,
Majosháza, Szentmárton és Szőlős pusztáknak és a hozzájuk tartozó határnak. Az adásvétel
nem hirtelen elhatározás része volt, vagy nem váratlanul előálló tényező hatására történhetett.
Heissler-nek komoly tervei lehettek a Szigettel kapcsolatban, ugyanis már 1694-ben megváltotta a ráckevei tulajdonban levő pusztákat (Sári, Mántelek, Áporka fele, Pereg negyede).
Ezek után került sor a teljes Sziget megszerzésére. A szerződést Pest-Pilis-Solt vármegye elismerte, majd I. Lipót király is megerősítette, a tábornagy pedig nekilátott, hogy kiépítse az
uradalmát. Nagyszámú rácot hívott be és telepített le a Szigeten. Heissler közben folyamatosan szereplője volt a török elleni háborúnak. 1696-ban a Bánátban súlyos sebesülést szenvedett, és hamarosan meghalt. Özvegye 1698-ban az ugyancsak Habsburg hadvezérnek, Eugen
von Savoyen-nek, (a továbbiakban Savoyai Jenő) adta el a Szigetet.291
Savoyai Jenő elődeinél jóval hosszabban, majdnem negyven évig birtokolta az uradalmat, amely a középkoritól eltérően a teljes Csepel-szigetet magában foglalta. A herceg
tevékenysége e tekintélyes idő alatt erőteljesen rányomta a bélyegét a Szigetre és nagyban
hozzájárult annak gyarapodásához, fejlődéséhez. Mutatja ezt az is, hogy még a herceg életében Jenői-szigetnek is kezdték nevezni a Csepel-szigetet.292
A herceg azonban nem láthatott neki az uradalma igazgatásának, egyrészt, mert maga
is részt vett a spanyol örökösödési háborúban, másrészt, mert az 1703-ban megkezdődött Rákóczi-szabadságharc miatt a Csepel-sziget és környéke még hosszú évekig hadszíntér maradt.
Buda és a kulcsfontosságú pesti átkelő közelsége következtében a vidék stratégiai jelentősége
továbbra sem csökkent, ahol mindkét fél aktívan tevékenykedett. A Sziget és a Duna vonala
gyakorlatilag az utolsó évekig olyan frontvonalnak számított, ahol a folyamatos, kisebb öszszeütközések, rablások miatt a török után megmaradt lakosság is egyre fogyott.293
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Lórév 26-27. p., Magdics 101-102. p., Borosy III. 156. p., Pápai 220-221. p., Milhoffer 5-8. p.,
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Lorev/pages/005_rackeve_arnyekaban.htm
Sári és Mántelek a Soroksári-Dunától távolabb, a Csepeli-síkság keleti peremén, Dabas közelében fekvő puszták
voltak, míg Áporka és Pereg közvetlenül a folyóág keleti partján feküdtek.
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OL S 11 830/89., Bél 138. p., Második k.f. 53/XXXII., Hübner I. 679. p.
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Perényi 31. p., Magdics 103-104. p. Borosy V. 146-147., 150-151., 189., 213. p., Dunaharaszti I. 171-174. p.,
Bánkúti 105-106., 447., 546-547. p.
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Savoyai Jenő csak 1711-től vehette birtokba az uradalmat. Többek között németajkú
telepeseket költöztetett be a falvakba, amivel hozzájárult a sváb túlsúly kialakulásához a Csepel-szigeten. A szigeti településekkel olyan úrbéri szerződéseket kötött, amelyekben minden
bizonnyal teljesíthető kötelezettségeket róhatott jobbágyaira, mert az 1768-as úrbéri felméréskor azok válaszaiból nosztalgia olvasható ki Savoyai Jenő időszakával kapcsolatban. Ettől
függetlenül a herceg nagyon is tisztában volt az érdekeivel és mindenkor érvényesítette is
azokat. 1721-ben például allódium címén lefoglalta a csepeliek rétjeinek egy részét. Az
Újfalusi-sziget és a Besnyő-sziget kapcsán nem érdekelte, hogy azok mások tulajdonában
vannak. Az hogy földrajzilag a Csepel-szigethez tartoznak, számára elég volt ahhoz, hogy az
uradalma részeinek nyilvánítsa őket. Ráckevének visszaszerezte a városi rangot, és itt építtetett 1702 és 1722 között magának kastélyt. Mindez nem jelentett akadályt, hogy 1722-ben, az
erő pozíciójából sikerüljön rábírnia a várost arra, hogy az lemondjon az örökös pusztáiról az
uradalom javára, majd pedig, hogy kénytelen legyen visszabérelni őket a földesúrtól. 294
A középkorhoz hasonlóan az uradalomnak „külső birtokai” is voltak. A Ráckevével
szemközti Pereg volt a legrégebbi pusztája. A Duna túlsó partján fekvő Csepellel nagyon szoros gazdasági kapcsolatban levő Promontorium pusztát, vagyis a mai Budafokot, 1714-ben
vásárolta meg Savoyai Jenő birtokosától. Ráckevétől keletre, távolabb a Soroksári-Dunától
alkotott egy jókora összefüggő birtoktestet Peszér, Adacs és Bankháza (később Szunyogh)
puszta, amely 1721 óta volt a domínium része. Ezen kívül a bal parton, nem tudni mikortól
1766-ig Dömsöd is az uradalomhoz tartozott.295
A következő térképen, amely 1778-ban készült, utóbbi már nincs jelezve, de az uradalom Savoyai Jenő idejében kialakult két nagy tömbje jól látható. Így a Csepel-sziget megint
csak nem esett egybe az uradalommal, amelynek a területe összesen mintegy másfélszerese
(350 és 400 négyzetkilométer között) lehetett a Sziget nagyságának. 296
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Novák: Mária Terézia 119-121., 166-169., 326., 334-335., 454-457., 497-499., 510. p., Regnicoláris I. 275. p.,
Károly I. 17-18. p., Bognár 226-227. p., Kistérség 26., 29., Magdics 108-109. p.
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Milhoffer 8. p., Magdics 108. p., Bognár 239-242. p., Borosy III. 156. p.
A Promontor Csepel pusztája volt, ahol még az önállósulása után is főleg a csepeli gazdák szőlői voltak.
Utóbbiak az uradalommal történt területcsere nyomán 1868-ban távoztak. A hegyeken és a Nagy-Duna partján
kialakuló települést nevezték Dunafoknak és Hegyfoknak is, de végül a Budafok név maradt meg. Bél 147. p.,
Kubinyi 27. p., Novák: Mária Terézia 166. p., Vegyes, Bognár 239-242. p., Pesty: PPS helynévtár 299-302. p.
1766-ban Beleznay János özvegye Grassalkovich Zsuzsanna megvette az uradalomtól Dömsödöt a hozzátartozó
fél Hügye pusztával együtt. Novák: Mária Terézia 191. p.
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4.5.10. A Csepel-sziget a Habsburg család birtokában
Savoyai Jenő 1736-ban leszármazottak és végrendelet nélkül halt meg, így birtokai
testvérének lányára, Anna Viktória hercegnőre szálltak volna, de ő külföldiként nem örökölhetett. Az uradalom ezért visszaszállt az uralkodóra. III. Károly felesége Erzsébet királyné
váltotta magához úgy, hogy kiegyenlítette Savoyai Jenő hátrahagyott adósságait. Férje halála
(1740) után az uradalom özvegyi jövedelemforrásként működött. 1750-ben ő is meghalt, ekkor Mária Terézia királynőé lett a birtok. Állítólag az uradalmat kérték tőle a jezsuiták, sőt
meg is kapták volna, de az adományozás mégis elmaradt.297
1766-ban Mária Terézia lánya, Mária Krisztina feleségül ment Albert szász herceghez,
a királynő házassági ajándékul adta a ráckevei uradalmat neki. Mária Krisztina 1798-ig volt
az uradalom gazdája, halála után a férje Albert herceg élete végéig, 1822-ig birtokolta. 298
1736 és 1822 között az uradalom igazgatása tejesen független volt attól, hogy ki volt a
birtokosa. Végig közvetlenül a Magyar Kamara alá tartozott, a jövedelmek pedig az aktuális
tulajdonoshoz folytak be. A Savoyai Jenő-féle jövedelempolitikához képest a Kamara szorosabbra húzta a gyeplőt a lakosok terheit és kötelezettségeit illetőleg, ami kikövetkeztethető az
1768-as úrbéri összeíráskor tett jobbágyi válaszokból. Az uradalom a Szigethez kapcsolódó
jogosítványok jelentős részét bírta és mindig akart újabbakat is szerezni. A Csepel-sziget legnagyobb települése, Ráckeve rendelkezett a legtöbb kiváltsággal (szigetek, puszták, rév- és
vásárjog birtoklása), amit az uradalom időről-időre nyirbálni próbált. A város minden erejével
őrizte jogait, de így sem tudta elkerülni, hogy veszítsen belőlük. 299 A Kamara a kor szokásai
szerint a jogokat meghatározott időre haszonbérbe adta a legtöbbet ígérőnek, amely általában
a puszták, révek birtoklásában az érintett település volt. Előfordult viszont, hogy magát az
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Milhoffer 5-8. p., Lórév 34. p., Perényi 21-22. p., Bognár 177-178. p.
Az egyik magyarázat szerint azért maradt el, mert a jezsuitáktól azt követelték, hogy az egész megkapott
területet vegyék körbe egyméteres fallal, amire nem lettek volna képesek, míg egy másik szerint az adományozó
oklevelet a királynő véletlenül tintával öntötte le, ami rossz ómennek számított, és így inkább eltekintettek tőle.
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Egyes szerzők szerint a birtokosváltás csak 1780-ban, Mária Terézia halálakor következett be, mert abból,
hogy ekkor iktatták be hivatalosan Mária Krisztinát az uradalomba, azt a következtetést vonták le tévesen, hogy
csak akkor kerülhetett a birtokába. Savoyai Jenő beiktatása is huszonnégy évvel később történt, mint a
birtokszerzés. Pápai 220-221. p., Milhoffer 5-8. p., Perényi 21-22. p.
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Novák: Mária Terézia 119-121., 166-169., 326., 334-335., 454-457., 497-499., 510. p.
1774-ben a város akkori bírája hibát követett el (vétlenül vagy szándékosan), és belement egy olyan szerződésbe
az uradalommal, ami a Becsei-szigetért 25, a Somlyói-szigetért 80, Angelina (Angyali)-szigetért (a
Vesszőzátonnyal együtt) 14, a vásárokért és a révért 4-4 forint fizetésére kötelezte magát, holott ezeket a jogokat
a város már századok óta minden ellenszolgáltatás nélkül birtokolta. Néhány évvel később a korábban nehezen
visszaszerzett örökös pusztákról volt kénytelen ismét lemondani Ráckeve. Magdics 126-127., 130-131. p.
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egész uradalmat egyetlen bérletként adták ki több évre. Például 1777-ben Mária Krisztina
kilenc évre 36 ezer forintért adta bérbe. 300
Albert herceg 1822-ben bekövetkező halálával véget ért az a korszak, amikor a Ráckevei Uradalomnak a királyi család egy-egy tagja volt a gazdája. Ekkor közvetlenül Habsburg
családi birtokká vált, amelynek a kezelését átvette a bécsi udvari kamara. Mária Krisztinának
és Albertnek ugyan volt (fogadott) örököse, Károly főherceg, aki viszont önként vagy nyomásra lemondott az uradalomról. Vélhetően I. Ferenc ezért emelte őt Teschen hercegévé még
ugyanabban az évben. 301
Már Bél Mátyás a XVIII. század első felében, illetve a későbbi szerzők is megjegyezték, hogy a Csepel-sziget területének túlnyomó többsége homokos talajú, ami önmagában
rossz körülményt jelentett a földművelés számára, és csak kemény munkával, trágyázással
tehették termékenyebbé. Búzát kevés helyen termett meg, főleg a Sziget déli részén, ahol némi fekete föld mutatkozott. A homokban a szőlősökből is csak gyenge bor került ki. Ráadásul
a Sziget teljesen sík terület, amit gyakran veszélyeztettek a Duna áradásai. Magasabb részek
csak ott voltak, ahol a szél annak idején buckákat emelt a futóhomokból. Nagy területet tettek
ki az erdők, illetve a bokros, cserjés részek. Marsigli korabeli – 1726-os – és Mikovinyi Sámuelnek a Notitiához készült térképe megerősíti a Bél által írottakat. Mindketten (helyesen)
ábrázolják, hogy a Sziget mely részein vannak futóhomokos területek, illetve erdők. Utóbbiak a vadállatok menedékéül szolgáltak, ezért Bél szerint az uradalom tiltotta is a lakosságnak
a fák, bokrok vágását. A vadak zömét a szarvasok, őzek, nyulak és több madárfaj tette ki.
Emellett az uradalomnak több majorja is volt a Sziget területén, ahol állatokat tartottak, és
több szarvasmarhacsordája, birka- és kecskenyája is legelészett a nekik kihasított legelőterületeken.302
Az erdőkből az uradalom jelentős hasznot húzott, ugyanis Pest és a pesti síkság települései nagyon sok fát igényeltek, amit a folyón szállítva könnyű volt a megfelelő helyre eljuttatni. Ettől teljesen függetlenül az uradalom a XIX. század folyamán egyedüliként erdőtelepítéssel is foglalkozott. Azt ugyanis már korán felismerték, hogy a fák képesek megkötni a homokot, és a zömében folyami öntéshomokból álló Csepel-szigeten ez nagyon is tanácsosnak
300

Az 1777-ben kezdődő ügy nagyon emlékezetes volt, ugyanis a bérlő, Szaplonczay János hamar ellenséges
viszonyba került a sziget lakosságával, mert minél gyorsabban nagy hasznot akart húzni az uradalomból, így
semmire és semmilyen kiváltságra nem volt tekintettel. Duna vizén 26-27. p., Ráckeve 36. p., Bognár 228-230.
p., Magdics 129-136. p.
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Bognár 180-181. p., Lórév 34. p., Pápai 220-221. p., Károly főherceg volt az, aki Napóleont legyőzte
Aspernnél. Perényi 21-22. p., Duna vizén 26-27. p., Milhoffer 5-8. p.
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Bél 133-134., 136. p., Szombathy 14., 16. p., Bognár 113-116. p. OSZK TR 8.432
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tűnt. Emellett nem csak vizes területeket vontak mezőgazdasági művelés alá, hanem kivágott
erdőket is feltörtek szántóföldnek.303
Az uradalom a XIX. század első felében is ugyanúgy működött, mint a XVIII-ikban.
Jövedelmei egyrészt az önálló gazdálkodásából (majorsági állattenyésztés, fakitermelés), másrészt a hatalmas méretű földjeinek, és egyéb jogainak a haszonbérbe adásából származtak.
Reagált a piac változásaira, mint például a század húszas, harmincas éveiben a gyapjú iránt
fokozódó keresletre, ami végül egy, az uradalmi községek elleni perben, majd megegyezésben
nyilvánult meg. 304
A Csepel-sziget és a Ráckevei Uradalom földrajzi egységének felbomlása az úrbériség
megszüntetésével kezdődött meg. A XIX. század ötvenes, hatvanas éveiben a jobbágytelkek
szabad birtokká válása nyomán a helységek lakói és az általuk birtokolt földek kiváltak az
uradalom területéből. Ettől kezdve figyelhető meg, hogy az uradalom, noha még mindig nagy
területeket bírt a Szigeten, kezdett másodlagos szerepbe kerülni a gyarapodó települések mögött. A tagosítás folyamán az uradalom számos területről mondott le végleg a települések javára. Például így kerültek az Angyali-, Somlyó- és Becsei-szigetek az uradalomtól Ráckeve
birtokába, vagy a csepeli földek jelentős része a helyiekébe. A XIX. század utolsó harmadában az uradalom így már nem a települések és területük birtokosa volt, hanem egy – de minden esetben a legnagyobb – birtokos. Földjeit a korábbi idők gyakorlatának megfelelően az
uradalom továbbra is kiadta haszonbérbe, rendszerint a földrajzilag érintett községeknek. A
századfordulón az uradalom területe 44 ezer katasztrális hold volt, amiből, ha levonjuk a Szigeten kívüli birtoktömböket, következik, hogy ekkor hozzávetőlegesen a felét birtokolta (még
mindig vagy már csak) a Csepel-szigetnek. 305
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Galgóczy III. 35. p., Perényi 77. p., Bognár 115-116. p., P.M.K. I. 715. p.
A gyapjú iránti igény az uradalmat arra ösztönözte, hogy újabb legelőket kialakítva birkanyájakat tartson.
Ennek érdekében az volt a cél, hogy az uradalmi jobbágyoktól visszaszerezzék az ún. maradványföldeket. A
jobbágyok birtokában levő telkesföld rendszerint nagyobb volt annál, mint ami megillette volna őket. A többletet
nevezzük maradványföldnek (remanencia), amely évszázadokon keresztül rejtve maradt, senki sem törődött vele,
a parasztok szabadon gazdálkodhattak ezeken. Az úrbéres földek Mária Terézia-féle felmérésekor azonban láthatóvá váltak a különbségek a jogosan és a ténylegesen birtokolt földek között. Az uradalom 1831-ben megpróbálkozott azzal, hogy kiderítse, mekkora lehet a remanencia nagysága az uradalomban. Pert kezdtek Tököl és Szigetszentmiklós lakói ellen, de 1833-ban felhagytak vele, mert várható volt, hogy az országgyűlés is foglalkozni
fog a kérdéssel. 1836-ban a X. tc. rögzítette az ún. „úrbéri rendbeszedés”, vagyis a telkesföldek felmérésének,
rendezésének lehetőségét. A negyvenes években az uradalom újraindította a pert, de már az összes uradalmi
község (Tököl, Szigetszentmiklós, Csepel, Makád, Lórév, Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Szigetcsép, Szigetbecse) ellen. A községek tiltakoztak, az uradalom szándékát pedig megakasztották az 1848-1849-es események.
1856-ban viszont végleg elkezdődött a kérdés rendezése. 1858–1862 között felmérték a falvak földjeit, és az
eredményeket a Mária Terézia-féle úrbéri tabellákkal vetették össze. Kiderült, hogy a gazdák kezén levő földek
átlagosan 25%-a maradványföld. Megoldásként a gazdák birtokosai maradhattak a maradványföldeknek, de
megváltási pénzt kellett fizetniük az uradalomnak. Estók 185-197. p., 1836:X. tc.
305
Galgóczy III. 2-17., 29-33. p., Kubinyi 27. p., Milhoffer 12. p.
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A királyi birtoklásból a középkorhoz hasonlóan a XIX. században is keletkeztek helynevek a Szigeten. Ilyen volt például a mai XXI. kerület délkeleti, futóhomokos része, ahova
az uradalom nagy területű erdőt telepített, amit Királyerdőnek neveztek el. Ettől északra, Csepel faluhoz közel alakítottak ki egy urasági allódiumot, és a hely ma is a Királymajor nevet
viseli. 306
A király nélküli királyságban az uradalom megmaradt, és a két világháború között ún.
királyi megbízottak felügyeltek igazgatására. A földterülete – vélhetően eladások miatt – folyamatosan csökkent, és 1944-ben már csak mintegy négyezer holdnyi volt. A második világháború után az uradalom megmaradt földjét azonnal felosztották.307

306

Bél 135-136. p., Pápai 213. p., Káldy-Nagy 1985 275., 506. p., Második k.f. 54./XXXII., Pesty: PPS
helynévtár 312. p.
Középkori példák a Királyrét, Királytó, Királytelek helynevek.
A fent szereplő Királyerdő helyén ma csak egy teljesen beépített kertvárosi rész van. A fákat a XX. század
elejétől máig tartóan szinte teljesen kivágták már. Szombathy 14. p. A Csepel-sziget a XX. században egyébként
is nagy erdőterületeket vesztett el, ami leginkább az 1918–1920 közti forradalmi, tanácshatalmi idők és a román
megszállás következménye volt, de ezután is folyamatosan csökkent az állomány. Perényi 77. p. Mára a lakosok
vágták ki kevés kivétellel a megmaradt fákat. (a szerző)
307
Perényi 21-22. p., Szombathy 36. p., Ráckeve 42. p.
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5. Települések a Csepel-szigeten és a Ráckevei (Soroksári)-Duna
bal partján
A fejezet a Szigeten, illetve a Kis-Duna bal partjának valaha volt, illetve ma is létező
településeivel foglalkozik. Nem a történetükkel – mert azzal egyenként is köteteket lehetne
megtölteni –, hanem a kialakult településhálózat képével, változásaival és a helységek fejlődével a különböző korszakokban.

5.1. A Csepel-sziget települései
A Csepel-sziget már a honfoglalás előtt is lakott volt, így a régészeti ásatások folyamán törvényszerűen nem csak IX. század utáni leletek kerültek elő, hanem bronzkori, kelta,
római és avar településmaradványok, valamint tárgyak is. A Sziget északnyugati és északkeleti partjai, fordított „U” alakban egyaránt népszerű lakóhelynek bizonyultak mind a magyarok
számára, mind a korábban itt élőknek. 1925-ben az északi szigetcsúcson a zsilipépítkezésnél
Árpád-kori település – valószínűleg a középkori Csepel – nyomai kerültek elő. A csepeli
szennyvíztisztító megépítése előtt folyó ásatások nyomán derült ki, hogy a helyén a kelta és
avar település mellett egy Árpád-kori falu maradványai is megtalálhatóak, illetve, hogy itt van
az ország középső részének egyik legnagyobb Árpád-kori temetője. A délebbre található
Szabadkikötő húszas évekbeli építésekor nagy területű Árpádkori-temető pusztult el és ekkor
tűntek el a szigetcsúcs nyugati részén levő középkori eredetű épületek is. Ha valami meg is
maradt belőlük, az több méter vastag feltöltés alatt van. Az M0-s autóút építése, majd bővítése
során, mind a Nagy-Duna – Lakihegynél –, mind a Ráckevei (Soroksári)-Duna – Szigetszentmiklósnál – partjánál találtak a nyomvonalon Árpád-kori településeket. De a Sziget több
pontján, még a XIX. században is fellelhetők voltak egykori középkori magyar települések
nyomai. 308
A Csepel-szigeten a honfoglalás óta települések születtek, tűntek el. Az eltűnés oka
legtöbbször háborús pusztítás volt, de a Sziget alacsony fekvése miatt az áradások is szerepet
játszottak egyes települések helyének megváltozásában. A települések, ha elpusztultak, vagy
308

Régészeti - Budapest 309. p., Szigetszentmiklós - Aquincum 10. sz. 172-173. p., Régészeti – Aquincum 11.
sz. 179-184. p., Régészeti – Aquincum 13. sz. 216-228. p., Régészeti – Aquincum 15. sz. 150-166. p., Vadász
34-36. p., Pető 65. p., P.M.K. I. 645., 715. p..
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ugyanott népesültek be újra, vagy egy másik helyen épültek fel, vagy végleg feledésbe merültek. A Duna árvize miatt rendszerint másik helyre költöztek a lakosok, háborús pusztítás esetén vagy a régi helyén települtek újra, vagy az örök feledés várt a korábban lakott helyre. Igaz,
az utolsó esetben a fellelt romok, az egykori település nevét őrző dűlőnevek, illetve a népemlékezet segíthet az egykori múltból valamit felidézni.
A Csepel-sziget településhálózata megrajzolásának vannak lokalizálási és azonosítási
problémái. A ma is ott, és a középkori forrásokhoz képest azonos néven létező lakott helyeknél természetesen nincsenek ilyenek, az idők folyamán eltűnt települések kapcsán viszont
igen. Utóbbiakkal kapcsolatban rendszerint nagyon kevés információ áll rendelkezésre. Több
esetben a latin nyelvű oklevelek szövegében a település neve mellett csak az szerepel, hogy
„terra” vagy „possessio”, amelyek egyaránt utalhattak arra is, hogy település, de arra is, hogy
csak egy földdarab húzódik a név mögött. Előfordult, hogy később, a témával foglalkozó
szerzők közül néhányan több olyan helynevet is falunak véltek, amelyek bizonyosan nem voltak azok. Az biztosan állítható, hogy ahol templom, vagy annak romja maradt meg, illetve
tudjuk, hogy volt korábban templom, ott egykor valóban létező településről beszélhetünk. 309 A
régészet sajnos „csak” abban segít, hogy megmutassa a középkori település helyét, de az azonosításban már nem tud szerepet játszani.

5.1.1. A Csepel-sziget települései a középkorban
A török hódoltság kora előtti forrásokban a mai állapothoz képest jóval több helység
neve ismeretes a Csepel-szigeten. A települések keletkezésének pontos dátuma ismeretlen. Ha
azonban abból az elméletből indulunk ki, hogy a Szigetújfalu elnevezéséből arra lehet következtetni, hogy a falu az alapításakor a környező szigeti településekhez képest volt új, és ez az
a helység, ami egy 1252-ből megmaradt IV. Béla féle oklevélben a királyné új falujaként (nova villa reginae) szerepel310, akkor a Csepel-szigeti lakott helyek egy része már feltehetőleg a
XII. században (vagy azelőtt) is létezett. Biztos adatot csak az első okleveles említések jelentenek. Ezek többsége a XIII. század második, és a XIV. század első feléből maradt fenn, de

309

Pontosabban, mint legtöbbször az egyetlen kőből emelt épület, a templom vagy annak maradványa lenne,
illetve lett volna legalkalmasabb arra, hogy a hajdani falu helyét meg lehessen határozni. Számos esetben tudható
viszont, hogy az egykori templom köveit elhordták – általában egy másik építéséhez – megfosztva ezzel az
utókort egy-egy korábban létező település pontos helyzetének ismeretétől.
310
OL Q Dl. 40030
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egyértelmű következtetéseket ezeknek a kapcsán sem lehet levonni a falvak benépesülésének
kezdetéről.
A régészet és az írott források adatai alapján különösen az északnyugati partszakasz –
ma a Csepel és Tököl közötti rész – volt olyan, ahol a települések láncszerűen felfűzve helyezkedhettek el. A területre vonatkozóan van egy 1264-es oklevél, amelyben IV. Béla király
a frissen megalapított csúti monostornak adományozott birtokokat a Csepel-szigeten is. 311 A
szövegben leírt határjárás miatt ismertek az itt levő falvak. Eszerint az északi szigetorron,
vagy annak a közelében lehetett Csepel312, tőle délre Felháros és Alháros313, amelyek a királyi
adományok között szerepeltek. Alháros déli szomszédja egy Onuz fia Bacha nevű birtokos
faluja, laka314 volt. Ettől lejjebb lehetett a parton Födémes, 315 még délebbre pedig már Tököl.316
Ettől a Nagy-Duna menti településcsíktól keletre helyezkedett el három falu, Ragály,
Szőlős és Szentmiklós. Ragály317 Födémes közvetlen szomszédja volt a Sziget belsejében valahol félúton a két folyóág között. Szentmiklós 318 tőle keletre, már a Soroksári-Duna partján
helyezkedett el, míg Szőlős319 északkeletre fekvő, szintén vízparti falu volt.
Tököltől délre, már a Csepel-sziget közepe táján feküdt egy Bagomér 320 nevezetű falu,
amely nem a folyóparton, hanem kicsit beljebb lehetett. Tőle néhány kilométerrel délebbre,
311

Knauz I. 510–511. p.
Csepel biztosan első említésének is az 1264-es oklevél (Knauz I. 510–511. p.) a forrása, bár van egy 1257-es
is, amely lehetséges, hogy ezt a települést említi. Vannak Csepelek korábbi oklevelekben is, amelyek más
(Esztergom, Somogy, Ung megyei) helységek voltak, azonban egyes szerzők keverték őket a csepel-szigetivel.
313
Knauz I. 510–511. p. Később Háros falu.
314
Ma Lakihegy. Györffy György szerint a Bácsalaka elnevezésből alakulhatott ki a Lak név, ami Lakihegy
elődje volt. Györffy: Az Árpád-kori … IV. 194. p., Pető 66. p., P.M.K. I. 716.
315
Födémes lakói méhészek voltak, ugyanis az oklevél „… omnibus populis mellidatoribus…” kifejezéssel utal
rájuk, vagyis, hogy mindenki mézkészítéssel foglalkozott a helységben. A kicsit beljebb, nem messze levő
„Kaptár-hegy”-nek nevezett kiemelkedés is a méhészkedés meglétét jelzi. Knauz I. 510-511. p., Györffy: Az
Árpád-kori … IV. 190, 201. p., Bp. tört. I. 323. p.
316
Első okleveles említés 1270-ből. OL Q Dl. 25043.
317
Délnyugati szomszédjához, Tökölhöz hasonlóan Ragály is a nyulak-szigeti apácáké volt, így általában
ugyanazokban az oklevelekben szerepeltek. Elsőként szintén az 1264-es oklevélben tűnik fel. Knauz I. 510–511.
p., OL Q Dl. 942., 1060., 1887., 25076.
318
A későbbi Szigetszentmiklós. Első okleveles említése az 1264-es oklevélben. Knauz I. 510–511. p.
319
Elnevezése miatt lehetséges, hogy vincellérek lakták, akik a királyi tulajdonban levő szigeten az uralkodói
udvart szolgálták borral. Pető 67. p. Első okleveles említése az 1264-es oklevélben. Knauz I. 510–511. p.
320
Első okleveles említése 1283-ból. OL Q Dl. 31055. Egy másikból kiderül, hogy a bagoméri földek elértek a
Soroksári-Dunáig. Ebből például Csánki Dezső azt a következtetést vonta le tévesen, hogy Bagomér a mellékág
partján állt. Valójában a falu a Nagy-Dunához esett közelebb, ugyanis Tököltől nem messze, déli irányban van
egy kis kápolna egy dombon, amit a források Tököli, illetve Szent Anna kápolnának is neveznek, és valószínűleg
Bagomér XIII. században épült temploma volt eredetileg. Ezt alátámasztja több térkép is, amelyek egyaránt ide
helyeznek egy „Méregyháza” és egy „Méregyháza erdő” elnevezésű területet is. A név minden bizonnyal a
(Bago)méregyházából származik, vagyis a település temploma volt itt. Az okleveles és térképes adatok között
nincs ellentmondás, ugyanis ezen a részén a Csepel-sziget meglehetősen keskeny, vagyis a falu és határa
elérhetett a kisebbik folyóágig. OL Q Dl. 40274., Első k.f. XIII./XXII., Második k.f. 52./XXXII., Harmadik k.f.
312
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hozzávetőlegesen egyvonalban volt a Nagy-Duna partjához közel Szent Mihály, 321 a Soroksári
ág mellett pedig Cséptelek 322. Nem messze innen, ahol a Sziget a legkeskenyebbre, öt-hat kilométerre szűkül össze volt a két ág partján Újfalu 323, illetve Szent Márton324. Utóbbitól délre,
ahol a mai Ráckeve északi része van, terült el egykor Szentábrahámteleke. 325 Ez alatt néhány
kilométerre volt Becse326, amely parton, de nem a Soroksári-Dunáén, hanem egy kisebb mellékágén feküdt.
A Csepel-sziget déli végén a középkorból még négy települést ismerünk. Az egyik a
Becsétől nyugatra levő Lórév327 a Nagy-Duna partján, tőle délre, de beljebb és a nem a folyó
mellett Makád,328 köztük félúton Simonfalu, 329 valamint legdélebbre, a Sziget déli orrához
közeli Gyála330 a Soroksári-Duna partján.

5062/3., OSZK K 1.386, OSZK TA 4.950/77., OSZK TM 10.933, Ráckeve 21. p., Szombathy 54. p., P.M.K. II.
552. p., Bognár 111. p. Megjegyzendő, hogy, hogy Méregyházát korábban több szerző is önálló településnek
vélte.
321
1322-ben bukkan fel először, de ebből az oklevélből derül ki az is, hogy a Szent Mihály név mellett „Vooth”nak is nevezték. OL Q Dl. 76305.
322
A későbbi Szigetcsép. Bagomérral együtt ugyanabban az oklevélben. OL Q Dl. 31055.
323
A mai Szigetújfalu. Bár az első okleveles utalásával – 1303 (OL Q Dl. 86895) – nem „marad le” a többi
szigeti településtől, nevéből arra lehet következtetni, hogy valamivel később alapíthatták, mint azokat, ezért
kaphatta az „új” jelzőt.
324
Ma Szigetszentmárton. Először egy 1285-ös oklevélben szerepel. OL Q Dl. 42007.
325
A nevét templomáról kapta, amit Szent Ábrahám tiszteletére szenteltek. Valószínű, hogy még a templom
építése előtt Csetelaka volt a neve – utalva a korábbi tulajdonosára – mert oklevelekben Ábrahámteleke vagy
másképpen Csetelaka elnevezéssel hivatkoznak rá. A forrásokban feltűnik egy másik név, Ábrahámberke is, amit
egyes esetekben a falu másik neveként, máskor külön földdarabként lehet értelmezni. Valószínűleg a III. Bélával
hazatérő Becse-Gergely nemzetségbeli személyek hoztak magukkal szerzeteseket a Hebron-völgyi Szent
Ábrahám kanonokrendből, akiket itt telepítettek le. Ők monostort és templomot építettek fel Ábrahám próféta
tiszteletére. Magáról a településről nem tudunk semmit. A szerzetesek 1211-ben megtagadták a dézsma
megfizetését a veszprémi püspök számára, amiből per lett. Ennek elvesztése után a szerzetesrend tagjai
valószínűleg maguktól hagyták ott Szentábrahámtelekét. Györffy György szerint II. András király a
Magyarországra betelepülő német lovagrendnek adta az itteni monostort, ami hamarosan ismét üresen maradt,
mert az uralkodó 1225-ben kiűzte a rendet az országból. Egyes szerzők szerint a település és vele együtt egyháza
a tatárjárás során pusztult el. Györffy: Az Árpád-kori … IV. 194., 204. p., Pesty: PPS helynévtár 310-311., 313.
p., Szombathy 29. p., Bél 138-146. p., OL Q Dl. 86895., Ráckeve 21-22. p.
326
Ma Szigetbecse. Elsőként 1297-ben szerepel. Szentpétery 4118.
327
Nevét arról a nagy-dunai átkelőről kapta, ahol a közelben tartott királyi ménesből úsztattak át időről időre
lovakat. Első említése latinul „portus equuorum” 1259-ből (OL Q Dl. 491.), magyar nevén „Loreu” 1276-ból
(OL Q Dl. 938.) ismert.
328
Első okleveles említése 1430-ból van. P. m. műemlékei I. 476.
329
Középkori történetéről semmit sem tudunk, az első utalás csak a törökök XVI. századi összeírásaiban van.
330
Első említése 1302-ben, de még csak mint puszta. A kialakuló település nagyon kedvező helyen, szárazföldi
és vízi utakhoz közel, a lórévi és dömsödi révek között feküdt. Lakosai állítólag kihasználták ezt, és sóval
kereskedtek. OL Q Dl. 40302
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Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a fenti felsorolás nem egyetlen időszeletet jelent,
hiszen Szentábrahámteleke már a XIII. század közepén lakatlan lehetett, míg Makád csak a
XV. század első felében jelenik meg először egy oklevélben. Simonfalu egyáltalán nem rendelkezik középkori utalással,
így még találgatni sem lehet, hogy mióta
létezett.
A fenti felsorolásban pusztán
csak végig vettem azokat a településeket,
amelyek a középkor folyamán bizonyosan léteztek. Emellett ismerünk még
földrajzi neveket (Nyun, Szentpéter,
Szentlászló) amelyekből egyes szerzők
falvakat „csináltak”. Az első kettő,
Nyun331 és Szentpéter332 bizonyosan létezett, de csak földterületként, míg Szentlászló 333 faluként való említése csak egy
tévedés eredménye.
32. kép: A Csepel-sziget települései a középkorban

A településszerkezet természetesen már a középkor folyamán is esett át
változásokon. Ezek közül a legfontosabb
Szentábrahámteleke újra benépesülése
volt. 1440-ben Ulászló király délvidéki,
a Duna melletti Keve városából a törö331

Nyun vélhetően azonos azzal a „Moyn”-nal, ami Tököllel és Ragállyal együtt a nyulak-szigeti apácák
tulajdonában volt. A mai Tököl északi részén lehetett, az akkori Tököl és Födémes közt. OL Q Dl. 942.,
Györffy: Az Árpád-kori… IV. 203. p.
332
Egy 1322-es oklevélből derül ki, hogy a nyulak-sziget apácáknak Becse közelében volt egy Szentpéter
(Scenthpeter) nevű birtokuk. OL Q Dl. 76305. 1690-ben, a török kor utáni első felmérések egyikében felsoroltak
a puszták között egy Szent-Pétert, ami viszont nem is a Szigeten volt. Galgóczy I. 66. p. Ha azonos a
középkorival, akkor a „Becse közelében”- t úgy kell érteni, hogy a túloldalon volt.
333
A Ráckeve és Szigetszentmárton közé képzelt Szentlászlót a szentábrahámbereki romokkal azonosították
tévesen. Bognár 174., 235. p.
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kök elől menekülő rácoknak engedte meg, hogy az elhagyott Szent Ábrahám templom környékén telepedjenek meg. A betelepülők magukkal hozták városuk nevét, és a településüket
hamarosan már „Kis Kevi”-nek kezdték hívni, a Szentábrahámteleke név pedig lassan kikopott a köztudatból.334
A névnél fontosabb az, hogy a letelepülők ugyanazokat a kiváltságokat (adó- és vámmentesség, vásárjog) élvezték, mint amiket már Keve városában is bírtak. Ráadásul az uralkodóink ezeket még számos újjal is megtoldották. A tárnokmester alá tartoztak törvénykezés
szempontjából, rév- és faizási jogot is kaptak. I. János királlyal bezárólag a magyar királyok
minden esetben megerősítették a kiskeviek privilégiumait. 335 Ilyen feltételek mellett adva volt
a lehetőség a gyarapodásra, gyors fejlődésre, amelynek a nyomán a település a középkor végére a Csepel-sziget legjelentősebb és legnépesebb, mezővárosi rangú helysége lett. Nem csak
(Rác)Keve fejlődhetett azonban a középkor folyamán, hanem más szigeti települések is. Oláh
Miklós Hungaria című művében Keve mellett még három másik mezővárosról is tud, Csepelről, Tökölről és Szentmártonról. 336 Utóbbiak nem valószínű, hogy azok is voltak, de mindenesetre jelentősek lehettek, ha Oláh Miklós mezővárosnak titulálta őket.

5.1.2. Török kor
Az új időszak települési viszonyainak nagyon jó forrásai a törökök összeírásai. A
defterekből információiból kikövetkeztethető, hogy a meglévő településhálózatban az oszmán
uralom első felében (1591-ig) kevés változás állt be, vagyis a középkori lakott helyek zöme az
uralomváltás után is élt tovább. A törököknek jól felfogott gazdasági érdekük fűződött ahhoz,
hogy az uralmuk alá került lakosság maradjon a lakhelyén, és minél többet adózzon.
Az összeírásaikban, amelyek 1546-tól 1590-ig vették számba a településeket és az ott
lakókat Födémest, Ragályt és Bagomért már nem találhatjuk meg. Födémes minden nyom
nélkül tűnt el, míg a másik kettő helynévként maradt fenn. 337 Mindenképpen meg kell jegyezni azonban, hogy az meghatározhatatlan, hogy a lakott helyek a mohácsi csata és a hódoltság
334

A XVI. század elején még találkozhatunk a „Abraham-Teleke, alias Kis Kevi” névvel, a török korban viszont
az eredeti név teljesen feledésbe merült. OL Q Dl. 32556. Érdekes, hogy nem csak Kevéből jöttek menekültek,
hanem az ottani pusztáik (Bálványos és Skronovetz) lakói is velük költöztek, és a puszták nevét is elhozták
magukkal. Magdics 2-4., 23-24. p.
335
Magdics 1-2., 24-25., 32-34., 40-41., 55-57., 66-67. p.
336
Oláh 18. p.
337
Ragály Szentmiklóshoz feküdt közel, puszta területként beolvadt annak a növekvő határába. Két
(Nagyragadi, illetve Ragadi és Alsóbuczkai), majd a tagosítás után egy (Ragádi) Tököl felé eső dűlő tanúskodott
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kialakulása közti időszakban, vagy már a
középkor folyamán valamely ismeretlen
esemény hatására néptelenedett el. Födémes esetében valószínűnek látszik, hogy
nem a törökök pusztították el, mert egy
1518-as oklevélben is már csak mint puszta
szerepelt.338
Egy másik kategória azoké a falvaké, amelyek a török uralom első felében
váltak lakatlanná, annak ellenére, hogy erre
különösebb háborús esemény nem szolgáltatott okot. Meg kell jegyezni azonban,
hogy Lak(ihegy), Csép(telek) és Simonfa(lva) az a három hely, amelyek az összeírások számadatai alapján a leggyérebben
lakott, legkisebb jövedelmet termelő helyei
voltak a Csepel-szigetnek. Biztonsággal
nem állítható, de feltételezhető, hogy ezek
a települések ekkoriban már csak vegetáltak, és min-den külső behatás nélkül szűntek meg.339
33. kép: A Csepel-sziget települései a török
kor első felében

arról, hogy valamikor ott volt Ragály. A dűlőn részben kenderföldek voltak, részben közlegelők, amiket a két
világháború között törtek fel szántónak. Ma is Szigetszentmiklós külterületéhez tartozik. OSZK K 1.256/1-6.,
Harmadik k.f. 5062/3., Pető 80. p.
Bagomérnál feljebb már szerepelt, hogy a „Méregyháza” és „Méregyháza erdő” nevű területek jelzik, hogy
egykor hol fekhetett a falu. OSZK K 1.386
338
Predium Fedemes. OL Q Dl. 33611.
339
Lak az 1546-os és az 1559-es defterben még szerepelt, de az 1562-es már lakatlan pusztának írja. A lakói
Hárosra költöztek és onnan jártak vissza megművelni földjeiket. Káldy-Nagy 1985 399. p.
Csép már 1559-ben és 1562-ben is csak pusztaként lett összeírva. Az adóköteles lakosai Tökölre mentek lakni,
és onnan művelték meg a csépi földeket. Káldy-Nagy 1985 181-183. p.
Simonfa lakói Makádra költöztek át. Az [pontosabban] birtokba vette a hátra maradt földeket, amelyeket attól
kezdve „Simonfai telkek”-nek és „Simonfai rét”-nek neveztek. Káldy-Nagy 1985 527. p., Velics-Kammerer I.
142-144. p., Pesty: PPS helynévtár 228-229. p., Galgóczy III. 39. p.
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A középkorban megismert települések nagy része (Becse, Csepel, Gyála, Háros, Lórév, Makád, Ráckeve, Szentmár-ton, Szentmihály, Tököl, Szentmiklós, Szőlős, Újfalu) továbbra is létezett és a török összeírások alapján közepes vagy nagy jövedelmet termelő helységek voltak. Mindegyik hászbirtok volt, vagyis a szultáni kincstár tulajdonában volt. A törökök által „Kovin”-nak nevezett Ráckeve természetesen továbbra is magasan kiemelkedett közülük, mint a Csepel-sziget legnépesebb, legnagyobb bevételét termelő települése. Jelentősége
nyilvánvalóan a törökök előtt is ismert volt, és az egyetlen mezőváros törvényszerűen lett a
róla „kovini náhije”-nak elnevezett közigazgatási egységgé alakított Sziget székhelye. Szintén
a súlyára utal az, hogy hamarosan a Sziget vonatkozásában is elterjedt a „Kovin-sziget” név. 340
Ennek az állapotnak az 1591-ben kitörő és 1606-ig tartó tizenötéves háború vetett véget. A XVI. század végére a Habsburg és a Török Birodalom katonailag már azonos szintet
képviselt, ami azt jelentette, hogy a harcokat két egymással nem bíró fél vívta. Emiatt a háború ide-oda hullámzott az országban, annak bizonyos részeit akár többször is elpusztítva. A
hódoltság centrumában fekvő Csepel-sziget is ilyen terület volt. A pusztítás, amit el kellett
szenvednie, jelentősen megváltoztatta a településhálózatot. Még az is feltételezhető, hogy a
háború egy időszakában fennállt olyan helyzet, amikor minden egyes település lakatlan volt a
Szigeten. Ráckeve, az egyetlen város és a központ viszonylag gyorsan, 1604-ben benépesült,
de a többi helység esetében ilyen pontos dátumot nem ismerünk. Egyes helyeknek erre vélhetően jóval hosszabb időre, akár évtizedekre lehetett szükségük. Voltak azonban olyanok, Szőlős, Háros, Szentmihály és Gyála amelyek már soha sem népesültek be, utánuk csak helynevek maradtak.341
Az eddigieket összegezve elmondható, hogy a XVII. század elejére a Csepel-szigeti
települések száma, ha csak a biztosan végleg elnéptelenedetteket vonjuk is le, megfeleződött.
A középkorban legsűrűbben lakott területen, a Sziget északi harmadában pusztult el a legtöbb
(Szőlős, Háros, Lak, Födémes, Ragály) falu.

340

Vámszedő hely is volt, nagyszámú török kereskedő, iparos és állami tisztviselő telepedett itt le, de emellett
menekült magyar csoportok is gyarapították a lakosságot. A Csepel-szigetből származó jövedelem majdnem fele
innen származott. Velics-Kammerer: II. 330-331. p., Kubinyi 12. p., Ráckeve 27., 30-31. p., Káldy-Nagy 1985
505-508. p.. P. m. műemlékei II. 7-9. p. Ungnád Dávid az utazása (1573) folyamán Ráckevét egy
„hosszadalmasan nagy” mezővárosnak látta, amely egyaránt hódol és adózik a török és magyar urainak.
Kiemelte a nagy vásárait, ahova a bécsi kereskedők is eljártak. Ungnád 220-221. p.
341
Szőlős és Háros lakói Szentmiklósra költöztek, Gyáláéi Makádra. Szentmihályról nincsenek információk.
Pesty: PPS helynévtár 227-232., 367., 369. p.
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A

településhálózat

megritkulásának

egyenes következménye volt, hogy a
megmaradt lakott helyek ki tudták terjeszteni a határaikat a pusztává lett területekre. Ez a leginkább Szentmiklósra
igaz északon, és Makádra délen. Előbbinek a határa nyugati irányban Ragály,
Lak, és Háros, észak felé Szőlős, utóbbié
pedig Simonfalva és Gyála területéhez
tartozó földeket nyelte el. Meg még kell
említeni, hogy Tököl körül is „ritkult
valamelyest a levegő”, így tudta a határait északi és keleti irányban is kitolni. 342
A XVII. század folyamán tehát a
korábbiakhoz képest redukált számú
település próbált magához térni és boldogulni.

A XVII. századi összeírások

alapján csak Ráckeve, Makád, Szentmiklós és Becse voltak azok a helyek,
ahol voltak adózó porták. A század hatvanas éveiben itt megforduló Evlija
Cselebi csak hét faluról tudott összesen a
Csepel-sziget területén.343
A század utolsó két évtizedében
bekövetkező, a törököt kiűző háború
hasonlópusztítást és újabb elnéptelenedést okozott, mint a száz évvel korábbi.
34. kép: A Csepel-sziget települései a XVII.
században.

342

Miután ezek a települések befogadók voltak, vagyis a szomszédos helységekből menekültek telepedhettek le
ide, logikus és törvényszerű is lehetett, hogy a kiürült szomszédok földjeit birtokba vegyék, főleg ha azok
egykori lakói még visszajártak megművelni azokat.
343
Szakály 64-65., 66-68., 71-73., 74-78. p., Evlija Cselebi 245. p.
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Buda ostromainak ideje alatt Pest vármegyének és környékének nemcsak a harcokat
kellett megszenvednie, hanem azt is, hogy a szövetséges csapatok minden élelmiszerkészletet
elvittek, illetve nem egy esetben a ki is rabolták a lakosságot. A Buda visszafoglalása utáni
években a felmérések szerint lakosság biztosan csak Makádon, Ráckevén, Becsén, Tökölön és
Szentmiklóson volt újra. A többit általában a pusztán hagyott helyek között sorolják fel.

5.1.3. Csepel-sziget települései a XVIII-XIX. században
A török kiűzéséig a Csepel-szigeten a későbbi (Rác)Kevére a XV. század közepén
beköltöző rácokon kívül csak magyarok éltek. A felszabadító háború nyomán azonban nagyon
sok rác érkezett és telepedett meg a Szigeten. Ez teljesen átrendezte az etnikai viszonyokat,
mert a megcsappant számú magyarságnál jóval népesebb bevándorlók csoportjai a Rákócziszabadságharcig gyakorlatilag mindenhova beköltöztek, minden elhagyott helyet újra benépesítettek. A falvak maradék magyarsága Ráckevére, Szentmiklósra és Makádra, vagyis azokra
a helyekre ment, ahol még jelentős számú volt a magyar etnikum. Így a XVIII. század elején
csak ezen a három településen éltek magyarok.344 Megjegyzendő, hogy a rác betelepülési hullámnak köszönhető, hogy nem csak a legutolsó háborúban pusztává lett falvak népesültek be
újra, hanem a XVI. század második felében elsorvadt Csép is, sőt a Lórévtől északra fekvő
Cserevics falu korábbi előzményektől mentes, teljesen új településként jött létre valamikor a
XVII. század utolsó éveiben. 345
A Rákóczi-szabadságharc azonban gyökeresen megváltoztatta a kialakult helyzetet,
ugyanis a kurucok számára a rácok ellenséget jelentettek, ezért előszeretettel zaklatták, pusztították az általuk lakott falvakat. Ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy az újabb háború alatt jelentős részük elhagyja a Csepel-szigetet. Így ért véget a Szigeten a rác többség rövid időszaka. A
szabadságharc után bekövetkező békés időszakban már nem rácok jöttek, hanem svábnak
nevezett németajkúak Nyugat-Európából. Ők nagyszámban érkeztek, és a maradék rácok választhattak, hogy kisebbségben akarnak-e élni a legtöbb településen, vagy azt csinálják, mint
nem sokkal korábban a magyarok, vagyis önként elvándorolnak olyan szigeti falvakba, ahol
még ők vannak többségben. Az utóbbi választása nyomán alakult ki a kifejezetten délszlávok

344

Bognár 126. p., Magdics 100. p., Borosy III. 156. p., Galgóczy I. 64-67., III. 33-34. p., Novák: Mária Terézia
24-34. p., P. m. műemlékei II. 134., 239. p., Pápai 225., 227. p., Bél 148-150. p., Dunaharaszti I. 142-143. p.,
Pesty: PPS helynévtár 217-218. p.
345
PML IV. 74. II./1., Borosy IV. 13. p., Borosy V. 23-24. p., Bél 150. p.
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lakta Lórév és Tököl. Ráckevére is vándoroltak el rácok, de ott nem kerültek többségbe a németek és magyarok mellett. Volt még a két színmagyar falu, Makád és Szentmiklós, a többi
település (Csepel, Szentmárton, Becse, Csép, Újfalu) teljesen német, vagy német többségű
lett.346
Az 1728-as regnicoláris összeírással kezdődően minden felmérés már a XVIII. század
első harmadában kialakult településhálózatot mutatja a fenti tíz településsel. 347 Az egykor elpusztult települések most, a békeidőben tűntek el véglegesen, mind fizikailag, mind a köztudatból. Legalább felük helyén hajdani templomuknak egy darabig még megvoltak a romjai, de
ezek a XVIII. század második felében mindannyian áldozatul estek az újkori templomépítéseknek. Az egykori falvak egy része tovább élt egyszerű helynévként, másik részük viszont
minden nyom nélkül tűnt el.348
346

Bánkúti 136. p., Pesty: PPS helynévtár 217-218., 331-332. p., Csatár II. 35-37. p., Bél 84.,147-154. p.,
Galgóczy III. 29., 33-34. p., Bognár 236-237. p., Dunaharaszti I. 171-174. p., Pápai 227. p.
Lóréven ma is a lakosság mintegy 70%-a rác (szerb) nemzetiségű. A település a szigeti szerbség egyházi
központja. P.M.K. II. 284-285. p. Szombathy 84. p.
Tökölre katolikus dalmátok is kerültek. Emellett persze több településen kis számban maradtak rácok is, mint
például Csepelen, vagy Csépen, ahonnan szépen lassan koptak ki. Mária Terézia 24-34. p.
Cserevics viszont talán két évtizedig sem állt fenn, mert a kuruc időkben rác lakosai szétszéledtek, máshova
költöztek. A XVIII. század harmincas éveiben Bél Mátyás már úgy említette, mint elnéptelenedett, romos
pusztát, amit a ráckeveiek használtak. Marsigli térképén Cerevitz néven ugyan még létező település, de
valójában akkor már nem volt az. A XVIII. század végén a Ráckevei Uradalom vadászháza volt ott, és a XIX.
századi adatok is kizárólag csak pusztát, uradalmi erdőt jeleznek a helyén. Pesty Frigyes azt tudta vagy
feltételezte még, hogy egy csererdő állt ott valamikor, és arról kapta a nevét, illetve, hogy a víz rendszeresen
elöntötte. Ha ez igaz, akkor utóbbi akár oka is lehetett az elnéptelenedésének. Bél 150. p., OSZK TA 277., Első
k.f. XIV./XXIV., OSZK TM 3282, Harmadik k.f. 5162/1., OSZK K 1.102/1-8., Pesty: PPS helynévtár 312. p.,
Galgóczy III. 10. p., www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Lorev/pages/005_rackeve_
arnyekaban.htm
347
Regnicoláris 275-354. p., 1770-es urbárium - Galgóczy I. 78-85. Közülük utolsóként Csepel falu népesült be
1717-ben. PML IV. 23. a. C.P. II. 60., 64., 67., 76., 78., 81.
348
Szőlős és Háros templomának a kövei a szigetszentmiklósi (katolikus vagy református?), Gyáláé a makádi
református, a szentábrahámtelekinek a ráckevei református templomban vannak. Szentmihályéról nem tudni
semmit.
Szőlős egykori területén a szigetszentmiklósiaknak nagyméretű és jól termő szőlői voltak, ami mutatta, hogy a
hely szőlő termesztésére alkalmas, igazolva az elpusztult falu elnevezését, eredeti helyét azonban pontosan nem
lehet meghatározni. A térképek jelzései alapján, a Csepel délkeleti részét képező Királyerdő, valamint a
Ráckevei HÉV dunaharaszti hídja közötti, mintegy három kilométeres sávban terült el valahol, ami ma
Szigetszentmiklós üdülőterülete. A legvalószínűbb, hogy ott feküdt, ahol azelőtt egy rév volt, amin át lehetett
kelni Szigetszentmiklósról a folyóág bal partjára, Dunaharaszti felé. Ezt megerősíti az, hogy az építendő M0-ás
autóút nyomvonalában – amely a korábbi révnél metszi a Soroksári-Dunát – 1988-1989-ben feltárták egy Árpádkori falu maradványait, amely vélhetően Szőlős volt. Galgóczy III. 25., 27. p., OSZK TR 1.152, P. m.
műemlékei II. 145. p., Régészeti - Budapest 309-310. p.
Háros területe eredetileg egy meglehetősen hosszú folyóparti sáv lehetett, ugyanis 1728-ból van egy olyan
adatunk, amely szerint nem sokkal korábban a ráckevei uradalom Háros puszta egy részét Tököl határához
csatolta. Ez a terület azonban nem lett Háros, vagy valami erre utaló néven a tököli határ elkülönült része, hanem
névtelenül beleolvadt abba. A megmaradt Háros puszta a XIX. században már csak szántóföld, aminek az északi
része Háros Acker néven Csepel falu határához tartozott, a déli pedig Szigetszentmiklóshoz Hárosi Tanyák
elnevezéssel. Gyakorlatilag ma is ez a helyzet, vagyis a település egykori területe Budapest XXI. kerülete és a
város között oszlik meg. Szőlőshöz képest annyival kedvezőbb Háros helyzete, hogy helynévként legalább
fennmaradt. Regnicoláris I. 293. p., Galgóczy III. 27. p., Vadász 36-38. p., OSZK TR 1.152, OSZK K 253,
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A Sziget települései a Ráckevei Uradalom részeiként élték az életüket a békeidőkben.
Mindegyik esetében jelentős szerepet játszott Buda és Pest közelsége vagy viszonylagos közelsége, mert megtermelt terményeikkel, élelmiszereikkel rendszeresen keresték fel a két város piacait. Az előző fejezetben már szerepelt, hogy a XIX. század ötvenes, hatvanas éveiben
az úrbériség felszámolása nyomán a szigeti helységek kikerültek az uradalom birtokából. Háborúk már nem pusztították a területet, viszont árvizek – amelyek jellegéről, lefolyásáról már
esett szó – igen, ami Csepel esetében a település új helyre történő átköltöztetésével járt.349
A Csepel-sziget legfontosabb települése a XVIII-XIX. században is Ráckeve volt, bár
a török kiűzésére folytatott háború után alig emlékeztetett régi önmagára. Bél Mátyás úgy
tudta, hogy a település egy szegény faluvá jelentéktelenedett. A Sziget új urai, Donat Heissler,
majd Savoyai Jenő igyekeztek erősíteni úgy, hogy előbbi a vásártartási jogát, utóbbi a mező-

OSZK TM 10403, OSZL TM 4.950/82., HNT 1933 509. p., HNT 1962 163., 694. p., HNT 1973 213., 764. p.,.
HNT 2003 909. p.
Lakihegy már végig Szigetszentmiklós területén belül maradt. A Lakihegy elnevezés csak az 1862-es
tagosításkor keletkezett. A szájhagyomány szerint nevét arról kapta, hogy itt laktak Árpád és a későbbi magyar
uralkodók lovászai, bár errefelé nemhogy hegyet, de még dombot sem találni. A terület alig néhány méterrel van
a folyó szintje felett. Ma az egykori puszta már a város belterületéhez tartozik lakó- és nyaralóépületekkel.
Inkább csak az ott működő rádióadóról ismerjük. OSZK K 1.256/1-6., Második k.f. 51./XXXII., Harmadik kf.
5062/1., Galgóczy III. 22. p., OSZK TA 4.950/80., Kat. tér. L-34-15-C-c/1952, HNT 2003 909. p.
Szentmihályt a XVIII. századi térképek többségén még jelzik pusztaként, az elhagyott temploma megjelölésével.
Egy, a XIX. század első feléből származó térképen még szintén szerepel, de már csak egyszerű helynévként. A
település átadta a nevét a vele szemben a Nagy-Duna jobb partján elhelyezkedő földterületnek. Ez nyilvánvalóan
úgy történt, hogy az Adonytól délre eső részt úgy határozták meg, mint ami szemben, vagy közel van a túlparton
levő Szentmihállyal, ezért rajta maradt a „szentmihályi” jelző. Létezik egy olyan elmélet Szentmihállyal
kapcsolatban, hogy Szigetcsép elődje volt. Pesty Frigyesnél olvasható először, de tőle átvették későbbi szerzők
is, például Galgóczy Károly. E szerint eredetileg a Nagy-Duna partján, vagy legalábbis ahhoz közel terült el az
első település Szentmihály néven, ahonnan a lakosok a rendszeres árvizek miatt, valamikor a XVIII. század
folyamán költöztek a Soroksári-Duna mellé és építették fel új otthonukat. Szigetcsép korábbi létezéséről azonban
több megbízható adat áll rendelkezésre, ami egyértelművé teszi, hogy két különböző településről beszélünk.
OSZK TR 1.152, Pápai 225. p., Pesty: PPS helynévtár 80-81. p., Galgóczy III. 29-30. p.
A simonfaiak elköltözése után a hátra maradt földek a befogadó Makádéi lettek, amelyeket onnantól „Simonfai
telkek”-nek és „Simonfai rét”-nek neveztek. Pesty: PPS helynévtár 228-229. p., Galgóczy III. 39. p., Pápai 226.
p., OSZK TR 1.152
A gyálaiak Makádra költözése után Gyála már csak mint helynév tűnik fel a forrásokban. A Ráckevei Uradalom
pusztája volt, területét a makádiak bérelték és művelték, illetve a malmukat is ott tartották. A folyópart hosszú
szakaszának szántói és rétjei azóta is magukon viselték (Alsó- és Felső-Gyála, Puszta Gyála) az egykori falu
nevét, sőt a „Gyála völgye” még ma is élő elnevezés. Ma Makád belterületéhez tartozik néhány lakóházzal, és
számos üdülővel. Bél 151. p., P.M.K. II. 293. p., P-P-S. és Kk. 30. p., Első k.f. XIV./XXIV., OSZK TR 1.152,
OSZK K 839/1-5., Második k.f. 53./XXXII., Pesty: PPS helynévtár 227-232. p., Galgóczy III. 39. p.,
Regnicoláris 321. p., OSZK TM 4.950/85., HNT 2003 586. p.
349
Az 1838-as árvíz során Csepel falut, amely eredetileg a Nagy-Duna partjához közel feküdt, szinte teljesen
elöntötte és elpusztította a víz. Utána az uradalom már nem engedte ugyanott újjáépíteni a települést, hanem attól
délkeletre, egy kicsit magasabban fekvő helyen építkeztek és telepítették le az embereket. Perényi 96. p.,
Kubinyi 22-23. p., Kubinyi: Csepel, Bp. tört. III. 298. p.
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városi címét adta vissza. Ráckeve
1794-ben szabad királyi város státuszért folyamodott, amit nem kapott
meg. Megakadt állapotát jól érzékelteti 1839-ben Bognár József utalása,
amely szerint Ráckeve egy fejlődő
városka, ami még mindig szegényebb
és kevesebb, mint amilyen egykor
lehetett. A XVIII. század végén mintegy háromezer lakosa volt, száz évvel
később valamivel több, mint a duplája.
A XIX. század második felében a közigazgatási

reformok

idején

járási

székhely lett a településből, de már
csak községként.350
A XVIII. század végén, Ráckevén kívül még Szigetszentmiklós és
Tököl volt, ahol ezernél nagyobb volt
a lélekszám, míg a többi településen
négy-hatszáz fő élt. A XIX. század
folyamán mindegyiknél emelkedtek a
lakosságszámok. Nagyobb eltéréseket
nem tapasztalhatunk köztük, általában
100-150%-os volt a gyarapodás száz
év alatt.
Az, hogy a Csepel-sziget déli
része hamarosan lemarad a lélekszám
növekedésében, már ekkor elkezdett
látszani Lórév mélyen átlag alatti szá35. kép: A Csepel-szigeti települései a XVIII-XIX.
században

350

Bél 138-146. p., Bognár 217-218. p., P. m. műemlékei II. 7-9. p., MTSH 15. 164-165. p.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Lorev/pages/005_rackeve_arnyekaban.html
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maiban (a XIX. század folyamán csak 50%-os emelkedés), és abban, hogy Makádon ugyan
nem éltek kevesen a többi településhez viszonyítva, de elsőként érte el mindenkori népességmaximumát az 1880-as években, utána pedig hullámzott, de a jellemző már csak a fogyás
volt. A lakosságszám szempontjából Buda és Pest közelségének jelentősége a szigeti helységek esetében a század nagy részében még nem mutatkozott, inkább csak az egyesült Budapest
létrejötte után jelentkezett. Ez az a tendencia, amikor egy város dinamikus fejlődése a hozzá
közel eső településeken is érezteti a hatását (ipartelepítés, közlekedési fejlesztések és ennek
okán a lakosság számának gyors emelkedése). Meg kell említeni, hogy a lélekszámok gyarapodása mellett az etnikai viszonyok is változtak a településeken. A XIX-XX. század fordulójára a rácok szinte teljesen kikoptak azokról a településekről, ahol nem többségben voltak.
Például Csepel a XVIII. század folyamán még német többségű, rác kisebbségű település volt,
majd a XIX. század végére a beköltözések és az asszimiláció miatt németek és magyarok által
vegyesen lakott településsé vált. Ezzel szemben a jelentős számú svábság nagyon kismértékű
asszimilációval szilárd tömböket alkotott a falvakban. 351

5.1.4. A települések a XX-XXI. századi Csepel-szigeten
A XX. század első felében a Csepel-szigeti települések növekedésében tapasztalt különbségek hatalmasra nőttek. A főváros közelségének hatásai teljesen meghatározták egy-egy
település fejlődését. A túl messze fekvő községekből elvándoroltak az emberek, akik vagy a
fővárosba, vagy egy ahhoz jóval kisebb távolságra levő településre költöztek. Egy harmadik
kategóriáját is megkülönböztethetjük a lakott helyeknek. Ezek a Sziget közepén voltak, már
éppen kívül esve a körön, de még nem annyira messze Budapesttől. Ami a Sziget déli részét
illeti, a XX. század közepére Lóréven már alig éltek többen, mint az 1785-ös népszámláláskor, és Makádon is lassú tempóban, de folyamatos fogyásban volt a lakosság. Ráckevén és
Szigetbecsén még nőtt ugyan a népesség, de nagyon kis mértékben. Velük szemben a Sziget
északi részén, a főváros szomszédságában Szigetszentmiklós és Tököl lakossága gyorsan növekedett, és a XX. század közepére utolérték Ráckevét. E két kategória között ott volt még a
Szigetcsép, Szigetszentmárton és Szigetújfalu alkotta hármas, amely ötven év elteltével is a
század elejihez hasonló népességszámot, vagy egy kicsit többet mutatott.

351

MTSH 15., Novák: Mária Terézia 24-34. p., Galgóczy III. 17-19. p., OMM 180. p.
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Csepel falu – ugyanabban a kategóriában, mint Tököl és Szigetszentmiklós, csak még
jobban szárnyalva – igen speciális helyzetben volt, mert esetében a földrajzi közelség gyakorlatilag Budapest közvetlen szomszédságát jelentette. Ez a szomszédság volt az alapvető oka
annak a látványos fejlődésnek, aminek a következtében Csepel a lakosságszám szempontjából
(is) Ráckévével kezdve minden olyan lakott helyet messze megelőzött, ami valaha népesebb
volt nála, és a XX. század első felében a Sziget első számú településévé vált. A kötődés tradicionális szála (mezőgazdasági áruk értékesítése a fővárosban) háttérbe szorult amellett, hogy
ipari üzemeket létesítettek a területén, ami nagyszámú munkaerőt igényelt, emiatt pedig szükséges volt a gyors közlekedési kapcsolat kiépítése is. Mindezek a tényezők Csepelt a terjeszkedő főváros egyik, szintén rohamosan fejlődő elővárosává, majd hamarosan részévé tették. 352
Csepel „eltűnése” mellett a XX. század derekán újabb települések is jöttek létre a Szigeten. Ez összefüggött azzal, hogy a török időkben a Sziget északi részén pusztult el a legtöbb
lakott hely, amelyeknek a területét a két itteni „nagy”, Tököl és Szigetszentmiklós vette birtokba, messze kitolva határaikat. A XIX. század második és a XX. század első felében a népesség gyarapodás egyik velejárója volt, hogy, hogy a települések központjaitól már távolabb
is parcelláztak földeket, ahol először kisebb majd egyre nagyobb lakosság alakult ki, és egyes
esetekben lassan annak is megértek a feltételei, hogy ezek a közösségek idővel önálló településsé legyenek. Az említett két település határában olyan „légüres tér” volt, ahol több kisebbnagyobb külterület létrejött. Közülük kettő volt, amely Halásztelek353, illetve Szigethalom 354
néven önálló településsé tudott alakulni.

352

A korábban csak földművelőkből álló Csepel iparfejlődése 1892-ben indult el a Weiss Manfréd-féle
tölténygyárral, amely a az első világháború idejére már nagy méretű acélművé fejlődött. A munkaerő gyors
ingáztatására helyezték üzembe 1912-ben a csepeli gyorsvasutat, amellyel a főváros igen hamar elérhető volt. A
jó közlekedési viszonyok a két világháború között újabb ipari üzemeket vonzottak oda, illetve szintén a főváros
közelsége miatt építették fel tőle északra, az északi szigetcsúcshoz közel a Szabadkikötőt 1928-ban. Nagyon
sokan le is telepedtek, ami miatt a helység lélekszáma ugrásszerűen növekedett. A számukra kialakított
infrastruktúra szintén vonzotta a letelepedni szándékozókat. 1941-ben már arról tárgyalt a csepeli közgyűlés,
hogy nagyközségből megyei várossá alakuljanak vagy csatlakozzanak a fővároshoz. Végül 1949-ben lett város
Csepelből, majd egy év múlva Budapest XXI. kerületeként a fővároshoz csatolták. Ennek nem csak a fejlettsége
volt az oka, hanem az is, hogy a főleg gyári munkások lakta Csepellel (is) a kommunista vezetés a dolgozók
lakta Nagy-Budapestet akarta létrehozni. Barcza-Thirring 40-41. p., Perényi 75., 98-99. p., OL S 118 801., OL S
118 1227., Szabadkikötő, Csepel község, Csepel sorsa, Csepel város, HNT 1956
353
Halásztelek Szigetszentmiklóstól keletre, Tököltől északra terül el. Eredetileg Tökölhöz tartozott
Herminamajor néven. A név egy itt földet vásárló birtokostól ered, aki a nővéréről nevezte el a birtokot. A két
világháború közt a tököli vezetés Szent István telepre akarta változtatni a nevet, de nem lehetett, mert akkor már
volt egy ilyen az országban.1950-től önálló község, ideiglenesen Herminatelep néven, majd 1951-ben kapta a ma
is érvényes Halásztelek nevet. P.M.K. II. 1813-183. p., HNT 1956 266. p.
354
Szigetszentiklós és Tököl között. Utóbbi határához tartozott, mint községi közös legelő. Az első parcellázások
1898-ban kezdődtek itt Szilágyi Lajos ráckevei járási főszolgabíró kezdeményezésével. A XX. század első felében több kisebb telep alakult ki, amelyeket a két világháború között együttesen Tököl-Szilágyitelepnek neveztek.
Horthy Miklós budapesti bevonulásának tizedik évfordulója alkalmából a Horthyliget nevet kapta. A második
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A második világháború és következményei jócskán változtattak mind a települések
lakosságszámaiban, mind a nemzetiségi összetételében. A svábok által lakott falvaknak a háborús veszteségek mellett még jelentős népességcsökkenést kellett elszenvedniük a kényszermunkára hurcolások és a Németországba történt kitelepítések miatt. A német lakosok helyére a Felvidékről átköltöztetettek, illetve az ország más részeiből származók érkeztek. Így
drámaian lecsökkent a sváb lakosság, illetve a magukat annak vallók aránya. 355
A XX. század második felében a korábbi tendenciák folytatódtak, vagyis a főváros
agglomerációjának közelebbi települései a lakosság számának a szempontjából sokkal jobban
növekedtek, míg a délebbre levők vagy csak alig, vagy egy részüknek egy ideje már fogyott a
népessége. A legkisebb településnek, Lórévnek napjainkban annyi lakosa van, mint amennyi
hozzávetőlegesen a XVIII. század közepén lehetett. Az 1950-ben létrejött Halásztelek és Szigethalom viszont nagyon látványosan fejlődött, népszámlálásról népszámlálásra nagyot nőtt a
lélekszámuk.356 Itt kell szót ejteni arról is, hogy a XX. század hatvanas, hetvenes éveiben a
Soroksári-Dunával kapcsolatos üdülőhelyi mozgalom is hatással volt a települések fejlődésére, legalábbis a mellékág mellett levőkére.
A Soroksári-Duna, mint üdülőterület kiépülése az ezerkilencszázötvenes években kezdődött meg, de nem tervszerűen, a hatóságok közreműködésével, hanem spontán, egyes magánszemélyek önálló kezdeményezéseiként. Ennek a motorja a horgászat volt, ugyanis a folyószakasz kiváló élőhely volt a halak számára, és az ipari szennyeződés miatt időnként bekövetkező halpusztulások ellenére is kedvelt horgászhelynek számított. A hatvanas évek során
már nem csak a horgászok voltak jelen, hanem az olyan magánszemélyek is, akinek hétvégi
telekre volt igényük. A horgásztanyák mellett megjelentek az első nyaralóépületek, és, hogy
az üdülőterület kialakulása már ne hatósági keretek, helyi közösségi szabályozások nélkül
folyjon tovább, megyei, járási és önkormányzati szinten egy kezdeményezés indult, aminek a
célja az volt, hogy a folyóág menti pihenőövezet kialakításának szervezett és ellenőrzött medret biztosítson. 1969-ben állt fel a Ráckevei- majd Ráckevei (Soroksári)- Dunaág Intéző Bizottsága, hogy koordinálja mindazt, ami ezt követően a kialakítandó üdülőterülettel kapcsolatban történik. 357
világháború után ismét Szilágyitelep, ezután rövid időre Dózsaliget, majd 1950-től önálló község Szilágyitelep
néven.1951-től Szigethalomnak hívják a környék futóhomok buckás jellege nyomán. P.M.K. II. 451-452. p.,
Kistérség 128. p., OSZK TM 4.023., Kiss II. 576. p.
355
www.szigetujfalu.hu/falutortenet2.html, www.szigetcsep.hu/main.php?menu=3, www.wikipedia.org/wiki/
Szigetszentmárton
356
MTSH 15. 108-109., 130., 175-178., 196-197. p.
357
Szombathy 97. p., P.M.K. I. 645. p., PML XXVII. 108. a. C. 1980.
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Az R(S)DIB céljai között volt olyan fejlesztések (partrendezés, hajózás, tömegközlekedés, vendéglátás) megvalósítása, amivel a Ráckevei (Soroksári)-Dunát ideális pihenőövezetté lehetett alakítani. A vízparti településeken, partszakaszokon, szigeteken ún. „helyi területi üdülőbizottságok” alakultak meg, amiknek az volt a feladatuk, hogy összegezzék az ottani
tulajdonosok ötleteit, véleményét, amelyeket közvetíthettek a tanácsokhoz és a különböző
hatóságokhoz. 1973-ban a Minisztertanács 1043. számú határozatával358 hivatalosan üdülőterületté nyilvánították a Ráckevei (Soroksári)-Dunát.
A hetvenes évek nagy parcellázó, partrendező, fejlesztő beruházásai, intézkedései tették olyanná a Ráckevei (Soroksári)-Dunát, amilyennek nagyjából ma is látjuk. A mellékág
ebben az időben valóban komoly vonzerővel bírt, főleg a fővárosban élők számára, akik közül
sokaknak sikerült telket szerezniük valamelyik partszakaszon. Az üdülőövezetekbe azonban
nem csak pihenni vágyók érkeztek, hanem olyanok is, akik állandó jelleggel költöztek oda,
vagyis a szigeti települések lélekszámát gyarapították attól kezdve. A nyolcvanas években, a
szocializmus válsága idején az üdülőhelyi mozgalom is lendületét vesztette. A rendszerváltás
után és napjainkban is kérdés, hogy az agglomerációban levő területet hogyan lehetne úgy – a
vendéglátás, pihenés, sportolás szempontjából – felfejleszteni, hogy valóban a főváros üdülőterülete legyen. 359
A nyolcvanas években bekövetkező népességfogyás az összes településnél jelentkezett, de gyakorlatilag mindegyiküknél ellensúlyozta ezt a Budapestről az agglomerációba máig is folyó kiköltözési hullám. A Sziget legnagyobb településévé Szigetszentmiklós vált,
amely ugyanabban a helyzetben volt (a főváros közvetlen közelsége, ipari üzemek telepítése,
gyors közlekedés), mint Csepel egy fél évszázaddal korábban, így a XX. század utolsó harmadában hasonló fejlődésen is ment keresztül. Hamarabb lett város (1986), mint Ráckeve,
amely a járások felszámolásáig (1984) a Csepel-sziget közigazgatási központja volt. Ráckeve
1989-ben hosszú idő után visszanyerte a városi rangot, amit a XXI. század első évtizedében a
népességszámban őt utolérő, megelőző községek is megszereztek.360

358

PML XXVII. 108. a. C. 1969., 1980. A határozat a „A Ráckevei Duna és üdülőkörzete regionális rendezési és
vízgazdálkodás-fejlesztési tervének jóváhagyásáról” nevet viselte.
359
PML XXVII. 108. a. C. 1969., 1974.,1975., KVL RD reg. fejl. 10. p., www.rdhsz.hu/a Duna-ág és
mellékvizei, www.ng.hu/Termeszet/2008/07/Europa_egyik_legnagyobb szolapja_talalhato_a_Rackevei _Dunan
360
MTSH 15. 108-109., 130., 175-178., 196-197. p., www.dunaharaszti.hu/dunaharasztirol_%20a_
varos_tortenelme/95, Tököl 2001-ben, Szigethalom 2004-ben, Halásztelek 2008-ben lett város. www.wikipedia.
org/wiki/Magyarország_városainak_ listája
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36. kép: A Csepel-sziget települései napjainkban

159

5.2. Települések a Ráckevei (Soroksári)-Duna bal partján
A Kis-Duna bal partján a települések törvényszerűen egy hosszú vonalban helyeznek
el, aminek a gerincét az itt futó észak-déli országút – ma az 51-es út – jelentette. A falvak
Gubacstól Tassig vagy ezen az úton, vagy annak közelében, a folyóparton feküdtek. Ahogy a
Csepel-szigeten, úgy a kisebbik folyóágon túl is jóval több település volt hajdan, mint ma. Az
eltűnés, áttelepülés okai (háborúk, áradások) is ugyanazok voltak, mint a szigeten, és az egykor volt lakott helyek lokalizálása, beazonosítása is ugyanazokba a korlátokba ütközik, vagyis
zömükről tudjuk, hogy hol terültek el egykor, de vannak olyanok is, amelyekről csak nagyjából lehet ezt sejteni.

5.2.1. A Soroksári-Duna bal parti települései a középkorban
A Duna-ág bal partjának középkori településeit vizsgálva ugyancsak az oklevelek adnak információkat arról, hogy milyen települések voltak itt. Első okleveles említésük ideje
ismert, de ettől még teljesen meghatározhatatlan, hogy ahhoz képest mennyivel hamarabb
történt a megalapításuk. A forrásokból az is kiderül, hogy a középkor folyamán a folyóág bal
partja is része volt – koronként változó mértékben – a szigeti ispánságnak. 361 A Csepel-szigeti
települések ismertetéséhez hasonlóan, a Soroksári-Duna bal partjánál is csak az a cél, hogy
felsorolásszerűen áttekintésre kerüljenek a középkor során itt létező lakott helyek.
A Soroksári-Dunaág bal partján folyásirányban haladva Gubacs 362 volt valaha a legelső település, amely valahol a mai Pestszenterzsébet és Soroksár határán terülhetett el. A második település déli irányban Szent Dienes 363 volt, hozzávetőlegesen ott, ahol ma az M0-s autóút keleti hídja vezet át a Csepel-szigetről a folyóág bal partjára. A következő három lakott
361

Zsigmond király korábban már említett, 1424-es oklevelében felsorolt Gubacs, Szent Dienes, Haraszti,
Lacháza, Szentimrefalva, Dömsöd, vagyis a Soroksári-Duna mellett levő települések legalább a fele a királyi
uradalomhoz tartozott. OL Q Dl. 39284.
362
A Gubacs név először a százdi monostor alapítólevelében bukkan fel 1067-ben. Az alapító, Aba nembéli
Péter ispán a monostornak javakat ad, köztük Gubacsot pusztaként egy szigettel és szolgákkal. „… do predium
Gubach cum septem piscatoribus et cum insula in Danobio existente cum tribus aratris et tribus servis ...„ OL Q
Dl. 7. Valószínű, hogy nem a későbbi településről, hanem a mellette levő pusztáról volt szó. Ismeretlen időponttól kezdve a szigeti ispánság külső birtoka volt, míg a XV. század közepén magánszemélynek adományozták el.
OL Q Dl. 12181., 39284., 45084.
363
Első okleveles említése 1300-ból van, a vélhetően temploma védőszentje nyomán elnevezett településnek.
Magánbirtokban volt, majd szerepelt az 1424-es Zsigmond-féle oklevélben (Zenthdayenes), mint a szigeti ispánság része. 1465-ben Mátyás király az egyik haraszti nemesnek adományozta. OL Q Dl. 1563., 39284., Bártfai
236. p., Bp. tört. II. 33. p.
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37. kép: A Soroksári-Duna bal partja a középkorban
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hely Haraszti364, Taksony365 és Varsány366 ugyanabban az években bukkant fel először az oklevelekben. Varsány magasságában az észak-déli országút már nem a part közelében futott,
hanem valamivel keletebbre és a falu mellette feküdt, míg délebbre, a (Sziget)Cséppel egy
vonalban fekvő Majosháza367 megint csak közvetlenül a parton épült fel. Hozzá hasonlóan
(Kiskun)Lacháza368 és Pereg369 is a Soroksári-Duna mellett terült el. Lacházától északra
Szentkirály és a közelében levő Bial370, valamint a Pereg környékén kialakult Szentimre 371
falu helyzetét nem lehet pontosan meghatározni. A Csepel-sziget délkeleti részével szemben

364

(Duna)Harasztit 1270-ben említik először. OL Q Dl. 729. A középkorban kisebb falu volt világi
birtokosokkal.
365
Taksony amellett, hogy az egyik magyar nagyfejedelem nevének viseli, a szájhagyomány szerint még a
fejedelem szállás- és nyughelye is volt. Harasztival együtt szerepel először egy 1270-es oklevélben, amely a
nyulak-szigeti apácáknak adta a települést. OL Q Dl. 729. Innentől a török korszakig a birtokukban volt. A XV.
században hatalmaskodásoktól sem mentes pereskedés folyt a haraszti birtokosokkal a folyóágban húzódó
hosszú sziget birtoklása miatt. OL Q Dl. 14271., 14530., 14643., 14652., 14798., 59444., 15017., 15641., 15922.,
15935., 15948., 59510., 15990., 16516.
366
Varsány, 1269-ben említve először, Taksony kisebb déli szomszédjaként, és szintén az apácák birtokaként
általában ugyanazokban a forrásokban szerepel, mint Taksony. OL Q Dl. 942., 7694. Maga a név vélhetően alán
eredetű. Így nevezték azt az alán néptöredéket vagy esetleg az egyik alán törzset, amely még a honfoglalás előtt
a magyarokhoz csatlakozott.
367
Majosháza – mint egy Moys nevű személy faluja - első említése 1337-ből származik, bár Györffy György
szerint azelőtt a Daj nevet viselte, ami 1299-ben bukkan fel először. OL Q Dl. 3078., CD VI. 2. 190.
368
Kiskunlacháza eredeti neve Szántó volt, amely először 1285-ben szerepelt egy oklevélben. A XIV. században
a Lackfi család birtokában volt, így kapta a Lackháza nevet is, ami egy ideig még együtt szerepelt a Szántó
névvel – „Laczkhaza alio nomine Zantho” – de, a török korban már csak a Lackház névvel lehet találkozni.
Világi birtokosoké, majd a XV. század első felében rövid időre a szigeti ispánságé, utána újra magánkézben. OL
Q Dl. 42007., 39284., 15130.
369
Lacházától délre. Első említése 1312-ből származik. OL Q Dl. 86920. Középkori története összefonódik
Szentkirály faluéval, mert a XIV-XV. században minden esetben ugyanazokban az oklevelekben említették őket.
370
Szentkirály és Bial viszonya nem teljesen tisztázható. Bialnak először 1300-ból van említése, míg
Szentkirálynak 1344-ből. Utóbbi oklevélben azonban Szentkirály egyben úgy szerepel, mint amely Biallal
egyazon falu (possessio Byol alio nomine Scenthkyral). OL Q Dl. 3694., Gárdonyi I. 347. p. A továbbiakban
azonban más és más oklevelekben, illetve a törökkori oszmán és magyar összeírásokban is külön-külön
szerepelnek. OL Q Dl. 58983., 14044., 71975., 14729.,14785. és 15935., 101216., 101487., Velics-Kammerer I.
124. p., Káldy-Nagy 1985 129-130. p., Szakály 74-78., 132-138., 141-145. p. Vagy egy, a XIV. század közepén
még kétnevű településről van szó, amely a késői középkorban kettévált és két eltérő lakott helyként élt, vagy az
1344-es oklevélben tévedés van, és a két település soha sem volt egy. Még egy harmadik eset is lehetséges,
ugyanis van olyan adat is, amely szerint létezett egy Felsőszentkirály, vagyis a település állhatott két részből
(Alsó-, Felső-) és az egyikre használták a Bial – ami valószínű, hogy a bivaly (Biwol) változata – nevet is. P. m.
műemlékei 448. p. Utóbbit erősítheti az, hogy a Szentkirály helynév két különböző helyen is megmaradt. Az
egyik Szentkirály puszta az út mellett Áporka és Lacháza között. Harmadik k.f. 5162/1., Lipszky. A másik a mai
Áporkától nyugati-délnyugati irányban, a folyóparton elterülő „Szentkirály-dűlő” nevű hely. OSZK TA 4.950/93.
371
Szentimre története akkor kezdődött, amikor 1312-ben Becsei Csata Imre megvette egy másik nemesember
peregi birtokát, ahol templomot építtetett. Minden bizonnyal ez volt az elindítója annak, hogy a Pereghez tartozó
földek egyike elkülönült és önálló településsé fejlődött. A kialakuló falu neve onnan eredt, hogy a templomot
Szent Imre tiszteletére szentelték fel. Peregtől való elkülönülésének bizonyítéka, hogy Kisperegnek „Kysperek
alio nomine Zentemrehfalwa” is nevezték a forrásokban. 1424-ben a szigeti ispánság birtokai között volt. OL Q
Dl. 86920., 87219., 79979., 39284.
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levő Hügye372, Dömsöd373 és Dab374 szintén folyóparti települések voltak, az utolsó Tass 375 az
országút közelében feküdt.

5.2.2. A bal parti települések a török korban
A török korban Gubacstól Tassig a Soroksári-Duna bal partjának az egésze a budai
szandzsák pesti nahijéjébe tartozott. A hódítás itt sem járt a lakott helyek tömeges eltűnésével.
Majosházán és Szent Dienesen376 kívül mindegyik település szerepel az oszmán adójegyzékekben, utóbbi ráadásul az 1580-as években – igaz pusztaként – ismét megjelent a defterekben. A falvak általában ziámet- vagy tímárbirtokok-ként kerültek török magánszemélyekhez.
Ez egyben azt is jelentette, hogy általában nem voltak nagy bevételt hozó helységek, így a
szultán sem tartott rájuk igényt. Volt kivétel, Dömsöd, amely a XVI. század második felében
a bal part egyetlen fejlődő, jelentősebb jövedelmet termelő települése volt, így hamar tartósan
hászbirtokká vált.377

372

Első okleveles felbukkanása 1305-re tehető, amikor a Földvárnak (is) nevezett Hügye (Feuldvar, Huge) föld
szerepel. A Földvár elnevezés még egy 1322-es oklevélben szerepel, de utána már csak a Hügye névvel
találkozhatunk. A XIV-XV. században a település és földje több nemesi család kezében volt. OL Q Dl. 69646.,
43386., 24927.
373
XV. század közepi eladományozásáig a szigeti uradalom külső birtoka. 1280-ból van az első okleveles
felbukkanása. OL Q Dl. 1083., 39284., 14723. A szájhagyomány alapján a neve a Dämmscheid vagyis „védgát”
szóból származik, ugyanis régebben volt ott állítólag egy védgát, ami a Dunától védte a települést. Más elmélet
szerint az 1291-es oklevélben Gumchud-ként szerepel, ami Gyömsöd, az pedig valószínűleg a Gyümölcsöd szó
alapján magyarázható. Pesty: PPS helynévtár 107-108. p., Borovszky
374
A Dömsödtől délre eső Dab először 1291-ben szerepel, amikor Fenenna királyné Dömsöd birtokot a nyulakszigeti apácáknak adta, és az oklevelében szó esik arról is, hogy a közelben levő „Dob”-nál van egy dunai rév is.
A későbbiekben Dab kikerült az apácák birtokai közül, és az oklevelek szerint világi család bírta. OL Q Dl.
1320., 76243., 98786., 79962.
375
A Soroksári-Dunától távolabb, az országút mellett levő Tass, Taksonyhoz hasonlóan Árpád fejedelem egyik
unokájának nevét őrizte. Először 1284-ben tűnik fel, amikor István, a királyné tárnokmestere kapta adományul.
Csatár II. 25. p.
376
Káldy-Nagy 1985 198-200., 206-209., 270-272., 291-293., 311-312., 395-397., 488-489., 557., 568-570.,
625-626., 630-632., 693-694. p. Szakály 116-119., 122-128. p. Födémeshez, Ragályhoz és Bagomérhoz
hasonlóan itt sem tudhatjuk, hogy a lakatlanná válásnak a török hódítás, vagy valami korábbi esemény lehetett-e
az oka.
377
Káldy-Nagy 1985 206-209. p., Velics-Kammerer I. 123-126., II. 193. p.

163

38. kép: A bal part települései a török kor első felében
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Bal parton is voltak olyan falvak, amelyek a török kor viszonylag
nyugodtabb első ötven évében néptelenedtek el. Gubacs az első két összeírásban (1546, 1559) még szerepelt, az
1562-estől kezdve viszont már puszta.
Szentimre – Imrefalvaként – a XVI.
század utolsó harmadára sorvadt el,
majd lett pusztává.378
A tizenötéves háború ugyanazt
a hatást váltotta ki a folyóág bal partján, mint a Csepel-szigeten, vagy a
Duna-Tisza köze más területein. Itt
talán a pusztítás és a lakosság elmenekülése még nagyobb arányú lehetett,
hiszen a települések az észak-déli országút közelében teljesen nyitott helyen feküdtek, és még egy minimális
védelmet jelentő folyóág sem óvta
őket. A XVII. századot illetően történetükre vonatkozóan éppen annyira
kevés adat áll rendelkezésre, mint a
Csepel-sziget vonatkozásában. A törököt kiverő háborúig a lakott helyek
nagy része igen lassan, vagy egyáltalán nem népesült be újra.

39. kép: A bal parti települések a
XVII. század első felében

378

A lassan elsorvadt Gubacs lakói Szőlősre, Hárosra, Taksonyba és egyéb helyekre széledtek szét. Káldy-Nagy
1985 270-272., 313. p. Imrefalva a XVII. században már csak pusztaként jelenik meg, amit a ráckeveiek
használtak. Szakály 11-145., 147-151., 155-161., 190-199. p.
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Biztosan állítható, hogy a XVII. század első felében Dab, Dömsöd, Bial, Tass, Haraszti már lakott volt. Buda visszafoglalása idején a székhely körüli harcok pusztításai inkább a
közelebbi környéket érinthették, mert egy 1690-es felmérés adatai szerint a bal part északi
települései voltak akkor még mindig néptelenek, míg Lacháza, Dömsöd, Dab, Tass lakosságára vonatkozóan rendelkezünk utalásokkal. 379
A nagyszámú, a felmérésben pusztának mondott hely esetében az adatokból csak az
derül ki, hogy éppen akkor lakatlanok voltak, de az nem, hogy mióta. Így felsorolásukból az a
következtetés is leszűrhető lenne, hogy az összes puszta lakott hely volt korábban, holott ezt
csak azoknak az esetében vehetjük biztosra, amelyek a törökök előző századi összeírásaiban is
településként szerepeltek. Haraszti, Taksony, Varsány, Gubacs, Szent Dienes, Szentkirály,
Szentimre, Bial és Hügye ebbe a kategóriába tartozik. Míg azonban az első három a török
háborúkat, majd a Rákóczi-szabadságharc viszontagságait követően ismét benépesült, a másik
hat már nem éledt fel többé. 380
379

Szakály 68-71., 74-78., 83-91., 92-99., Galgóczy I. 64-66. p.
Varsány nem lett újra önálló község. A XVIII. században a Beleznay család birtokában volt a puszta, amit a
szomszédos taksonyiak béreltek ki rendszeresen. A század végére már hivatalosan Taksony külterülete volt.
VPKL A.I.1.d. Taksony 3. (1761), P-P-S. és Kk. 100. p., Lipszky
Gubacs puszta 1661 óta a Vattayaké volt, majd a XVIII. század közepétől a Grassalkovich családé, így a
gödöllői uralom részévé vált. Rövid ideig Alsónémedihez tartozott, majd vélhetően birtokosváltással került
Soroksárhoz, amely folyamatosan bérelte az uradalomtól. Novák: PPS 38-41. p. Galgóczy III. 345-346. p.,
Csatár II. 79-80. p., Bp. tört. III. 70., 90., 304. p., Borovszky, Lipszky,
Szent Dienes a XVIII. század folyamán szintén Soroksár külterületévé vált, annak időről-időre kibérelt
pusztájaként. 1741-ben ugyan ide is telepítettek be, de önálló lakott hellyé már nem vált többé. Pesty Frigyes
száz évvel később már csak az egykori település templomának romjairól írt. Így Szent Dienes a XIX. század
második felére már csak egy helynév volt Soroksár és Haraszti között, illetve a vele szemben levő túlparton egy
földdarab (Gyenes Tag) jelzőjeként. Novák: Mária Terézia 413. p., Bp. tört. III. 90-91. p., Dóczy 98. p., Pesty:
PPS helynévtár 331.p., OSZK TR 1.152, OSZK K 1.256/1-6., OSZK TA 4.950/99., Lipszky.
Szentkirály a XVII. századi forrásokban már csak pusztaként szerepelt. Templomát még jelezték az 1728-as
Rosenfelt-féle térképen, de végül ez is úgy járt, mint a XVIII. században annyi pusztatemplom, vagyis elhordták
a köveit. A szentkirályi templom az áporkai új református templom építésének esett áldozatul. A XIX-XX.
században végig Áporka lakott külterülete volt előbb Pusztaszentkirály, az utóbbi időkben viszont már
Szentkirálytelepként, és a Soroksári-Dunához közel a már említett Szentkirály-dűlő”-ként. PML IV. 74. I./2.,
Borosy-Kisfaludy (1726-1730) 100. p., Lipszky, Galgóczy I. 64. p., P. m. műemlékei I. 448. p., Novák: PPS 3841. p., HNT 1900., 1913, 1922., 1933., 1944., 2003., OSZK TA 4.950/93.
Az egykori Szentimre a XVIII. században Imrefa néven a Grassalkovich család birtokában volt, amelytől a
peregiek bérelték rendszeresen. Aztán a puszta ugyanúgy olvadt be Pereg határába, ahogy abból annak idején
kiszakadt. A forrásokból nem derül ki, hogy az egykori település Pereghez képest hol is helyezkedhetett el.
Regnicoláris I. 355. p., Novák: PPS 38-41. p., Novák: Mária Terézia 381. p.
Bial a XVII. század második felében már csak pusztaként bukkan fel a forrásokban, a XVIII-ik században meg
már egyáltalán nem. Borosy II. 166. p., Borosy IV. 208-209. p.
Hügyével a XVII. század forrásaiban sűrűn találkozhatunk pusztaként illetve faluként, vagyis esetleges volt,
hogy mikor lakták és mikor nem. A török kiverése idején és után azonban már csak pusztaként bukkant fel. Újjátelepülésének az is akadálya lehetett, hogy Hügye meglehetősen alacsony, sík területen feküdt közvetlenül a
folyóág mellett. Későbbi forrásokból számtalan adat van arra, hogy ezt a részt a Duna szinte minden évben elöntötte rövidebb-hosszabb időre. Amikor Ráckeve városi közgyűlési jegyzőkönyveiben árvízről beszélnek, az
gyakorlatilag minden esetben – függetlenül az áradás mértékétől - összekapcsolódik azzal, hogy Hügyét (ismét)
elöntötte a víz. Galgóczy Károly is megjegyezte a XIX. század második felében, hogy a „Hugyei lapos”-nak
380
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5.2.3. A Soroksári-Duna bal partjának települései a XVIII-XIX. században
A XVII. századi végi és a XVIII. század eleji háborús idők nyomán nem csak eltűntek,
hanem létre is jöttek települések. Áporka381 és Soroksár382 korábban csak puszták voltak, de
most új falvakként népesültek be. Emellett Majosháza383 is hosszú lakatlanság után lett ismét
lakott hellyé. A betelepítésekkel a Soroksári-Duna bal partjának is jelentősen megváltozott az
etnikai képe. A XVII. század utolsó éveiben megérkező rácok itt is megtelepedtek, csak kisebb számban, mint a Csepel-szigeten. A Rákóczi-szabadságharc idején szinte teljesen eltűntek innen, a helyüket pedig a nyugatról bevándorló svábok foglalták el. Ezen kívül az ország
más területeiről magyarul beszélők érkeztek még erre a területre. A Buda közeli lakatlan helyekre (Soroksár, Haraszti, Taksony) németajkúak, Peregre szlovákok, Áporkára, Majosházá-

nevezett terület nagyon ki van téve a víznek. A XVIII. század elején Hügye puszta, amelyet – nagy kiterjedése és
jó adottságai miatt – mind Dömsöd, mind Ráckeve használt, főleg kaszálónak. Tulajdonjogilag a puszta a Ráckevei Uradalom része volt, a két település pedig tőle bérelte fele-fele részben. 1766-ban Grassalkovich Zsuzsanna (Beleznay János özvegye) megvette Dömsödöt a hozzátartozó fél Hügye pusztával együtt, így az uradalom
birtokában az eredeti puszta fele maradt csak, ami azonban még így is tisztességes nagyságú volt. Ettől kezdve
folyamatosan Ráckevéhez tartozik a szomszédos Bálványos pusztával együtt, majd a XX. század elejétől már a
másik pusztával egyesítve alkotta a város egyik külterületét. A helységnévtárak egy ideig még megőrizték a
nevét, de utoljára 1933-ban szerepel bennük az összevont Bálványoshugyé elnevezés. Ma Hügye helyén a „Nádrét” helynév olvasható térképen. PML IV. 74. I./2., Borosy I. 80., 82. p., Borosy II. 53., 56., 176-177., 209., 214.
p., Borosy III. 126. p., Borosy V. 85. p., Magdics 113., 158-159., 164-165., 170. p., Galgóczy III. 332-335. p.,
Regnicoláris I. 621-622. p., Novák: PPS 38-41. p., Novák: Mária Terézia 191. p., Első k.f. XIV./XXIII., OSZK
TR 1.152, OSZK K 319/1-14., Második k.f. 54./XXXII., Harmadik k.f. 5162/3., OSZK TM 10.361.
381
Áporkáról több műben állították, hogy lakott település volt már a középkorban, de a török időkben elpusztult.
Például Csánki szerint a középkorban egy Kápolna nevű lakott hely volt Áporka előzménye, ezért 1439-re tette
az első okleveles említését. (Csánki III. 334.) Áporkaként azonban csak 1628-ban tűnik fel, mint néptelen puszta,
a XVII. század későbbi éveiben hol lakottnak, hol lakatlannak jelzik a források. A török háború után is voltak
lakosai, de teljesen biztosan csak 1761-től népesítették be Hont és Bars megyei kisnemesekkel. PML IV. 74.
I./1., Szakály 141-145., 147-151., 155-161., 190-199. p., Borosy II. 51., 166., 177., 219. p., Borosy IV. 13. p.,
Borosy V. 23-24. p., Borosy-Kisfaludy (1726-1730) 100. p., Csatár II. 34-35. p., Pesty: PPS helynévtár 35-36. p.
Az egykori Szentkirálytól északra, közvetlenül a folyóparton jött létre. OSZK TA 4.950/93. Áporka, Szentkirály
és Bial nagyon közel lehetett egymáshoz, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy a XVIII. század kezdetén Áporkát
azonosították Biallal (Földváry 116. p.), illetve később (és ma is) Szentkirállyal is. Valójában Áporka inkább
csak a közvetlen szomszédságukban alakult ki, és mint egyetlen település, a korábbi területükre is kiterjedt.
382
Soroksár már Anonymusnál is szerepel, de a leírásból nem derül ki, hogy a megnevezést településre,
folyóvízre, vagy csak egy vizes, sáros területre értette. Lehetséges, hogy a Gyáli-patakot hívták így. Györffy: Az
Árpád-kori... IV. 555. p., Ortvay: Vízrajz 235-236. p. Az oklevelek utalásai alapján a középkorban csak egy
puszta volt Gubacstól nem messze. OL Q Dl. 8874., 45085., 59646. Pesty Frigyes szerint a nevét onnan nyerte,
hogy ott fekszik, ahol a Pestről délnek induló út Baja és Arad felé egy sarkot képez, vagyis elágazik. A terület
folyton sáros jellege miatt alakult ki a Saroksár név. Soroksár egyes munkák szerint 1724-ben, mások szerint
1741-ben lett lakott hely, de mivel Bél Mátyás nem ír róla, amikor felsorolja a megye településeit, vélhetően az
utóbbi álláspontnak van igaza. Pesty: PPS helynévtár 331-332. p., Galgóczy III. 344-346. p.
383
Majosháza sokáig lakatlan puszta volt, csak 1770-ben telepítették be. Azonban ekkor sem lett önálló, hanem a
közeli Taksony lakott külterületeként létezett. PML IV. 74. I./2., Borosy III. 126., 156., p., Borosy IV. 208-209.
p., Borosy V. 85., 266-267. p., Galgóczy III. 340. p., Csatár II. 36. p., P-P-S. és Kk. 90-91. p.
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ra magyarok költöztek, míg a háborús

időszakot

átvészelő

falvak

(Lacháza, Dömsöd, Dab, Tass) lakossága is többségében magyar
volt.384
A települések egyben vagy
részben zömmel nemesi családok
birtokában

voltak.

Például

a

Grassalkovichok Peregen és Soroksáron, a Beleznayak Dömsödön és
Majosházán, vagy a Laffertek Harasztiban voltak birtokosok. Kivételt
jelentett ez alól Taksony, amelyet a
török után a klarissza apácarend –
mint a nyulak-szigeti domonkos
apácák jogutódai – kaptak meg. A
ráckevei

uradalom

valamikor

a

XVIII. század elején megszerezte
Dömsödöt, amit 1766-ban eladott a
Beleznay családnak. Bírta még Majosháza egy részét, vagyis összességében nem volt jelentős birtokos a
Soroksári-Duna bal partján. Kiskunlacháza

az

1745-ös

jászkun

redempció eredményeként földesúr
nélküli szabad település volt.385
40. kép: A Soroksári-Duna települései
a XVIII. század végén
384

Bél 84-85. p., Novák: Mária Terézia 24-34. p. Dömsödre németek és rácok is költöztek a Buda
visszafoglalását követő időkben, de a Rákóczi-szabadságharc idején ők is távoztak a kurucok zaklatásai miatt.
Bánkúti 136. p.
385
Galgóczy I. 78-85., Novák: Mária Terézia 24-34. p. A későbbiekben természetesen voltak változások a
tulajdonosokat illetőleg. Például Dömsödöt a Beleznayaktól a Podmaniczkyek vették meg. Taksony, miután II.
József felszámolta a klarissza rendet, a Vallásalap kezelésébe került.
Kiskunlacháza az 1885-ös közigazgatási reformig a szabad Jászkun kerület része volt. 1839-től mezőváros,
1885-ben község státuszt kapott. Galgóczy III. 43-44. p., P.M.K. II. 237-239. p.
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A települések egy része a Soroksári-Duna bal partján is ugyanannyira ki voltak téve az
áradásoknak, mint a Csepel-szigeten levők. Az északi szakaszon Soroksár, Haraszti, Taksony,
Majosházával bezárólag az ún. „ártéri terasz”-okon települtek meg, így viszonylag magasabb
fekvésük miatt védettebbek voltak az árvizekkel szemben, mint a déli szakasz alacsonyabb
partokon fekvő települései. Már Bél Mátyás – és utána több szerző – is megemlítette az itteni
települések „emelkedettebb” helyzetét.386 Délebbre viszont a falvakat a magasabb vízszint
sokkal könnyebben elérte. Áporka, Kiskunlacháza és Pereg esetében ez a település védettebb
helyre történő költözését vonta maga után387, míg Dömsöd és Dab eredeti helyén maradt, és
másféleképpen próbált védekezni. 388
A XVIII. század folyamán a bal parti települések közül a leglátványosabban Soroksár
fejlődött. A betelepítést követően újabb és újabb csoportok költöztek be a Grassalkovichok
Pest közeli birtokára, amely az egykori Soroksár pusztán kívül Szent Dienes, Kerekegyháza,
Gubacs, Péteri és Gyál pusztákra is kiterjedt. 1770-ben, vagyis igen rövid idő elteltével a rohamosan fejlődő település már mezőváros volt, és Dömsöddel és Kiskunlacházával együtt a
bal part legnépesebbjei közé tartozott.389

386

Bél 84. p., P.M.K. II. 290. p., Galgóczy III. 342., 344. p.
Kiskunlacházát 1741-ban, Pereget 1770-ben, Áporkát 1775-ben érte olyan pusztító áradás, amely miatt a
lakosok az elköltözés mellett döntöttek. Mindhárom falu három-négy kilométerrel keletebbre „mozdult” el, az
észak-déli országút melletti dombokra, a dunai ártéri teraszokra. Áporka korábbi helyét egy „Régi falu”,
Kiskunlacházáét egy „Belső falu” név jelzi. Pereg korábbi helyén ma Ráckeve „Peregi Dunasor”-nak nevezett
része van. Borovszky, Kistérség 10. p., Pesty: PPS helynévtár 35., 278-279., 511-512. p., Második k.f.
53./XXXII., OSZK TA 4.950/91-93., Magdics 122. p., HNT 1962 610. p.
388
Dömsödnél már Bél Mátyás megjegyzi, hogy a lakosok gátakkal védik a falut és földjeiket az áradásoktól.
Bél 154. p. A dabiak a gyakori árvizek miatt már a XVI. században felhagytak a földek művelésével és
állattenyésztésbe fogtak. Káldy-Nagy 1985 199. p. Az 1728-as regnicoláris összeírás is azt erősítette meg, hogy
kevés a használható termőterület, a határ jelentős részét önti el gyakran a víz. Csak 1903-ban épült meg az a
nyárigát, ami megóvta a települést és határát. Regnicoláris I. 637. p., www.dabref.hu
Meg kell még említni Tasst, amely nem a folyóág mellett volt, hanem valamivel attól beljebb. Mivel azonban a
Bak-ér partján feküdt, amely áradáskor a Kis-Duna felesleges vizét vezette kelet felé, mégis csak érintett volt,
mert túl nagy vízmennyiségnél a Bak-ér is kilépett a medréből elárasztva a közvetlen környékét. Tass 52-53. p.
389
Pesty: PPS helynévtár 331-332. p., Galgóczy I. 78-85., III. 344-346. p.
387
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A XIX. században a falvak fejlődésében és lélekszám növekedésében hasonló tendenciák mutatkoznak, mint a Csepel-szigeti települések esetében. Buda és Pest, majd az egyesült
főváros közelsége itt is jelentős népességnövelő hatással járt, de a délebbre eső településeket
sem lehetne lemaradónak nevezni,
mert még a leglassabban növekvő is
megduplázta a lakosságát száz év alatt.
A folyóág északi részén Soroksártól
Taksonyig tartott az a szakasz, amely
az átlagosnál jobban gyarapodott, de
egymáshoz képest is különbségekkel.
A Csepel-szigeti helyekhez képest a
közlekedés szempontjából jobb helyzetben voltak a folyó bal partján épült
települések. A Duna keleti partján futó
észak-déli országút nagy előnyt jelentett abban, hogy a települések lakói a
megtermelt terményeiket eljuttathassák
a budai és a pesti piacokra, míg a szigetieknek először a Szigetet elhagyva
át kellett jutniuk a túlpartra, vagy maradt a lassabb vízi út.
Szintén a bal part közlekedési helyzetén lendített nagyot a Pest és Szabadka
közti

vasútvonal

1883-as

átadása,

amely minden itteni települést összekötött a fővárossal. Ennél is kedvezőbb
hatást váltott ki a Budapest és Soroksár
(1886), majd Dunaharaszti (1887) közti gyorsvasút megépítése, ami a közelebbi bal parti agglomerációval fűzte

41. kép: A bal parti települések a XIX. század végén
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szorosabbra a kapcsolatokat. Ezzel szemben a szigeti közlekedés első lényeges fejlesztése
csak 1892-ben következett be, amikor a fenti gyorsvasutat Ráckevéig meghosszabbították390
Az úrbériség megszűnésével a települések községi közbirtokosságokat szerveztek. 391
Magában a településhálózatban is történt változás, ugyanis a Taksonyhoz tartozó Majosháza a
XIX. század közepén önállósult.392
A jó közlekedési feltételek lehetővé tették, hogy ne csak a települések lakói jussanak a
fővárosba, hanem a közelebbi helyeken – Soroksár, Dunaharaszti – arisztokraták, tehetősebb
polgárok vegyenek nyaralókat a vízparton. Soroksár, amely a későbbi csepelihez hasonló fejlődésen ment keresztül az egyre közelebb kúszó főváros „szájában”, rohamtempóban növekedett. A XIX. század végére Soroksár már nagy és népes elővárosa volt Budapestnek. Az sem
jelentett problémát, hogy Erzsébetfalva 393 néven egy része kivált belőle és önálló életet kezdett élni. A századfordulón ez a kettő – Soroksár és Erzsébetfalva – volt a Soroksári-Duna bal
partjának két legnagyobb települése.

5.2.4. A Soroksári-Duna bal partjának települései a XX-XXI. században
A XX. század első felében jelentős változások álltak be mind a települések növekedésében, mind magában a településhálózatban. Erzsébetfalva 394 és Soroksár, Budapest két elővárosaként továbbra is gyorsan növekedett. A főváros tőlük délre is éreztette pozitív hatását,
mert Dunaharaszti és Taksony a húszas évek végére már elhagyta a korábban jelentős lakott
helynek számító, ám jóval lassabban fejlődő Kiskunlacházát és Dömsödöt. 395

390

MTSH 15. 68-69., 86-87., 91-95., 120-122., 131-132., 151., 183-18. p., Dunaharaszti II. 8-15., 43. p.
Kivételt jelent ez alól Haraszti, ahol már az 1785-ös népszámláláskor a helyi közbirtokosságot jegyezték fel
tulajdonosként.
392
HNT 1863.
393
Gubacson, Soroksár külterületén a XIX. század hatvanas éveiben kezdtek parcellázni, amely nyomán két
lakott telep alakult ki. Erzsébetfalva (a népszerű Erzsébet királyné neve után) és Kossuthfalva 1897-ben szakadt
el Soroksártól és lett önállóvá Erzsébetfalva néven. A Budapest határán kialakult új település népesebb volt, mint
maga Soroksár, és még az egykori anyaközségnél is gyorsabban fejlődött. Borovszky, MTSH 15. 55. p.,
www.archive.pesterzsebet.hu/?action=article&id=48,
394
A húszas évek elejére megértek a feltételek arra, hogy a gyorsan gyarapodó község várossá váljon. Ez
hivatalosan 1923-ban következett be, majd a következő évben az Erzsébetfalva nevet Pesterzsébetre változtatták.
1932-től ismét más a neve, ugyanis Árpád-házi Szent Erzsébet halálának hétszázadik évfordulója alkalmából
Pestszenterzsébetre nevezték át, megváltoztatva így a névadó személyét is. MTSH 15. 55. p.
395
MTSH 15. 91-94., 120-122., 183-184. p.
391
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Ez az az időszak, amikor újabb települések kiválásával és régebbiek egyesülésével a
bal parti településhálózat véglegesen kialakult. Pestszenterzsébet és Soroksár 396 „áldozatául
esett” Nagy-Budapest létrehozásának, így Dunaharaszti lett a főváros első déli szomszédja.
Taksonyból kivált Dunavarsány397, hogy önálló településként éljen tovább. Délebbre Kiskunlacháza Pereggel398, még lejjebb Dömsöd Dabbal399 egyesült.
A XX. század második felében a települések népességszámai a korábbi tendenciáknak
megfelelően alakultak. A földrajzi elhelyezkedésből és annak következményeiből származó
különbségek megmaradtak, vagyis a fővároshoz közeli helységek gyorsabban, a távolabbiak
lassabban, de – a Csepel-sziget déli falvaitól eltérően – növekedtek. Dunaharaszti, amely már
a harmincas évek végére elérte a tízezres lélekszámot, minden népszámláláskor jelentős gyarapodást mutatott a korábbi eredményeihez képest. A vele lokálisan hasonló adottságú déli
szomszédja, Taksony, a második világháború előtt már a Kis-Duna bal partjának második
legnagyobb települése volt, de a háború utáni események – a svábok nagy részének kitelepítése, illetve kényszermunkára hurcolása, és a két Varsány kiválása – visszavetették a népességszámát, így a települések sorában hátrébb szorult, és messze elmaradt Dunaharaszti mögött. A
délebbre levő települések kisebb mértékben növekedtek, ami igaz a Pereggel egyesülő, és
ezért a második helyre felkapaszkodó Kiskunlacházára is. A nyolcvanas években bekövetkező
népességfogyás mindegyik helységben visszavetette a lélekszámot, amit azonban az agglomerációba történő kiköltözés ellensúlyozott. Manapság is a 2000 óta város Dunaharaszti a bal

396

A két település 1950. január 1-től Pesterzsébet néven a főváros XX. kerülete lett. 1994-ben Soroksár kivált és
önmagában alkotja a XXIII. kerületet. www.hu.wikipedia.org/wiki/Pestszenterzsébet
397
A korábban egyetlen lakott helyként létező Varsány a XIX. század második felében „megduplázódott”,
ugyanis az eredetitől keletre kialakult egy másik is, amelyet Kisvarsánynak, előbbit pedig Nagyvarsánynak
kezdtek el hívni. A vasútnak is köszönhetően a XX. század elejére Kisvarsány már nagyobb és népesebb volt,
mint Nagyvarsány. Már a két világháború között felvetődött a két külterület egyesítése, amire 1947. augusztus 1én került hivatalosan sor Szabad-, majd véglegesen Dunavarsány néven. A két településrész ezt követően sem
épült össze. PML. IV. 408. b. 3519./1912, PML V. 1127. C/a (1939-1945) 30./1941, 30./1941, 23/1943, 8./1942,
38./1943., 12./1944., PML XXI. 49. b. 6020./1948.; PPSK Hiv. L., Gyalay II. 691., 1323. p.
398
A XVIII. századi átköltözések nyomán Kiskunlacháza és Pereg két, a pest-bajai államút mindkét oldalán
fekvő szalagtelepülés volt, amelyek az úttal párhuzamosan növekedtek északi és déli irányban. Csak idő kérdése
volt, hogy a két szomszéd mikor ér össze, ami a XIX. század utolsó harmadában be is következett. A két
település a nagyobb Kiskunlacháza nevén 1950. január 1-jén egyesült. Pereg ma az összevont település második
kerülete. Galgóczy III. 338-339. p., Második k.f. 53./XXXII., Ráckeve 95. p.
399
Dab sorsát a Dömsödhöz való közelsége határozta meg. Mint Kiskunlacháza és Pereg esetében, a két
település a növekedése során hamar összeért egymással. Magyarország első katonai felmérésének térképén
látható, hogy ez már a XVIII. század végén bekövetkezett. Dömsöd volt a kedvezőbb fekvésű, amelyen az északdéli országút is átment, így jobban fejlődött, mint Dab. A korai összeépülés ellenére a két település különállása
sokáig megmaradt, és csak 1939. január 1-én egyesítették őket Dömsöd név alatt. Első k.f. XIV./XXIV., Pesty:
PPS helynévtár 98-99. p., Galgóczy III. 331. p., Kistérség 61. p.
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part legnagyobb települése. Rajta kívül még a fél évszázad alatt az egykori pusztából jelentős
településsé váló Dunavarsány nyerte még el a városi rangot, 2004-ben. 400

42. A Ráckevei (Soroksári)-Duna bal partjának települései
napjainkban

400

MTSH 15. 68-69., 86-87., 91-95., 120-122., 131-132., 151., 183-184. p.
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6. A két folyóág szigetei
6.1. A szigetek általános jellemzői
A Csepel-sziget körül az idők folyamán számos kisebb-nagyobb sziget jött létre, amelyeknek egy része ma is létezik. Mind a Nagy-Dunában, mind a soroksári mellékágban természetesen ugyanazok a szigetépítő törvényszerűségek működtek, amelyek magát a Csepelszigetet is létrehozták. A folyó aktuális szélessége, a meder mélysége és anyaga, a sodrás vonala és ereje, mind olyan tényezők, amelyek egyszerre befolyásolták, hogy a folyóágakban
hol, mekkora és milyen formájú szigetek jöjjenek létre. A szigetek mellett számos zátony is
kialakult. Képződésük előzetes mozzanata a szigeteknek, mert a víz alatt megszületett zátony
az, amelyik adott esetben tartósan a felszín fölé kerül, és akkor már nem csak a víz építi, hanem a szél is hordja rá a homokot, illetve hamarosan növények is megtelepednek rajta. Utóbbinak a „legkifejlettebb” formája a szigetet borító sűrű erdő. A szigetek kialakulásához elegendő lehetett egy-két évtized is. Egy 1478-as oklevélben említenek egy Újsziget (Wyzygeth)
nevű – egyébként lokalizálatlan –, a Csepel-szigeti ispánsághoz tartozó szigetet. A névadásból
következtethető az, hogy egy korábban nem létező, az elmúlt időszakban felszínre bukkanó
szigetről van szó.401 Vagy másik példaként Pesty Frigyes a XIX. század közepén úgy tudta a
helyiektől, hogy a Kerekzátony csak néhány évvel korábban emelkedett ki a SoroksáriDunából. 402
Hogy a két folyóágban valaha pontosan mennyi sziget lehetett, nem tudni, hiszen a
folyóvíznek nemcsak építő, hanem romboló ereje is van. Például a sodorvonal kisebb változása bőven elég ahhoz, hogy víz a továbbiakban egy szigetet vagy zátonyt ne építgessen, hanem
romboljon, és végső soron felszámoljon. Idevágó források hiányában nem tudhatjuk, hogy
korábban hol, mikor és mennyi idő alatt jött létre vagy tűnt el egy-egy sziget. Teljesen más a
helyzet azóta, hogy az ember beavatkozik, vagyis szabályozza a folyókat, mert az dokumentált, hogy melyik szigetet tüntették el, vagy legalábbis szüntették meg a terület szigetjellegét.
A Csepel-sziget körüli folyóágak esetében leginkább a szabályozás idézte elő a szigetek természetes állapotának megváltozását. A soroksári ág esetében ezt a folyóág 1872-es lezárása
jelentette, a Nagy-Dunánál pedig a jégmentesítés és a hajózhatóvá tétel.
401

OL Q DL. 98045
Pesty: PPS helynévtár 311. p. Már csak az elnevezése – „Kerekzátony” – miatt is frissen előbukkant szigetről
lehetett szó.
402
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Fajtájuk szerint a szigetek három csoportra oszthatók. Az első a folyómederben a fent
leírt, természetes módon képződött sziget. Ezek inkább a lassabb folyású soroksári ágon jöttek
létre. Ahol még az átlagnál is gyengébb a sodorvonal, vagy közvetlenül valamelyik part mellett van, ott a folyó medrének közepén jött létre a sziget. Ilyen például az Angyali-sziget, vagy
a Kerekzátony-sziget. A mellékág gyorsabb részein ezek a hordalékszigetek valamelyik parthoz közelebb alakultak ki, mint a Somlyó-sziget, vagy a Molnár-sziget. Az ilyen szigetek alakja, függetlenül attól, hogy a meder melyik részén terülnek el, rendszerint hosszúkás, vékony, a
közepénél esetleg kidomborodó és mindkét vége csúcsos.
A második fajta az ún. „ártéri sziget”. Az ártéri szigetek valójában nem is szigetek,
hanem a part kisebb vagy nagyobb részei, amelyeket magas vízálláskor a víz elvág a part magasabban fekvő részeitől, vagy esetleg teljesen elönt. Így ezek időszakos szigetek, amelyek
normális vízszintnél is általában nedvesek, ingoványosak, de nem képeznek külön szigetet,
bár a népnyelv annak hívta őket. Összefüggés lehet aközött, hogy hol vág be egy-egy ilyen ér
a partba és mekkora részt különít el, illetve, hogy egykoron a Csepel-sziget és a SoroksáriDunától keletre eső táj mellékmedrekkel szabdalt terület lehetett. Vagyis az erek talán betemetett korábbi ágak, amelyek magasabb vízszintnél még képesek voltak vizet szállítani, és
beljebb levő földeket is áztatni. A XIX. század végén, amikor a Csepel-sziget nyugati részén
felépítették a hosszú gátrendszert, az itt található ártéri szigeteket meghagyták a Duna hullámterének, mert annyira vizesek és hasznosíthatatlanok voltak. A töltésen belülre került területekre azonban már nem érkezett többé víz a folyóból, így mezőgazdasági művelés alá lehetett
vonni őket. Az ártéri szigetek alakját természetszerűleg az határozza meg, hogy a behatoló ér
milyen utat jár be, mielőtt visszatérne a folyóba.
A harmadik csoportba két mesterséges sziget tartozik. Ezek eredetileg nem léteztek,
hanem csak a Soroksári-Duna csatornázása miatt hozták őket létre. Azért emelték mind az
északi, mind a déli torkolatnál, hogy elválasszák egymástól a hajózó- és a tápzsilipeket. A
nevük, „Osztó-sziget” is világosan mutatja megteremtésük értelmét.
A dunai szigeteket a közelben lakók minden korban hasznosították. Ez egyrészt azt
jelentette, hogy nyersanyagokat (fát, nádat, szénát) szereztek be a szigetről, másrészt megművelték a területét, – ritkán szántó, gyakrabban gyümölcsösök formájában vagy állatokat tartottak ott. Végül háború idején védett helyet jelenhetett a sziget az embereknek. Lakni azonban
nem lakták őket. Mindezek általában jellemzőek voltak a szigetekre, tehát hasznosítás szempontjából nem tudnánk különbséget tenni köztük sem területi nagyság alapján, sem földrajzi
elhelyezkedésük szempontjából. Utóbbi alól csak a hasznosítás modernkori fajtája, az üdülő175

övezetként működtetés a kivétel, miután a szocialista időszakban a Soroksári-mellékág szigeteinek nagy részét üdülőterületnek nyilvánították és rajtuk nyaralóépületeket, horgásztanyákat
húztak fel.
A névadásnál gyakori, hogy ha csak egyetlen volt, az ottani lakosok logikusan pusztán
„Sziget”-nek nevezték. Ha több is, akkor a méretük alapján jelzőkkel különböztették meg
őket. Így sok esetben a szigetnek nem is képződött egyedi neve. A hivatalos térképeken a szigeteket a közeli településről nevezték el (Szentmiklósi-sziget, Becsei-sziget) Az egyedi nevűek
általában valamilyen jellegzetességről kapták a nevüket. Ez következhetett például az alakjukból – Kerekzátony-sziget, vagy esetleg az őt birtokló személyről nevezték el őket – Rafássziget Rafás Máté halász után. A Vessző- vagy Vesszős- név két szigetnél is arra vonatkozik,
hogy a birtokosok, használók különböző hosszúságú vesszők kihúzásával osztották ki egymás
között a sziget egyes részeit vagy az egész szigetet. Néhány szigetnek több elnevezése is van,
illetve volt, és főleg a kis szigeteknél érvényes a zavar a nevek használatában. Emellett előfordult, hogy egy szigeten belül, valamilyen okból annak egy részét is elnevezték egy bizonyos nevű szigetnek – a Haraszti-Taksony-szigeten Sport-sziget és Paradicsom-sziget -, jóllehet, a név csak annak egy darabját fedte le.
A szigetek mellett népnyelv sokszor a zátonyokat is elnevezte. Így találkozhatunk például „Kőrös” vagy „Fás” fövennyel (zátonnyal) Adonynál, „Tőkés” és „Homok” nevűvel Kiskunlacházánál, „Kastély-zátony”-nyal Ráckevénél. 403
Ha a lassabb folyású, sekélyebb soroksári ágat nézzük, itt az idők folyamán több sziget
jött létre, mint a főágban. Történetükben a meghatározó eseményt a mellékág 1872-ben bekövetkező lezárása jelentette, amely egyszerre hozott gyors változásokat, illetve indított el lassabb folyamatokat. Ezeken a zárógát későbbi megszüntetése, és a zsilipek megépítése sem
változtatott. Gyors változásnak a vízszint és ezzel együtt a folyó szélességének csökkenése
tekinthető, ami ahhoz vezetett, hogy több szigetnél vagy kiszáradt a mellékág rövid idő alatt,
vagy eliszaposodott és lassanként feltöltődött.
E jelenség a víz folyásának lelassulása, a folyóág szinte állóvízzé válása következtében gyakorlatilag minden szigetet érintett, vagyis, a mellékágak lassan eliszaposodnak, vízinövények telepszenek meg bennük, egyre keskenyebb és sekélyebb a víz benne, és végül, ha
nem is szilárd talajjal, de összenő a sziget a parttal. A XX. század érintett önkormányzatainak
állandó dilemmája volt, hogy mi legyen az elposványosodó mellékágakkal. Hagyják-e őket
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Károly IV. 257. p., Duna vizén 102. p.
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eltűnni – sőt még rá is segítsenek erre – vagy az anyagiak korlátozott volta ellenére is próbálják megmenteni őket?
Végül minden korszakban az az elv győzött, hogy lehetőleg meg kell őrizni a természet által kialakított állapotot, vagyis a mellékágakat tisztán kell tartani, kotorni. Így a szigetek nagy része megmaradhatott, de a kérdés manapság sem vesztette el az aktualitását.
Ezzel együtt meg kell jegyezni, hogy ismerünk több olyan szigetet, amelyiknél a szigetjelleg elvesztése már jóval korábban megkezdődött, vagyis nincs kapcsolatban a folyóág
lezárásával, és olyan esetet is, ahol nem az eliszaposodás miatt lett a sziget a part része.
A Soroksári-Dunánál gyorsabb folyású, szélesebb medrű és kevésbé kanyargós NagyDunában valamivel kevesebb sziget alakult ki. Arányaiban jóval több köztük az ártéri jellegű,
mint a másik ágban. A többi hordaléksziget méretétől, formájától függetlenül valamelyik part
közelében helyezkedik el, pontosan vagy megközelítőleg a meder közepén levő sziget nincs
köztük. Az ártéri szigetek egytől-egyig a Csepel-sziget részei, a túlparton nincs szigetképződés.
A Soroksári-Duna lezárása a Nagy_Duna esetében is jelentős váltásokat jelentett,
mégpedig azért, mert a lezárástól kezdve a folyó teljes víztömegét – télen jéggel együtt – ennek az ágnak kellett szállítania. Ehhez mesterségesen be kellett avatkozni, ami miatt szigeteket kotortak el, mellékágakat zártak le, illetve párhuzamművekkel mederszélességet szabályoztak. Így még az eredeti állapothoz képest is kevés sziget maradt meg a Nagy-Duna itteni
szakaszán, azok is jobbára a parthoz kapcsolódnak. Az iszaposodás ebben az ágban nem volt
olyan jelentős tényező, mint a másikban, legfeljebb egy-két, a parthoz nagyon közel levő sziget esetében játszott szerepet.
A szigeteknek van még egy olyan csoportja, amelyről feltétlenül szót kell ejteni. Ezek
azok, amelyekről valamely forrás alapján tudjuk, hogy léteztek, de annyira kevés információ
maradt fenn róluk, hogy azt sem lehet megállapítani, hogy melyik folyóágban feküdtek. Ilyen
volt például a „Fövenysziget”-nek nevezett, ami több XIII. századi oklevélben is szerepel, de
azt nem lehet megtudni, hogy hol volt. A török defterekben olvasható az ún. „Teltekessziget”-ről, megemlítve, hogy a szigetet a ráckeveiek használták, de hogy hol volt, nem lehet
tudni. Emellett van olyan is, ahol a török birtokos neve szerepel elnevezésként, és olyan is,
ahol egy okleveles határjárás csak megemlít név nélkül egy szigetet, vagy valamely birtok
tartozékaként sorolja fel. 404
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Jobb esetben a sziget köthető valamely településhez, vagy folyószakaszhoz. Például, a
szintén az oszmánoknál szerepel a „Vata-sziget”, ami valahol Csepel falu közelében lehetett,
vagy a „Tót-sziget”, ami Lacháza közelében fekhetett a Soroksári-Dunában, és a lacháziak
birtokolták, művelték. Valahol Tököl közelében feküdt egy „Kokoch” nevű sziget, amire egy
oklevélben leírt határjárásból lehet következtetni. A Mária Krisztina-féle 1780-as beiktatási
oklevél Szigetszentmiklósnál két szigetet említ, „Varsány” és „Bercsy” szigeteket, amelyek
közül az elsőt nem tudjuk azonosítani a település környékén levő szigetek valamelyikével. 405
Csepelnél Pesty Frigyes is tudott egy bizonyos „Safan-sziget”-ről.”406 Természetesen ezeknek
a szigetek nagy része minden bizonnyal valamelyik megismert szigettel azonos, csak nincs
meg köztük a konkrét írásos, térképes kapcsolat.
Az első, aki megpróbálta a dunai szigeteket számba venni, Bél Mátyás volt a XVIII.
század első felében. A gyűjtése azonban hiányos. A tizenegy mellékági és a kilenc főági sziget esetében elnevezést csak néhány esetben ismert. A többségnél csak annyit említett, hogy a
sziget hozzávetőlegesen melyik település közelében terül el, illetve van olyan is, amelyiknél
ennyi sem szerepel. Emellett biztosra vehetjük, hogy már Bél idejében is sokkal több sziget
lehetett mindkét ágban az általa említetteknél. Ő azonban valószínűleg csak a jelentősebb kiterjedésűeket vette számba, az apróbbakat pedig nem. Mégis Bél Mátyás éppen munkája elsősége miatt nagyon jelentős. Jól érzékelteti ezt az a körülmény, hogy akárhány szerző volt, aki
a XIX. és XX. században ezzel a témával foglalkozott, mindegyikük hivatkozott Bél Mátyásra
és kiegészítette őt a kora után történt eseményekkel.
A Duna e szakaszán a folyam szigeteinek legjobb forrásai a térképek. A XVI-XVII.
századi (országos) térképeken a Csepel-sziget mellett már feltüntetik a főág egyik-másik
nagyobb szigetét (Háros, Újfalusi), de ezen túlmenően – az akkori térképek kis méretaránya
miatt – semmi sem tudható meg a folyóágak szigetvilágáról. A Csepel-sziget térképi
ábrázolásánál már elhangzott, hogy a fXVIII. század első harmadában Bél Mátyás
munkásságával egy időben jelent meg Ferdinando Marsigli Duna térképe (1726), az ún.
„Rosenfeld térkép” (1728), illetve a kifejezetten Bél Notitiájához Mikovinyi Sámuel által
készített megyei térképek (1737). Ezek, a korábbiaknál nagyobb méretarányú, részletesebb
munkák nem csak a Csepel-sziget, hanem a fő- és a mellékág szigeteinek ábrázolása miatt is
érdekesek. Pontatlanságok, hiányok természetesen vannak. Előfordul, hogy a szigetek közül
egyes kisebbek ezekről is hiányoznak, illetve az ártéri területek szigetként vagy
405
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partszakaszként történő értelmezése is különböző volt. Ezzel szemben, van, hogy olyan terület
lett szigetként jelezve, amely nem is volt az. 407 E térképekről a szigetek nevei még
hiányoznak, formájuk és méretük is sokszor eltér a valóságostól, valamint az egymáshoz és a
bejelölt településekhez viszonyított helyzetük is gyakran elcsúszik.408
Az első katonai felmérés (1782-1785) térképszelvényei a XVIII. század végén nagyon
sok problémát megoldottak a fentiekből, mert a szigetek elhelyezkedése, alakja, nagysága már
egybevágott az akkori valós állapotokkal. Később, a XIX. század folyamán jelentek meg
különböző minőségű térképek, amelyek eltértek ettől. A szigetek, félszigetek, erek
ábrázolásánál szerepet játszott a méretarányok nagysága is, vagyis, ami az egyiken rajta volt,
a másikon hiányozhatott, még annak ellenére is, hogy a két térkép csak néhány év eltéréssel
készült és az eltelt idő alatt nem történhettek nagy földrajzi változások. Mindennek azonban
az első, majd a második (1829-1866) és harmadik (1872-1884) katonai felmérés meghatározó
részletessége és pontossága ismeretében nincs jelentősége. A szigetek név szerinti azonosítása
azonban hosszú időre megmaradt problémaként, ugyanis számos alkalommal még az előbb
említett felmérési térképek sem adnak meg neveket, illetve név híján egyes esetekben az sem
tudható, hogy szigetről vagy csak jelzett zátonyról van szó. Még egyes XX. századi
térképeknél is előfordul, hogy kisebb szigetek neve nem szerepel, illetve. hogy egy szigethez
téves elnevezés van megadva.409 A részletesebb térképek esetében már nem lehetne probléma
a szigetek neveivel, bár a hivatalos földrajzi név megismeréhez felhasznált 1:10000 méretarányú topográfiai térkép sem ad meg minden nevet.410 Ahol ez nincs meg, ott a legtöbbször előforduló magyar neveik alatt szerepelnek a szigetek.
Az értekezésben a szigetekről rendelkezésre álló adatok egy-egy betűrendes adatárba
rendezve következnek. A félkövér szedés mutatja azt, hogy a forrásban megjelenő
név(változat) eltér az addigiaktól. Ezzel azt próbáltam meg kiemelni, hogy egy-egy szigetnek
milyen elnevezései, nevének milyen változatai láttak napvilágot. Ha a név később már egy
megismert alakban bukkan fel, az már nincsen vastaggal szedve. Emellett – szintén nem félkövéren – feltüntetek még olyan neveket, amelyek a szigetekhez kapcsolódnak, és érdekesek
lehetnek. Ezek sima dőlt formában szerepelnek, illetve ha egy forrás más részletével együtt
jelenik meg, akkor idézőjelben.
407

(Ritka példaként, Marsigli a Soroksári-Duna alsó folyásánál levő Szent György pusztát látta szigetnek és
egyedül nála szerepel mint Szent György-sziget.)
408
Ebből a szempontból a három szóban forgó munkából Mikovinyi Sámuel térképe a legpontosabb
409
Például egy 1975-ös térképen a Domariba-szigetnél a Csupics-sziget elnevezés szerepelt. (OSZK TM. 7.305).
410
Magyarország topográfiai térképe
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A Ráckevei (Soroksári)- Dunára vonatkozó adattárban a forrásokban megtalálható
összes sziget szerepel, míg a Nagy-Dunáéban pusztán a bal partiak, illetve azok, amelyek valaha távolabb voltak a partoktól a mederben, és áldozatául estek a folyam hajózhatóvá tételének. A Nagy-Duna jobb parti szigetei kimaradásának az oka az előszóban ismertetett vizsgált
földrajzi tér kialakult nagy mérete volt. E terület további növekedésének elkerülése miatt nem
szerepelnek a jobb parti szigetek, – illetve a Dunántúlról befolyó vizek sem – az értekezésben,
jóllehet adataikat ugyancsak összegyűjtöttem.
Ugyancsak kimaradt a szigetek közül maga a Csepel-sziget, amely önálló adattárat érdemelne, egyrészt, mert egyik folyóág szigetei közé sem sorolható be, másrészt, mert hatalmas mennyiségű információ van róla a forrásokban. Úgy gondoltam, hogy ez egy olyan adattömeg, amely magában is elegendő lenne egy önálló munkára. Hiányos, „válogatott” adattárat
semmiképpen sem akartam készíteni, így azon két elehetőség közül, hogy vagy az értekezés
egyébként is jelentős hossza nagymértékben tovább növekszik, vagy kihagyom a Csepelsziget adattárát, az utóbbit választottam.

180

6.2. A Ráckevei (Soroksári)-Duna szigetei

Angyali-sziget
Nagyméretű, hosszú sziget a folyómeder közepén, Ráckevétől északra. A város belterületéhez
tartozik.
1726: Marsigli még messze Ráckeve felett jelzi egy közepes kiterjedésű szigetként. (OSZK
TA 277). 1728: A Rosenfeld-térképen Szentmárton és Ráckeve közötti három erdős sziget
közül a földrajzilag a legdélebbi azonosítható az Angyali-szigettel, Ráckeve északi részénél.
(Pest megye műemlékei 8. p.). 1737: Bél úgy tudta, Szentmártonnál és Laczházánál egy sziget, aminek Angyalinói a neve. A nevét annak a ráckevei görög asszonynak a nevéről kapta,
aki ott fogadta az egyik királyunk látogatásait, és aki az ott vízbe fúlt leányát siratta. Hosszú,
keskeny erdős sziget. A ráckeveiek bírják, akik korábban többször is odamenekültek veszedelem idején, mint ahogy az 1684-es ostrom alatt is, amikor előbb a lengyelek, aztán a németek
rabolták ki Ráckevét. A lakosság azután menekült az Angyali-szigetre, ahol majdnem egy
évet töltött. (Notitia III. 516. p.). Mikovinyi Sámuel Pilis megye térképén egy hosszú sziget
van Lacháza és Szentmárton között, messzebb Ráckevétől. (Notitia - Pilis vármegye térkép),
Erdős sziget Lacházával szemben. (OSZK TR 8.432). 1760: Hosszúnak és keskenynek ábrázolva. (OSZK TK 504). 1774: Az Angyali-szigetért és a közvetlenül mellette levő „kiszátony”-ért évi négy forint bér fizetését vállalta Ráckeve a Ráckevei Uradalom felé. (Magdics
126-127. p.) 1778: Englische Insel. A Ráckevei Uradalom felmérési térképén Ráckeve és
Szentmárton határánál együtt ábrázolva még kis apró szigetekkel, amelyek egyike sem a
Vesszőzátonysziget. (OL S 11 830/89). 1780: Mária Krisztina főhercegnő beiktatási oklevelében a Vesszőzátonysziget és az Angyali-sziget sziget együtt szerepelt, mint Felső- és AlsóAngelino. (Magdics 196-197. p.). 1783: A Soroksári-Duna medrének közepén nagyon hosszú,
keskeny, a közepén kicsit szélesebb szigetet mutat, amelynek a nagy részét fák borították.
Név nélkül. (Első k.f. XIII./XXIII.). 1806: Savoyai Jenő kastélyának magasságában keskeny,
hosszú sziget. (Lipszky). 1816: Ráckevéhez tartozik, gyümölcsösök vannak a területén.
(Hübner IV. 249. p.). 1834: Angyalinói sziget. (OSZK TR 1.152). 1842: A sziget délkeleti
partrésze és az északi harmada a Ráckevei Uradalom birtoka, a többi felosztva keresztparcellákra magánszemélyek kezén. Az egész fás. (OL S 168 R40.). 1854: Ráckeve határához tartozik. (OSZK K 1.102/1-8.). 1858: A második katonai felmérés térképén az elsőhöz képest egy
kicsivel hosszabb, de jóval szélesebb sziget látható névtelenül. (Második k.f. 53./XXXII.).
1864: Angyali sziget. Pesty Frigyes szerint 65 hold nagyságú, gyümölcsöt terem, a nevét pedig „szép és hasznos voltáért” kapta. (Pesty: PPS helynévtár 311. p.). 1873: A sziget környéke
elmocsarasodott állapotban. (OL S 116 639). 1876: A tagosítás idején az uradalom lemondott
Ráckeve javára az Angyal-szigeti földjei tulajdonjogáról, amit addig is a település bérelt.
Gazdag gyümölcsfában és így gyümölcsben is, amit a főváros piacaira vittek jelentős mennyiségben. (Galgóczy III. 11., 14. p.). 1878: A korábbiakhoz hasonlóan hosszú, nagyméretű szigetként ábrázolt. (OL S 118 615). 1880: Angyal-sziget. (Ortvay 1880 11. p.). 1882: Hosszú és
széles, északi csúcsának része a Vesszőzátony. A térkép szerint a középső részét fák borítják.
(Harmadik k.f. 5162/1.). 1890: Pápai Károly szerint a sziget a nevét egy Angilino nevű ráckevei görög asszonyról kapta, aki a kedvence volt az egyik királynak, és a szigeten fogadta annak a látogatásait. Az asszony gyakran kiment a partra az ott vízbe fúlt fiát siratni, ezért ne181

vezték el róla a szigetet. (Pápai 226. p.). 1905: Angyal sziget. (A Duna és Tisza folyamok
között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1913: Ráckeve külterülete. (HNT 1913 104. p.). 1926: Ugyanaz. (HNT 1926 237. p.). 1933: Angyali sziget. Külön
a Vesszőszátonyszigettől. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1936: Angyalsziget. Ráckeve külterülete, 67 holdnyi. Nyaralóhely. (Venczel 283. p.). 1952: Hosszabb, széles sziget, amelynek az északi csúcsának része a Vesszőzátony. Fás, de lakóépületek is vannak nagyobb számban, kivéve az északi negyedet. Angyali Sziget. (Kat. tér. L-34-26-Bd/1952). 1958: három kilométer hosszú sziget. Felső csúcsa erdős, sok halásztanya van rajta.
Az alsó csúcsához egy sziget nőtt oda, ami nagyon jó strand. (Angyal 287., 298. p.). 1961:
Hosszú, erdős sziget. Horgászegyesületek tanyái és üdülőtelkek a területén. Névadója Angelina görög asszony, királyi kedves, vízbe fúlt gyermek anyja. (Szombathy 64., 103. p.). 1962:
Angyalisziget néven Ráckevéhez tartozik. (HNT 1962 610. p.). 1970: Angyali-sziget. Fás,
kevés házzal. Északi csücskénél a Vesszőzátonysziget, köztük a csatorna ingoványos. (OSZK
TA 4.950/92.). 1975: Ugyanúgy ábrázolva. (OSZK TM 7.305). 1978: 1850 és 1870 között az
egyéni birtokosok közösséggé szervezték magukat. 1935-től „Angyali-szigeti Birtokosok
Egyesülete”-ként működtek. 1949-ben feloszlatták a szervezetet. Három kilométer hosszú,
173 kataszteri hold nagyságú. A területén hétvégi telkek. (PML XXVII. 108. a. C. Angyalisziget TÜB). 1980: A tömegközlekedése jól megoldott, MAHART hajójárat érintette, illetve
kompok Ráckeve, Kiskunlacháza és Szigetszentmárton felé. (PML XXVII. 108 a. C. 1980.)
1981: Angyali-sziget. (MTT 55-322.). É. n.: A szájhagyomány szerint Makád és az Angyalisziget adott menedéket a lakosságnak a tatárjárás idején. (PML XXVII. 108. a. E. László 10.
p.). 1987: Angyali-sziget neve, az ide menekültek feltörték a jeget és ezzel megakadályozták,
hogy a tatárok átkeljenek és legyilkolják őket. Az 1684-es sikertelen ostrom után a császáriak
kirabolják Ráckevét, aminek a lakói a szigetre menekültek. (Ráckeve 22., 33. p.). 1998: Az
Angyali és a Vesszős közti eret a népnyelv Büdös-ároknak nevezte el. (P.M.K. II. 238. p.).
2003: Ráckeve belterületi üdülőövezete. (HNT2003 797. p.). 2005: Angelina-sziget. (Duna
vizén 26. p.). 2008: A sziget és a Vesszőzátony között az ún „lagúna”, ami keskeny, sekély,
hínáros víz, ahol csak kézi erővel lehet áthaladni. (www.futobeka.blog.nlcafe.hu). 2010: A
Vessző-szigettől az Angyal-szigeti lagúna választja el, ami mintegy fél km hosszú, sekély és
10-20 méter széles. Eliszaposodott, de a gazdag növény- és állatvilág alakult.
(www.rdhsz.hu/a Duna-ág és mellékvizei). Angyaliszigetként Ráckeve belterületének része.
(www.ksh.hu/HNT 2010 – Ráckeve).

Balabán-sziget
Szigetként már nem létezik. Ma a Ráckevei (Soroksári)-Duna bal partja része az egykori Pereg területén, ma Ráckeve belterületén, pontosan a Savoyai-kastéllyal szemben.
1726: Marsigli-nél egy arányaiban igen nagy sziget van a Balabán helyén. (OSZK TA 277).
1737: Bél Mátyás Insula Peregriensis néven ír egy szigetről, amely Peregnél a part mellett,
szemben Ráckevével volt. Kicsi és jelentéktelen, cserjék és kisebb gyümölcsfák vannak rajta.
(Notitia III. 516. p.). Mikovinyi Pest, illetve Pilis megye térképein Pereg és Ráckeve közt egy
kis erdős sziget a meder közepén. (OSZK TR 8.432, Notitia - Pilis vármegye térkép). 1778: A
Ráckevei Uradalom felmérési térképén nem szerepel. (OL S 11 830/89). 1783: Az első katonai felmérés térképe egy félszigetszerű fákkal borított hosszú, zömök szigetet mutat, déli részével a bal parthoz tapadva. Név nélkül. (Első k.f. XIII./XXIII.). 1806: Közvetlenül az Angyali-szigettől délre, Pereg vonalában kis sziget, de inkább a Csepel-szigethez közel.
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(Lipszky). 1834: Ráckevétől északra, Pereggel egy magasságban a Pereghi sziget. (OSZK TR
1.152). 1843: A peregiek egykori szigete, de ezt akkor már nem kerítette a Duna, a medre is
alig volt már meg. Bognár úgy tudta, hogy a sziget hajdan egy királyi mulató berek volt, ahol
az uralkodók mulatni mentek. Magyarul virágos bereknek is nevezték, mert sok virág volt itt a
királyok gyönyörűségére. A mulatóhely helyén később falu támadt, de az idetelepülő németek
és szlovákok nem tudták a „b” betűt kimondani, így lett Pereg a névből. (Bognár 57-61. p.).
1848: Feltüntetve a sziget. (Görög – P-P-S megye). 1854: Ráckeve kataszteri térképén Wälde
néven szerepel. (OSZK K 1.102/1-8.). 1858: Az első katonai felméréshez képest a másodiknál
egy hosszú, de jóval keskenyebb szigetet látszik, amit egy vékony meder választ el a bal parttól. (Második k.f. 53./XXXII.). 1864: Pesty Frigyes nem tud róla. (Pesty: PPS helynévtár 311.
p.). 1879: Nem szerepel. (OL S 118 613/1.). 1880: Ortvay Tivadar felsorolásában Balabom.
(Ortvay 1880 11. p.). 1882: A Soroksári-Duna 1872-es lezárása nyomán bekövetkező vízszintcsökkenés eredményeképpen a harmadik katonai felmérés gyakorlatilag a partvonal részének mutatja. (Harmadik k.f. 5162/1.). 1933: Hosszú, keskeny sziget, vékony meder a bal
part felé. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1952: Ugyanaz. Fák és néhány
épület van a területén. (Kat. tér. L-34-26-B-d/1952). 1962: Balabánsziget néven Ráckevéhez
tartozik. (HNT 1962 610. p.). 1970: Csak félszigetnek ábrázolva, ami északi részén össze van
tapadva a bal parttal. (OSZK TA 4.950/90.). 1972: Teljesen beépült és a sziget jellegét is elvesztette. (PML XXVII. 108. a. C. 1972-es jelentés.). 1974, 1975: A bal part részeként ábrázolva. (PML XXVII. 108. a. F. 13-14. szelvény, OSZK TM 7.305,). 1977: A Balabáncsatorna kétharmada már feltöltődött. (PML XXVII. 108. a. C. 1977.). 1980: A hetvenes évek
végén kitisztították a Balabán-ároknak nevezett medret. (PML XXVII. 108. a. C. 1980.).
1982: A nevét Anton von Balaban, XIX. századi uradalmi fővadászról kapta. (Hajdú 191. p.).
1989: A Peregi Dunasor része, területe üdülőterület. Északon a meder eltűnt, a sziget félszigetté vált. (OSZK TM 10.785). 2003: Ráckeve belterületi üdülőövezete Balabán utcaként.
(HNT2003 797. p.). 2010: 1,3 kilométer hosszú, de nagyon iszapos, feltöltődött ág.
(www.rdhsz.hu/a Duna-ág és mellékvizei).

Becsei-sziget
A tekintélyes méretű, igen hosszú és széles Becsei-sziget a nevet adó Szigetbecsétől keletre
feküdt. A sziget valójában egy, a Soroksári-Dunából kiszakadó, majd délebbre abba visszaömlő mellékág által levágott Csepel-szigeti partszakasz volt. Ma a település külterületéhez
tartozik.
1439: Insula Beche. (CD XI. 262. p.). 1562, 1580, 1590: A török defterek szerint jelentős
jövedelem származott a sziget műveléséből. Külön kategória volt a sziget jövedelme, illetve a
szigetről származó gyümölcstized, vagyis a sziget művelésében az ottani gyümölcsösök játszottak komoly szerepet. (Káldy-Nagy 1985 110. p.): 1726: Marsigli nagyméretű, a vele
szemben fekvő Somlyó-szigetnél is szinte nagyobb szigetként rajzolta meg (Köztük egy apró,
hosszúkás sziget még.). (OSZK TA 277). 1728: A Rosenfeld-térképen a Soroksári-Duna legnagyobb méretű, szabálytalan alakú szigetének ábrázolva. Erdős. (Pest megye műemlékei 8.
p.). 1737: Bél Mátyás szerint keleti irányban van egy kis sziget, amin néhány becseinek van
egy kis kaszálója és gyümölcsöse. De a sziget nagyobbik részét ráckeveiek használják ugyanilyen céllal. (Notitia III. 516. p.). Nagy, enyhe S-alakú sziget Becse és a nagyon északra csúszott Dömsöd között. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1760: Név nélkül ábrázolva. (OSZK
TK 504). 1768: Becsei lakosok gyümölcsöskertjei a területén. (Novák: Mária Terézia 120. p.).
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1774: Egy előnytelen szerződés következményeképpen Ráckeve város lemondott a Ráckevei
Uradalom javára az addig saját jogán bírt Becsei-szigetet (is), és attól kezdve bért fizetett a
sziget használatáért. (Magdics 126-127. p.). 1778: A Ráckevei Uradalom felmérési térképén
Becser Insel. Nagy kiterjedésű erdős sziget, széles mellékmederrel közte és Becse falu közt.
(OL S 11 830/89). 1780: „Becse cum Insula ejusdem nominis”. Mária Krisztina főhercegnő
beiktatási oklevelében. (Magdics 196-197. p.). 1783: Nagyméretű sziget Becse szomszédságában. Fákkal borított, a Soroksári-Duna jobb partjától elég széles meder választja el. (Első
k.f. XIII./XXIV.). 1806: Széles, nagy, erdővel borított sziget Becsétől keletre. (Lipszky).
1816: Ráckeve birtokai közt sorolva fel. (Hübner IV. 249. p.). 1834: Becsei sziget. Erdős.
(OSZK TR 1.152). 1854: Becser Insel. Még teljesen körülfolyja a víz. (OSZK K 1.252). 1858:
A második katonai felmérés térképe szerint a becsei mellékmedret északon lezárták, amivel az
holtággá vált, sziget pedig félszigetté. Délen még megvan a mellékág eredeti torkolata, de
mocsarasnak ábrázolva. A mocsarasodás törvényszerűen következett be, mert a lezárás után
élővíz már nem folyhatott keresztül a mellékágon. A szigeten utak, parcellázott területek és
épületek vannak. (Második k.f. 54./XXXII.). 1864: Pesty Frigyes szerint a Becsei sziget a
településtől keletre a Soroksári-Duna és egy holtág között terül el. Ráckevéhez tartozik, és
egy részét ráckeveiek bírják. Kaszálónak használták, az erdejéből tűzifát hordtak, illetve
gyümölcsöt termeltek kertekben. (Pesty: PPS helynévtár 311., 361. p.). 1876: A tagosítás idején a Ráckevei Uradalom lemondott Ráckeve javára az itteni földje tulajdonjogáról, amit addig is a település bérelt. Ráckevei és becsei lakosok birtokolták. (Galgóczy III. 11., 34. p.).
1878: Az északi torkolat lezárva, a déli még nyitott. (OL S 168 R20). 1879: Ugyanaz. (OL S
118 613/1.). 1880: Szigetbecsei-sziget. (Ortvay 1880 11. p.). 1882: A harmadik katonai felmérés térképe is a korábbi viszonyokat erősíti meg, vagyis északon zárt, délen nyitott, de elmocsarasodott a torkolat. (Harmadik k.f. 5162/1.). 1890: Pápai Károly már csak múlt időben
beszél róla, mert szerinte a Duna annyira „mosta a falut”, hogy elzárták a mellékágak torkolatát, így elvesztette a szigetjellegét. (Pápai 211. p.). 1905: Tévesen szigetként van ábrázolva.
(A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In:
Adatok). 1933: Északról és délről egyaránt összenőve a jobb parttal. Az 1898-ben megépített
Csepel-szigeti árvízvédelmi töltés Szigetbecsénél az egykori Becsei-sziget keleti partján fut,
vagyis a parton fut, ezzel védve a szigetet, illetve véglegesen meg is pecsételve annak a sorsát. A holtág egy hosszú, kukacszerű tó, amely északon már elkezdett feltöltődni. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1952: A belső tó mind a déli, mind az északi végénél
rövidebb lett a korábbi állapothoz képest. (Kat. tér. L-34-26-D-b/1952). 1961: Szombathy
Viktor szerint – tévesen – 1840-ben zárták le a mellékágat, amivel kialakult a szigetbecsei tó.
(Szombathy 37. p.). 1970: A sziget vegyesen füves, fás terület. Egy észak-déli fordított „3”
alakú Holtág látható, ami mocsaras. Rajta töltés és nem híd vezet a falu felé. (OSZK TA
4.950/89.). 1975: Az egykori sziget egyben a Csepel-szigettel, csak a hosszú belső tószerű
Szigetbecsei-holtág van ott, ami nem is hasonlít az egykori mellékágra. (OSZK TM 7.305).
2010: 2,7 kilométer hosszú és 50 méter széles a belső holtág. Nagyon iszapos, sekély, az
eutrofizáció nagyon erős, így szükséges a revitalizációja. (www.rdhsz.hu/a Duna-ág és mellékvizei). Sziget. (www.térképcentrum.hu/Pest megye/Szigetbecse.)
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Cucor-sziget
Hosszú és keskeny sziget a főváros déli határán túl, amely a jobb part közelében húzódik Dunaharaszti és Szigetszentmiklós északi részei között. Utóbbi belterülete Czuczorsziget néven.
1726: Marsigli térképén egy kisméretű, zömök sziget van jelezve ott, ahol ma a Czuczorsziget fekszik. (OSZK TA 277). 1760: Soroksár és Haraszti között egy kis sziget. (OSZK TK
504). 1768: A szigetszentmiklósiak gyümölcsöskertjei voltak a területén. (Novák: Mária Terézia 456. p.). 1778: A Ráckevei Uradalom felmérési térképén nem szerepel. (OL S 11
830/89). 1783: Az első katonai felmérés egy keskeny, rövid szigetet mutat név nélkül Harasztitól északra, a Csepel-szigethez közel. (Első k.f. XIV./XXI.). 1806: Apró sziget a csepeli partoknál Soroksár és Haraszti között. (Lipszky). 1834: Azonosan az előzővel. (OSZK TR
1.152). 1854: Szentmiklós kataszteri térképén Soroksári-szigetként szerepel. (OSZK K
1.256/1-6.). 1858: A második katonai felmérés idején az előzőekhez képest egy ugyanolyan
keskeny, de jóval hosszabb sziget van. (Második k.f. 51./XXXII.) 1864: Pesty szerint kaszálónak használták. (Pesty: PPS helynévtár 369. p.) 1873: A szigetet a Soroksári-Duna 1872-es
lezárását követő vízszintcsökkenésnek köszönhetően csak mocsár veszi körül. (OL S 116
639). 1882: A harmadik katonai felmérés egy hosszú és az előzőeknél jóval szélesebb szigetet
jelez, amely a szigeti partokhoz illeszkedik. (Harmadik k.f. 5062/4.). 1890: Pápai Károly egy
kisebb szigetecskének tudta, amit már csak egy vékony vízvonal választott el a Csepelszigettől. (Pápai 211. p.). 1933: Czuczar sziget. Déli vége akkor már a jobb parthoz kapcsolódott. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1936: Czucza-sziget. (Venczel
281. p.). 1952: A térkép alapján sziget és Csepel-sziget között lévő víz elmocsarasodott, mint
ahogy a környéke is. A Czuczor-sziget csak part mocsaras részének tűnik. Azon kívül még két
– nádas, mocsaras – hosszúkás sziget van a mederben. (Kat. tér. L-34-15-C-c/1952). 1958:
Cucar-sziget, a partba beolvadtnak írva. (Angyal 281. p.). 1962: Cucorsziget néven Szigetszentmiklós külterülete. (HNT 1962. 694. p.). 1970: Cucor-sziget, ingovánnyal körül véve. A
déli végénél töltésút vezet a Csepel-sziget keleti partjára. A vizes mederben a Cucor-sziget és
a Soroksári-Duna bal partja közt két darab ingoványos sziget, együtt a Nagy-Nádas szigetekként jelölve. (OSZK TA 4.950/98.). 1975: A part részeként, ingoványos területnek ábrázolva.
(OSZK TM 7.305). 1980: A sziget Szigetszentmiklós üdülőterülete, ezért a hetvenes évek
második felében kikotorták a mellékágát a nádas, mocsaras szigeteket a Ráckevei (Soroksári)Duna belsejéből és partot rendeztek vele. (PML XXVII. 108. a. C. 1980.). 1981: Cucor-sziget
(MTT 65-433.). 1982: A szájhagyomány szerint egy ott a nyarat eltöltő költőről (Czuczor
Gyergely?) kapta nevét a sziget. (Hajdú 82. p.). 2001: 1985-ben védetté nyilvánították a Czuczor-szigetet. (Pető 19. p.). 2003: Szigetszentmiklós belterületéhez tartozik. Házak és üdülőépületek egyaránt vannak rajta. (HNT2003 909. p.). 2010: A felső torkolatnál szép úszólápok
vannak. Utoljára a nyolcvanas évek közepén kotorták az ágat, azóta ismét eliszaposodott.
2004-ben csupán a felső részt kotorták ki a teljes mellékág helyett. (www.rdhsz.hu/a Duna-ág
és mellékvizei). Északi része felett halad át az M0-ás autóút. (www.térképcentrum.hu /Pest
megye/Dunaharaszti.).

185

Cseke-sziget
A Ráckevei (Soroksári)-Duna bal partja mellett húzódó, Szigetszentmárton és Áporka között
fekvő sziget. Utóbbi külterületéhez tartozik.
1344: A jobb parton volt valamikor a Bialnak is nevezett Szentkirály falu, majd később puszta, aminek a határához tartozott egy sziget, illetve létezett egy úgy nevezett Bial-sziget, ezért
valószínűsíthető, hogy a két sziget azonos egymással. (OL Dl. 3694., Györffy: Az Árpádkori... IV. 190-193. p.). 1726: Marsigli-nél nem szerepel. (OSZK TA 277). 1737: Sem Bél,
sem Mikovinyi nem tud róla. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1768: Peregiek urbariális kérdésekre adott válaszaiból kiderül, hogy a határaikon kívül, a szentkirályi földhöz tartozott egy
dunai sziget, amit a földesúrtól béreltek. Gyümölcsöskertek, illetve vesszősök voltak a szigeten, amiből vágtak a saját szükségleteikre. (Novák: Mária Terézia 382. p.). 1778: A Ráckevei
Uradalom felmérési térképén nem szerepel. (OL S 11 830/89). 1783: Az első katonai felmérés
nem jelzi a szigetet. (Első k.f. XIII./XXIII.). 1806: Nagyon keskeny kis sziget a mellékág bal
partjánál Áporka vonalában. (Lipszky). 1858: Rövid, keskeny sziget név nélkül, északi csúcsával közel a bal parthoz, északkeletre Szigetszentmártontól és nyugatra Áporkától. (Második k.f. 53./XXXII.). 1873: Zátony néven szerepel. A sziget és a folyó jobb partja közti meder
mocsaras, ami már valószínűleg a Soroksári-Duna 1872-es lezárása nyomán bekövetkező vízszintcsökkenés és feltöltődés eredménye (OL S 116 639). 1882: Látszatra a sziget a bal parthoz illeszkedik, a köztük levő meder elmocsarasodott. (Harmadik k.f. 5162/1.). 1933: Közvetlenül a bal part mellett. Köztük nagyon vékony meder. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1952: Senkisziget. Nincs felparcellázva. Jól megkülönböztethető a sziget, mert
a bal part felé eső mederben az ingovány helyett ismét víz van. (Kat. tér. L-34-26-B-d/1952).
1961: Szigetszentmárton felett egy Senki sziget nevű kis sziget. (Szombathy 102. p.). 1970:
Szigetszentmárton és Áporka magasságában a Senki-sziget a bal part mellett, ahhoz híddal
kötve. (OSZK TA 4.950/93.). 1972: Állítólag teljesen beépült. (PML XXVII. 108. a. C. 1972es jelentés.). 1974: Áporka-sziget. (PML XXVII. 108. a. F. 7. szelvény). 1981: Cseke-sziget
(MTT 55-144.). 2004: Kis-sziget. (Mo. Top. tér. L-34-26-B/2004.). Megmaradt a természetes
állapotában fákkal és vadvilággal. Étkezési és szálláslehetőség. (Kistérség 9., 22. p.) 2010:
Cseke-szigeti mellékág. A nyolcvanas években ismét tisztították a medret. (www.rdhsz.hu/a
Duna-ág és mellékvizei)

Csupi(cs)-sziget
A Szigetcsépről elnevezett Csépi-öbölben helyezkedik el a legtöbbször Csépinek, Nagynak,
illetve Csupi(cs)nak nevezett sziget, egy másik kisebb szigettel együtt. (Forrásokban, térképeken általában csak az első található meg.) Közigazgatásilag Szigetcséphez tartozik.
1726: Marsigli térképén a Csépi-öbölnél egy nagyobb zömök, a déli végénél pedig egy apró
sziget szerepel. (OSZK TA 277). 1728: A Rosenfeld-térképen (Pest megye műemlékei 8. p.).
1728: A Rosenfeld-térképen a Csépi-öbölben félhold alakú, erdős sziget. Közvetlenül tőle
délre egy másik sziget. (Pest megye műemlékei 8. p.). 1737: Bél Mátyás országleírásában a
folyóág ötödik szigete, és annyit olvashatunk, hogy a Tököli-szigettől (Domariba) valamivel
lejjebb van. (Notitia III. 516. p.). Erdővel borítva. (OSZK TR 8.432). Kis sziget Csép partjai
előtt. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1760: Szigetcsépnél egy nagyobb sziget van. (OSZK
TK 504). 1778: Csiper ins. A Ráckevei Uradalom felmérési térképén a valóságosnál jóval
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kisebbnek rajzolva, közel a Domariba-szigethez. (OL S 11 830/89). 1783: Az első katonai
felmérés szerint a Csépi-öbölben egy rövid, tömzsi sziget helyezkedik el. A közelében van
egy nagyon keskeny, hosszú sziget, közvetlenül a Soroksári-Duna bal partja mellett. (Első k.f.
XIV./XXII.). 1806: Csépnél a Kis-Duna kiszélesedésében két kis sziget. (Lipszky). 1834: A
térképen Csépi-szigetként tüntették fel. (OSZK TR 1.152). 1854: Cséper Insel. Cséppel egy
magasságban. Más sziget nincs jelezve mellette. (OSZK K 1.256/1-6.). 1858: Második katonai felmérésnél a sziget az elsőhöz hasonló képet mutat, de a párhuzamos kis sziget nincs ábrázolva. (Második k.f. 52./XXXII.). 1864: Pesty Frigyesnél a sziget a német Cséper Grosse
Insel, és a szerb Veliki ada néven is szerepel. (Pesty: PPS helynévtár 83. p.). 1880: Ortvay
Tivadar felsorolásában Csépai-szigetként jelenik meg. (Ortvay 1880 11. p.). 1882: A Soroksári-Duna 1872-ben történő elzárása miatt a Csépi-sziget körül elmocsarasodott a víz. A Csepel-szigetről a Csépire, onnan pedig az (ismét ábrázolt) kis párhuzamos szigetre töltésút vezetett a mocsárban. (Harmadik k.f. 5062/3.). 1890: Pápai is úgy ír róla, mint sziget, ami már alig
övez víz. (Pápai 211. p.). 1933: Sziget. Mindkét sziget szerepel, kisebbik most is név nélkül.
A korábbi töltésutak helyén már hidak vannak. Körülöttük a meder jelentős része mocsaras.
(A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1936: Újvesszős-sziget Majosháza és Szigetcsép magasságában, amin a Madártani Intézetnek volt ott egy kísérleti állomása. (Venczel
282. p.).411 1952: A Csépi-sziget és a mellette levő mocsaras rész elnyelte a párhuzamos szigetet, és együtt alkotnak egy nagyobbat, aminek a középső része így vizenyős. A Csépi-sziget
és a Csepel-sziget közt mocsártól megtisztított mellékág. (Kat. tér. L-34-26-B-b/1952). 1958:
A sziget és környéke rendkívül benőve nádassal. Gyakorlatilag nem nádasok szegélyezték a
folyót, hanem mintha a keskeny, kikotort vízi utat a nádrengetegbe vágták volna bele. (Angyal 285. p.). 1961: Szigetcsép és Majosháza közt volt egy névtelen sziget tele nádassal.
(Szombathy 102. p.). 1970: Csupics-sziget. A környéke nagy része mocsarasnak jelezve. Az
átjárás a Csepel-sziget és a Csupics, illetve a Csupics és a hosszú sziget között mindkét esetben nem hídként, hanem töltésként van jelezve. (OSZK TA 4.950/94.). 1973: Üdülőterület
van rajta. A Csépi-sziget nevet is használják, de a kis szigetre, aminek azelőtt nem volt elnevezése. Emellett megjelenik a Belső-szigetek név is, értve alattuk a Csupicshoz közeli apró,
úszó nádszigeteket. (PML XXVII. 108. a. C. 1973.). 1975: Egyik sziget sincs névvel jelölve,
illetve egyetlen szigetnek ábrázolja őket a térkép. (OSZK TM 7.305). Nagyszigetként szerepel. (PML XXVII. 108. a. C. 1975.). 1981: Csupi-sziget (MTT 55-142.). 2010: Nagy-sziget.
A jobb part és a sziget közt híd van, ahogy a sziget és a Majosháza felőli sziget közt is. A szigeteket védett úszólápok szegélyezik, együtt alkotnak egy nagy kiterjedésű „zöld egységet”.
(www.térképcentrum.hu/Pest megye/Szigetcsép.). A Nagy-sziget északi részén felülről elzáródott a Csepel-sziget és a közte levő mellékág. (www.rdhsz.hu/a Duna-ág és mellékvizei)

Dabi-sziget
A Somlyó-sziget déli csücskéhez közel kezdődő Dabi-sziget szintén a Soroksári-Duna bal
partjánál feküdt. A jellegét tekintve alig minősíthető szigetnek, inkább a partnak egy vékony
vízfolyással leválasztott részéként lehet értelmezni. Közigazgatásilag Dömsöd része,
1580, 1590: A török defterekben szerepel egy Dömsöddel és Dabbal szemben levő Alsósziget. Kaszálónak és juhlegelőnek használták, mert rétjövedelem és bárányadő származott a
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szigetből. (Káldy-Nagy 1985 207. p.) Elképzelhető, hogy a Dabi-sziget lehetett. 1722: Ráckeve a városba bekvártélyozott tisztek támogatásával birtokba veszi a Somolya sziget mellett
levő nagy zátonyt, amit dömsödiek használtak addig. (Magdics 110. p.) Lehetséges, hogy a
Dabi-sziget a nevezett zátony. 1726: Marsigli térképén a Soroksári-Duna Dömsöd után már
csak nyugati irányban folyik. A mederben van egy kisebb, hosszúkás sziget, ami annak ellenére, hogy Dabtól távolabbra lett helyezve, feltehetőleg a Dabi-sziget. (OSZK TA 277). 1728:
A Rosenfeld-térképen nagy, szabálytalan formájú erdős sziget, ami inkább a Becsei-szigethez
volt közelebb, mint a Somlyóhoz. (Pest megye műemlékei 8. p.). 1737: Bél Mátyásnál Insula
Dabbiensis néven szerepel, mint utolsó, tizedik a Soroksári-Dunában, de csak annyit mond
róla, hogy a Somlyói-hoz közel van, annál sokkal kisebb és erdő borítja. (Notitia III. 516. p.).
Kisebb sziget Dabtól délnyugatra, Gyálával szemben. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1760:
A Somlyó-sziget déli végénél ábrázolva van egy kisebb sziget is. (OSZK TK 504). 1768: A
dabiak gyümölcsöskertjei voltak a szigeten. (Novák: Mária Terézia 183. p.). 1778: A Ráckevei Uradalom felmérési térképén nem szerepel. (OL S 11 830/89). 1783: A Somlyó-sziget déli
végével átellenben, gyakorlatilag a bal part részeként egy fákkal borított félsziget. A parttól
csak egy vékony ér választja el. (Első kf. XIV./XXIV.). 1784: Somlói öreg zátonynak nevezik. (Magdics 136. p.). 1806: Hosszú, félhold alakú sziget Dabnál. (Lipszky). 1834: Dabnál,
jól látható mellékmederrel. (OSZK TR 1.152). 1843: Dabi szigetnek nevezi, szerinte /tévesen/
ott vannak a Szent Pantaleon kolostor maradványai a nagysziget alsó csúcsánál Rácalmás
irányában. (Bognár 57-61. p.). 1848: Nincs feltüntetve. (Görög – P-P-S megye). 1853: Csak a
sziget déli része tartozik Dabhoz Zátony néven. Az északi része Alsó-sziget néven Dömsödhöz tartozott. A sziget és a part között a Holt-Duna. (OSZK K 284). 1858: A második katonai
felmérés térképén Erdös-sziget névvel szerepel. A vékonyka ér az egyetlen választóvonal
közte és Dab között. (Második k.f. 54./XXXII.). 1864: Pesty Frigyes szerint valójában nem is
sziget, mert árvízmentes időszakban víz nem veszi körül. Régebben talán igazi mellékág lehetett itt, de az már jó ideje holttá válhatott. Ekkoriban csak abban az esetben folyhatta körül
víz, ha az RSD áradt. Gyümölcsöt termeltek rajta és tűzifát hordtak onnan ekkor. (Pesty: PPS
helynévtár 98. p.). 1873: A térképen nincs látható jele annak, hogy sziget lenne. (OL S 116
639). 1880: Ortvay Tivadar Dömsödi-sziget néven sorolja fel. (Ortvay 1880 11. p.). 1882: A
harmadik katonai felmérés térképén Zátony elnevezéssel tűnik fel. Kisebb részben még fás,
nagyobb részben már parcellázott. (Harmadik k.f. 5162/3.). 1933: Zátony néven. Csak egy
árok és az abban futó erecske az elválasztás a bal parttól. (A Soroksári Duna-ág térképe In:
Soroksári 1933). 1952: Az ér sem látszik. (Kat. tér. L-34-26-D-d/1952). 1970: Sziget néven
szerepel. Egy vékony erecske választja el a parttól, ami a Dömsödi Kiságból torkollik ki, és a
Soroksári-Duna mellett halad végig, amíg el nem éri Kiskunsági öntöző csatornát. (OSZK TA
4.950/86.). 1973: Az Ráckevei-Duna Intéző Bizottságban tervezték a Dabi-sziget feltöltését és
beerdősítését. (PML XXVII. 108. a. C. 1973.). 1996: Üdülők, hétvégi házak vannak a területén. (OSZK TM 10.361). 2004: Hozzávetőlegesen félig épült be addig. (Mo. Top. tér. L-3426-D/2004.). 2010: Dömsöd üdülőövezete. Az egykori eret ma Tassi (I. sz.) főcsatorna-nak
nevezik. (www.térképcentrum.hu/Pest megye/Dömsöd.)
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Domariba-sziget
A hosszú és keskeny Domariba-sziget Dunavarsány és Majosháza között található, a Ráckevei
(Soroksári)-Duna bal partja közelében. Közigazgatásilag az előbbi település része.
1726: Marsigli Varsánynál két közepes méretű, hosszúkás szigetet jelez, amelyből az egyik
minden bizonnyal a Domariba volt. (OSZK TA 277). 1728: A Rosenfeld-térképen Cséppel és
a Csépi-szigettel szemben, vagyis kissé délre csúszva, jelezve van egy közepes méretű, erdős
sziget, amely a mellékág bal partja mellett húzódik.(Pest megye műemlékei 8. p.). 1737: Bél
Mátyás szerint az általa Insula Tököliensisnek nevezett sziget, Tökölhöz tartozik területileg,
de a csépiek használják. A sziget nedves, nem fák, hanem nád borítja. Egészen Csépig nyúlik.
(Notita III. 516. p.). Az egyik legnagyobb szigetnek ábrázolva a Soroksári-Dunában. (Notitia Pilis vármegye térkép). 1778: In: Domariba. A Ráckevei Uradalom felmérési térképén nagy
és hosszú sziget a Tököli földektől délkeletre. (OL S 11 830/89). 1780: A Mária Krisztinát a
Ráckevei Uradalomba beiktató oklevélben Insula Damarybo néven említik. (Magdics 196197. p.). 1783: Hosszú, keskeny fás sziget, közel a bal parthoz. (Első k.f. XIV./XXII.). 1806:
Cséptől és a Csépi-szigetektől északkeletre, de a csepeli partok közelébe ábrázolva
Lipszkynél. (Lipszky). 1834: Tököli sziget v. Domariba. (OSZK TR 1.152). 1843: Bognár
József szerint Tökölyiek szigete-nek hívják, de Cséphez esik közel. Bozótos, nádas sziget, de
éppen ekkortájt kezdték megtisztítani, hogy művelhessék. (Bognár 57-61. p.). 1854:
Domariba sziget, Tököl kataszteri térképén. (OSZK K 1.386). 1858: A második katonai felmérés térképe az eddigi ábrázolásokhoz képest hosszabb és a közepén szélesebb szigetet mutat. Az előző felméréshez képest megduplázódott a hosszúsága, azzal, hogy észak felé megnőtt. Ezzel gyakorlatilag elnyerte a végleges formáját és nagyságát. Füves, bokros. (Második
k.f. 52./XXXII.). 1864: Pesty Frigyes szerint a nevét úgy kapta, hogy a Domariba kifejezés
szerbül azt jelenti, hogy „otthon a hal”. Ez arra utalt, hogy az RSD-ben a tököli partszakasz
fekvése olyan kedvező volt állítólag, hogy nagyon könnyű volt halat fogni. (Pesty: PPS helynévtár 433. p.). 1880: Tökölhöz tartozó sziget. (Ortvay 1880 11. p.). 1882: A Soroksári-Duna
1872-es lezárásának a hatására, a folyó vízszintje megcsappant, így a Domariba-sziget és a bal
part között vékony csatornává szűkült a mellékág. (Harmadik k.f. 5062/3.). 1890: Pápai Károly úgy ír róla, mint egy hosszabb keskeny sziget (Sziget)Cséptől északra, amit a bal parttól
csak egy vékony vízvonal választ el és egy híd köt össze vele. (Pápai 211. p.). 1933: A szigeti
mellékág csak egy keskeny ároknak látszik. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári
1933). 1952: A sziget és a bal part közötti vízfelület mocsaras, ahogy az északi és déli szigetcsúcsnál is mocsaras sávok vannak. (Kat. tér. L-34-27-A-a/1952). 1958: A szigetet a forrás a
bal parttal összenőve látja és egykoriként utal rá. (Angyal 283. p.). 1961: Három kilométer
hosszú sziget, rajta a Budapesti Állami Erdőgazdaság kísérleti facsemetetelepével.
(Szombathy 101. p.). 1970: Domori-sziget. Vékony, de nem ingoványos meder közte és a bal
part közt. Fák vannak rajta. Alatta halad át a Barátság kőolajvezeték. Közepén híd a sziget és
a part közt. (OSZK TA 4.950/95.). 1974: Az északi része Dunavarsányhoz tartozik, a déli
Majosházához. (PML XXVII. 108. a. F. 9-10. szelvény). 1975: Tévesen Csupicsnak írva.
(OSZK TM 7.305). 1980: Északi fele teljesen beépült vállalati és magánüdülőkkel. A déli
része megmaradt beépítetlen, erdős területnek. A mellékág ismét eliszaposodott, a vízminőség
miatt nem lehetett fürdeni. (PML XXVII. 108. a. C. 1980.). 2004: Az északi csúcson vannak
épületek, a többi beépítetlen. (Mo. Top. tér. L-34-27-A/2004.) Tamariba néven is ismert, ami
a Domariba magyar nyelvi átformálása. (Kistérség 10. p.). 2010: A sziget és a bal part közti
ág déli része annyira feltöltődött, benőtték a vízinövények, hogy gyakorlatilag a víz is eltűnt.
A Pilisi Erdőgazdaság kezelésében van. Van rajta egy tölgyerdő. (www.rdhsz.hu/a Duna-ág és
mellékvizei)
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Gubacs-sziget
Szigetként már nem létezik. Közepes méretű, hosszan elnyúló ártéri sziget volt Soroksárnál. A
bal part vonalában helyezkedett el, és egy behatoló vékony folyóág választotta csak el a part
többi részétől. Egykori területe megoszlik Pesterzsébet és Soroksár között, de közigazgatásilag csak előbbinál tűnik fel Gubacs, illetve Gubacsipuszta néven.
1067: Aba nembéli Péter ispán megalapítja a százdi monostort. Nekiadományozza Gubacs
(Gubach) prediumot szolgákkal és egy szigettel – „et cum insula in Danobio existente” (OL
Q Dl. 7., Bártfai 1-2. p.). 1580, 1590: a török összeírásokban Gubacsa-sziget, ahol kertek és
gyümölcsösök lehettek. (Káldy-Nagy 1985 158., 576. p.). 1704: Pest-Pilis-Solt vármegye a
ráckevei szigetről rendel kaszásokat a gubacsi szigetre. (Borosy: P-P-S közgyűlési 1938-1711.
V. 68. p.) 1724: Soroksárral együtt a Grassalkovichok gödöllői uradalmának részévé válik.
(Bp. Tört. III. 91. p.) 1726: A Marsigli által ábrázolt első mellékági sziget valószínűleg a Gubacsi-sziget, bár a Molnár-szigetnél befolyó Gyáli-patakot idehelyezte (OSZK TA 277). 1728:
A Rosenfeld-térképen hosszúkás, a partvonalba simuló szigetként ábrázolva. (Pest megye
műemlékei 8. p.). 1737: Pest alatt egy mérföldnyire, Soroksárnál egy kis sziget. (Notitia III.
516. p.). Nagyméretű sziget Soroksár és Szőlős (puszta) között. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1771, 1782, 1783: Mindhárom térképen, de minden alkalommal névtelenül szerepel a
„B” betűre hasonlító, partba ágyazott sziget, és az elválasztó kis ér. (OSZK TK 2.557, OSZK
TR 7.066, Első k.f. XIV./XXI.). 1778: A Ráckevei Uradalom felmérési térképén nem szerepel. (OL S 11 830/89). 1806: Hosszú, vékony sziget Gubacs prediumnál, Soroksártól északra.
(Lipszky). 1820-1825: Kohlbacher Insel. (OSZK TR 8.101). 1834: Soroksári-szigetként
szerepel. (OSZK TR 1.152). 1858: A második katonai felmérés térképe szerint hosszanti parcellák voltak a Kohlbacher-szigeten. (Második k.f. 51./XXXII.). 1864: a szántóföldnek feltört terület dűlőnevei: Inselfmorast, Inseläch Ackerquand és Inselquand. (Pesty: PPS helynévtár 331.p.). 1865: az előzővel azonosan. (OSZK TM 1.022). A Soroksári-Duna 1872-ben történt lezárása következményeként az elválasztó ágba már jóval kevesebb víz jutott, és megkezdődött a feltöltődése. 1879: Sokkal szűkebb az ér. (OL S 118 613/1) 1880: Ortvay Tivadarnál
Gubacsi-sziget. (Ortvay 1880 11. p.). A parthoz tapad, de még jól megkülönböztethető.
(OSZK TM 7.642). 1882: A harmadik katonai felmérés térképe alapján Kolbacher-sziget és a
partvonal kiugró domborulata – amit Plesze Insel-nek neveztek – között a folyóág teljesen
összeszűkült és elmocsarasodott. (Harmadik k.f. 5062/2.) 1890, 1905: Az elválasztó meder
még látszik ugyan, de sziget már a part része. (Pápai 211. p., A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1933, 1952, 1958: Teljesen beolvadt a Soroksári-Duna bal partjába, semmiféle látható elkülönülés nincs. (A Soroksári
Duna-ág térképe In: Soroksári 1933, Kat. tér. L-34-15-C-a/1952, Kat. tér. L-34-15-C-c/1952,
Angyal 279. p.). 1997: Az egykori sziget déli része ma is magán viseli a Szigetdűlő nevet.
(OSZK TM 10.403). 2007: Mára már szinte teljesen be van építve az egykori területe. (Világatlasz 19. p.)
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Gulicska-sziget
A sziget Taksonytól délre, Szigethalom és Dunavarsány magasságában található, ahol a Csepel-szigetet a Soroksári-Duna keleti partjával összekötő hidak egyike, a Taksony Vezér-híd
van. Ma Dunasziget néven Szigethalomhoz tartozik.
1270: V. István király egy 1270-es oklevelében a nyulak-szigeti domonkos kolostornak adta
Taksonyt és más birtokokat. Ezen kívül az apácák még megkaptak három apró szigetet is Varsánynál. (CD VII/2. 10-11. p.). 1726: Varsánynál Marsigli két szigetet is ábrázol, de mindkettő jóval nagyobb területű. mint a Gulicska. (OSZK TA 277.). 1737: Mikovinyi nem jelzi.
(Notitia - Pilis vármegye térkép). 1768: Itt van a Tököli Kis-Duna rév, aminek a vonala a szigeten keresztül húzódott. (Novák: Mária Terézia 498-499. p.). 1778: A Ráckevei Uradalom
felmérési térképén Insel Golasicza. Kis sziget a Tökölhöz, illetve a Szentmiklóshoz tartozó
földek határán. (OL S 11 830/89). 1780: Mária Krisztina főhercegnőnek a ráckevei domíniumba történő ünnepélyes beiktatásakor a kiállított oklevélben Gulaskaként említik. (Magdics
196-197. p.). 1783: Először az első katonai felmérés térképén, mint egy keskeny és rövid,
fával tarkított sziget. Név nélkül. (Első kf. XIV./XXII.). 1806: Lipszkynél nincs ábrázolva a
sziget. (Lipszky). 1848: Feltüntetve. (Görög – P-P-S megye). 1858: A helyén két, szinte öszszeérő, keskeny és hosszú zátonyszerű sziget van ábrázolva. (Második k.f. 52./XXXII.). 1864:
Pesty Frigyes szerint Gulyásitza, amely a gulya itatóhelyéről kapta nevét. (Pesty: PPS helynévtár 433. p.). 1882: Hosszabb, keskeny sziget közel a Csepel-szigethez. A déli csücskénél a
Csepel-sziget jobb partján van egy nagyobb terület, ami a Golašica nevet viseli. (Harmadik
k.f. 5062/3.) 1890: Pápai Károly megemlíti, mint egy kisebb szigetecskét. (Pápai 211. p.).
1933: A sziget sekély vízben, félig fás, félig kopár. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1936: Golasicsa-sziget. (Venczel 282. p.). 1940-1944: 1940 és 1942 között felépítették a Duna Repülőgépgyárat, majd 1944-ben átadták a Gulicska-szigetre támaszkodó közúti
és vasúti hidat a Soroksári-Duna felett. Ezen keresztül húzódott az a mellékvágány, amely a
gyárat és a Dunától keletre futó észak-déli vasútvonalat kötötte össze.
(http://www.freeweb.hu/jhoward/foto/ 20000423/taksony.htm). 1952: A sziget valamivel
hosszabbnak ábrázolva, mint korábban. Fás, bokros a felszíne. A környéke mocsaras, a Csepel-sziget és a Soroksári-Duna felé is. (Kat. tér. L-34-27-A-a/1952). 1962: Sziget néven Szigethalomhoz tartozik. (HNT 1962 694. p.). 1968: Szigethalmi sziget. Hajóállomás van rajta.
(Soroksári Duna-ág 38-39. p.). 1970: A Csepel-szigethez közel eső mellékág helyén mocsár.
(OSZK TA 4.950/96.). 1974: Gulicska-sziget. Hajókikötő van rajta, illetve evezőspályát terveztek a Haraszti-Taksony-sziget és közé. (PML XXVII. 108. a. F. 5. szelvény). 1980: 19661967-ben parcellázták a szigetet. 1976-ban már sok telek volt a területén. Egy kishídon lehet a
Csepel-szigetről bejutni rá. A Duna-híd az északi végén halad át, ami a rávezető közúttal a
határt jelenti Szigetszentmiklós és Szigethalom között, így a sziget északi, kisebbik része
előbbihez, a déli, nagyobbik pedig utóbbihoz tartozik. (PML XXVII. 108. a. C. – Szigethalom
1980.). 2003: Ma Szigethalom külterülete 64 üdülővel és néhány lakással. (HNT2003 908.
p.). 2004: Ma is két összeérő kis szigetről van szó. Korábban a térképkészítőktől függött,
hogy egynek vagy kettőnek ábrázolták. Mindkettőn vannak nyaralóépületek. (Mo. Top. tér. L34-27-A/2004.). Gubovics-sziget. (Kistérség 11. p.) 2006: Gubovics-szigeti úszóláp.
www.termeszetvedelem.hu/_user/helyi _vedett/Pest2006.pdf). 2010: Szigethalom külterülete
Dunasziget néven. (www.ksh.hu/HNT 2010 – Szigethalom). Az öblöt Gubovics-öbölnek és
Tűzoltó hókonynak is nevezi a népnyelv. A Duna-híd megépítése elzárta mellékág átfolyási
lehetőségét, így eliszaposodott. A sziget alsó részénél szép úszólápok alakultak ki.
(www.rdhsz.hu/a Duna-ág és mellékvizei)
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Haraszti-sziget és Taksony-sziget
A középkori forrásokban felbukkanó Ilbői-szigettel azonosítható, ma Haraszti-szigetként,
illetve Taksony-szigetként ismert a mellékág egyik legnagyobb szigete, amely közvetlenül a
bal part mentén, Dunaharaszti és a tőle délre fekvő Taksony előtt húzódik. Azért a két név,
mert közigazgatásilag a két település osztozik rajta.
1270: V. István király az Ilbew szigetet együtt, a nyulak-szigeti apácáknak adja a lelki üdvéért. (OL Q Dl. 706., 729. határjárással). 1272: Ugyanaz. (OL Q Dl. 796.). 1275: IV. László
megerősíti apja oklevelét, amivel a szigetet az apácáknak adta. (OL Q Dl. 892.). 1300: III.
András megerősíti IV. László oklevelét az Ilbu sziget adományozására vonatkozóan. (OL Q
Dl. 798., 32504.). 1339: Toxunzygethe (Hajdú 102. p.). 1342: Károly Róbert király elrendeli,
hogy az apácákat a Dunán a Taxun felett levő Ilw sziget birtokába iktassák. (OL Q Dl. 3394.).
1402: Határjárás elrendelése a szigeten. (OL Q Dl. 8689.). 1449: Nyulak-szigeti apácák panasza haraszti nemesek ellen, mert azok elfoglalták a Tksonyhoz (Taxon) tartozó Ilbew szigeten
az apácák birtokait. (OL Q Dl. 14271.). 1452: Az apácák perelnek a fenti ügyben. (OL Q Dl.
14530.). 1453: Az apácák hatalmaskodással vádolják a haraszti nemeseket. (OL Q Dl. 14643.,
14652.). 1454: Az apácák jobbágyai a haraszti nemesek Haraztzygethe nevű birtokán hatalmaskodtak. (OL Q Dl. 14798., 59444.). 1455: Vizsgálat állapítja meg, hogy a haraszti nemesek törvénytelenül foglalták el az Ilbew szigetet. (OL Q Dl. 15017.). 1461: Az apácák panasza
a haraszti nemesek hatalmaskodása és birtokfoglalása miatt. (OL Q Dl. 15641.). 1464: A taksonyi és haraszti birtok között, a Dunában levő Ilbew szigetet mindkét fél más-más nevekkel
magának követelte. A harasztiak Harazthy-Zygethe néven tudták a magukénak, az apácák
viszont oklevelekkel bizonyították, hogy Ilbew sziget már régóta az övék. Haraszti nemesek,
nekik nem kell az Ilbew sziget, nekik sajátjuk van, a Haraszti sziget. (OL Q Dl. 15922.). Mátyás király elítéli a haraszti nemeseket a korábban elkövetett birtokelfoglalásért és károkozásért. (OL Q Dl. 15935.). Harasztiak panasza az apácák jobbágyai által elkövetett hatalmaskodások miatt. A király vizsgálatot rendel el. (OL Q Dl. 15948., 59510.). A vizsgálat során kiderül, hogy a két birtok közt nincs más sziget csak az az egy, amit a tanúk és a peres felek Ilbew
szigetnek, illetve Haraztyzygethe-nek is ismertek. A királyi ember senkinek sem ítéli a szigetet. (OL Q Dl. 15990.). 1467: Még mindig folyik a per a szigetért. (OL Q Dl. 16516.). 1677:
Taksony és Haraszti földesurai kölcsönösen eltiltják egymás településének lakosait a Dunában
levő sziget szerintük jogtalan használatától. (Borosy: P-P-S közgyűlési 1638-1711. II. 180.
p.). 1726: Marsigli egy közepes nagyságú a mellékág bal partja mellett húzódó erdős szigetet
ábrázol. Déli csúcsánál még egy apró sziget is van. (OSZK TA 277.). 1728: A Rosenfeldtérképen hosszú és széles erdős sziget Haraszti és Taksony között. (Pest megye műemlékei 8.
p.). 1737: Bél Mátyás szerint Harasztival és Taksonnyal szemben fekszik egy nagy, kerteknek
és kaszálónak alkalmas sziget. (Bél 134-135. p.). Mikovinyi Sámuel Pest és Pilis megyéket
ábrázoló térképein hosszú és a valóságnál vékonyabb szigetet rajzol meg. (OSZK TR 8.432,
Notitia - Pilis vármegye térkép,). 1760: Hosszú, erdeős sziget. (OSZK TK 504). 1778:
Haraszter Insel a Ráckevei Uradalom felmérési térképén. Hosszú, keskeny sziget Harasztinál. Taksonyig nem ér el, illetve ott semmilyen más sziget sincs jelezve. (OL S 11 830/89).
1783: Hosszúkás, erdős szigetként. (Első k.f. XIV./XXI., XXII.). 1806: Hosszú, de a valós
formájához képest keskeny erdős sziget Haraszti és Taksony között. (Lipszky). 1834: Haraszti és Taksony-sziget. (OSZK TR 1.152). 1858: Közönséges-sziget. Fák már csak egy részén
vannak a szigetnek. (Második k.f. 52./XXXII.). 1873: Tévesen Czucza (Czuczor-sziget) a
neve. (OL S 116 639). 1878: 1872-ben lezárták a Soroksári-Dunát, ami a kis mellékágak feltöltődését vonta maga után, de ezen a térképen – bizonyosan tévesen – még teljesen tisztának
ábrázolják a sziget és a bal part közti medret. (OL S 168 R20). 1880: Közönséges-sziget.
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(Ortvay 1880 11. p.). 1882: A harmadik katonai felmérés térképe Fákat már sehol sem jelez a
szigeten. A Taksonyhoz tartozó rész teljesen felparcellázva termőterületnek, míg a Harasztihoz tartózón csak kisebb részben. A mellékág zömmel elmocsarasodott, Szabad víz csak Haraszti felől, de ott is csak fele hosszan. A taksonyi meder teljesen mocsarasnak mutatva.
(Harmadik k.f. 5062/3.). 1890: Közönséges sziget. A Somlyói-sziget után a második legnagyobb területű sziget. (Pápai 211. p.). 1909: Haraszti-szigetként szerepel a térképen. (OL S
118/841). 1933: Sziget. Nincs névbeli megkülönböztetés a haraszti és taksonyi rész között. Az
északi szigetcsúcs vizes, mocsaras, ahogy a Kis Duna-ágnak nevezett, a sziget és a bal part
közti meder zöme is. A taksonyi szakasz teljesen, a haraszti felerészben. A sziget másik oldalán a Soroksári-Duna leszűkült a kialakult úszólápok miatt. Taksonyból és Dunaharasztiból
hidak vezetnek át a szigetre, valamint a Ráckevei gyorsvasút hídja az északi szigetcsúcs felett
húzódik. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1934: Haraszti-sziget. (OL S 118
1825). 1952: A Soroksári-Duna sziget felé eső része továbbra is mocsaras. A Duna – Tiszacsatorna már ábrázolva, ahogy keresztülvágja mind az úszólápokat, illetve az eredeti szigetet.
A Haraszti, valamint Taksony felé eső vékony mellékágak szinte teljesen feltöltődtek, víz alig
van bennük. (Kat. tér. L-34-15-C-c, L-34-27-A-a/1952). 1958: Nagyszigetként és Dunaharaszti-szigetként is szerepel. Szigetcsúcsán hajóállomás, vízitelep stranddal, csónakházzal.
(Angyal 281. p.). 1962: A Sziget odatartozó része Dunaharasztinál egy Szigetdűlő, Taksonynál pedig egy Sziget nevű külterületként létezik. (HNT 1962 218., 718. p.). 1970: A Holtágnak nevezett mellékág északi és déli végében van tiszta víz, a középső szakasz mocsaras.
Taksony és Szigetszentmiklós közt az Soroksári-Dunában nagy vízfelületet elvevő úszólápok.(OSZK TA 4.950/97-98.). 1975: A Taksony és Dunaharaszti szigetrészek között a Duna –
Tisza-csatorna a határ. (OSZK TM 7305). 1974-1980: A Dunaharaszti-Taksonyi sziget
HÉV-hídig tartó északi részén, amit 1978-tól kezdtek Sportszigetnek nevezni. A holtág még
élő részénél sok nyaralóépület, uszoda, teniszpálya és a községi szabad strand volt. A szigeti
mellékágat azonban a Duna – Tisza-csatorna építésekor részben, majd a földrengés után, amikor a HÉV-hidat erősítették, teljesen elzárták, amitől lefolyástalan, vagyis posványos, nádas,
fertőzött lett. Így az üdülőterület és a strand is használhatatlan volt. Voltak vélemények, hogy
a mellékágat teljesen fel kell tölteni, de végül az eredeti állapot visszaállítása mellett döntöttek. A HÉV-híd és Taksony közigazgatási határa között egy üdülőrészt Paradicsom-szigetnek
neveztek el. Eredetileg Szigetszentmiklóshoz tartozott, mert a közigazgatási határ átlógott a
Haraszti-sziget északi peremsávjára. 1977-től már Dunaharaszti része a Paradicsom-sziget, a
határ pedig a Ráckevei (Soroksári)-Duna középvonala. (PML XXVII. 108. a. F. 2. szelvény,
PML XXVII. 108. a. C. Dunaharaszti ÜDB iratai 1975-1980, PML XXVII. 108. a. C. 1980.).
1981: Haraszti-sziget, Taksony-sziget (MTT 55-211.). 2000: A HÉV hídja és a Duna – Tiszacsatorna közötti részt Felső-szigetnek, a csatorna és a taksonyi határ közöttit Alsó-szigetnek
nevezik. A két település között ma nem a csatorna a közigazgatási határ, vagyis a Taksonysziget északi sávja Dunaharasztihoz tartozik. (Dunaharaszti I. 78. p., OSZK TM 14.421).
2003: Dunaharaszti belterületéhez tartozik Hókonypart, Paradicsomsziget és Sportsziget üdülőkörzet, Taksonyhoz pedig a Sziget, mint belterület. (HNT2003 301., 927. p.). 2004: A vasúti
hídtól északra tiszta vízfelület. A Duna – Tisza-csatorna és a vasúti híd között a holtágra csak
mocsaras területet jelöl. A Sport-szigeti rész is vizenyős. A Taksony-szigetnél a déli szigetcsúcstól a tisztított, kotort meder elér a csatornáig. (Mo. Top. tér. L-34-15-C/2004.). 2010: A
sziget egykori mellékágának az északi és déli szakasza eredeti állapotában, a vasúti híd és a
csatorna közötti rész azonban szinte teljesen eltűnt a feltöltődés következtében. A Taksonyi
hókony öbölszerű terület az RSD bal oldalán, egy kilométer hosszan, 70-100 méter szélesen.
(www.térképcentrum.hu/Pest megye/Taksony, Dunaharaszti, www.rdhsz.hu/a Duna-ág és
mellékvizei, www.nationsonline.org/oneworld /map/google_map_hungary.htm).
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Kerek-zátony
A mintegy másfél kilométer hosszú sziget a Senki-szigetétől nem sokkal lejjebb, Ráckeve
területének déli részén fekszik a Soroksári-Duna medrének közepén. Kerekzátony néven a
város belterületének része.
1726, 1737: Sem Bél Mátyás leírásában, sem Marsigli és Mikovinyi térképein nem szerepel.
(OSZK TA 277, Notitia - Pilis vármegye térkép). 1778, 1783: A Ráckevei Uradalom térképén
nem szerepel, és az első katonai felmérés sem jelzi. (OL S 11 830/89, Első k. f. XIII./XXIII.).
1806: Lipszky térképén sincs ábrázolva. (Lipszky). 1843: A peregi szigettől lejjebb egy másik, terjedelmes szigetet hordott össze a víz, Kerek zátony nevűt Ráckeve végén, ami gyümölcsöt terem. (Bognár 57-61. p.). 1848: Több kis sziget van itt elszórtan feltüntetve. (Görög
– P-P-S megye). 1854: Ráckevéhez tartozik. Van egy földterület Peregtől délre és szóban forgó szigettől keletre: „Szűrűki úton felül Hugyéi zátonyig”, Wälde. (OSZK K 1.102/1-8.).
1858: Második katonai felmérés idején hosszú, a közepén szélesebb sziget, tévesen Somlyószigetnek írva. (Második k.f. 53, 54./XXXII.). 1864: Kerekzátony. 32 hold nagyságú. Pesty
Frigyes úgy tudta, hogy a „kerekded zátony” csak néhány évvel azelőtt emelkedett ki a vízből,
és a nevét a formájáról kapta. (Pesty: PPS helynévtár 311. p.). 1880: Kerekzátony. (Ortvay
1880 11. p.). 1882: A harmadik katonai felmérés térképe egy hosszú, északi részén szélesebb,
dél felé folyamatosan keskenyedő szigetet mutat. Fás, bokros, részben parcellás. (Harmadik
k.f. 5162/1.). 1890: „Kerekzátony nevü kis sziget”. (Pápai 211. p.). 1933: Tévesen Senki szigetnek írva. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1952: Formájára nézve
ugyanaz. Fás, néhány épület. (Kat. tér. L-34-26-D-b/1952). 1958: Népszerű, gyakran látogatott sziget, nyaralókkal beépített, a felső csúcsán hajóállomás. (Angyal 287. p.). 1961: „a ráckeveiek fövenyfürdője”, a horgászok kedvenc helye. Különböző horgászegyesületek központja volt, így a járathajónak is érintették. (Szombathy 64., 103-104. p.). 1962: Kerekzátony néven Ráckevéhez tartozik. (HNT 1962 610. p.). 1968: Kerekzátony-sziget. Erdős. Komppal,
hajóval lehet átjutni rá. (Soroksári Duna-ág 43. p.). 1970: Kerekzátony-sziget. A térképen
bokros terület, néhány épülettel. (OSZK TA 4.950/89-90.). 1972: Teljesen beépült, de nem
vesztette el a sziget jellegét. (PML XXVII. 108. a. C. 1972-es jelentés.). 1974, 1975: Mindkét
térkép a korábbi módon, hosszú, szélesebb és fákkal, bokrokkal borított szigetnek mutatja.
(PML XXVII. 108. a. F. 13-14. szelvény, OSZK TM 7.305). 1979: A második világháborút
megelőző időkben a birtokosok szervezett közösséget alkottak „Szigetközösség” néven, amit
a háború után feloszlattak a hatóságok. 1979-ben hozzávetőlegesen 400 telek volt rajta. (PML
XXVII. 108. a. C. Kerekzátony- sziget TÜB 1979.). 1981: Kerek-zátony (MTT 55-324.).
1989: Ráckeve üdülőövezete. (OSZK TM 10.785). 2003: Ugyanaz. (HNT2003 797. p.). 2004:
teljesen beépítve nyralóépületekkel. (Mo. Top. tér. L-34-26-D/2004.). 2005: Állítólag ezt nevezték Papok szigetének is, mert a három ráckevei egyház lelkészei ott kaptak illetményként
földet a XVIII. századtól. (Téves információ.) (Duna vizén 96. p.). 2010: A mellékága iszapos, nem kell feltöltődéstől tartani. (www.rdhsz.hu/a Duna-ág és mellékvizei). Ráckeve belterülete Kerekzátony néven. (www.ksh.hu/HNT 2010 – Ráckeve).

194

Molnár-sziget
Ma is létező sziget, amely Molnársziget elnevezéssel a XXIII. kerület (Soroksár) belterületéhez tartozik. Mintegy két kilométer hosszú, és a hajdani Gubacs-szigettől kissé délebbre,
annak déli végétől kezdődően helyezkedik el a soroksári part közelében.
1559: Kartal-szigetként önállóan szerepelt az oszmán összeírásokban. Bérlője Hüszejn Baba
nevű török volt. (Káldy-Nagy 1985 534. p., Káldy-Nagy 1977 214. p., Klébl: Török 40. p.).
1580, 1590: Hüszejn Dede, török bérlő használta. A szigetet Mehmed Cselebi, volt budai
kincstári felügyelő és tímár-defterdár Mahmud Cselebi kincstári biztostól 300 akcséért birtokba vette. (Káldy-Nagy 1977. 214.p., Káldy-Nagy 1985. 158., 534. p., Klébl: Török 37. p.).
1663: Ottendorf Henrik szerint: „… fákkal benőve, szinte kertnek nézné az ember…”.
(Ottendorf 54. p.). 1726: Marsigli-nél a második sziget, bár a Gyáli-patak torkolatát nem ide,
hanem az első szigethez – Gubacsi-sziget – helyezte a szerző. (OSZK TA 277). 1737: Bél
nem emlékezik meg róla, és Mikovinyi térképén sem szerepel. (Bél 134-135. p., Notitia - Pilis
vármegye térkép). 1771: Kisméretű sziget név nélkül a Gubacsi-sziget déli végénél. (OSZK
TK 2.557 ). 1778: A Ráckevei Uradalom felmérési térképén In: Bercsi szerepel. Kis sziget a
meder közepén Soroksár magasságában. (OL S 11 830/89). 1780: Mária Krisztina főhercegnőnek a ráckevei domíniumba történő ünnepélyes beiktatásakor a kiállított oklevélben
„Szigeth-Szent-Miklós cum Insulis Varsány et Bercsy”. (Magdics 196-197. p.). 1782, 1783:
Szintén névtelenül a Gubacsi-szigettől délre. (OSZK TR 7.066, Első k.f. XIV./XXI.). 1806:
Lipszkynél nincs ábrázolva a sziget. (Lipszky). 1820-1825. Két kis szigetként ábrázolva.
(OSZK TR 8.101). 1834: Nem is szerepel a térképen. (OSZK TR 1.152). 1858, 1865, 1873:
Egybefüggő sziget mindhárom térképen. (Második k.f. 51./XXXII., OSZK TM 1.022, OL S
116 639). 1879: A helyén két szigetet mutat a térkép. (OL S 118 613/1.). 1881: Két darabban
ismét. (OL S 116 405.). 1882: Müller Insel. A harmadik katonai felmérés térképe egy mind
északon, mind délen jelentősen megnövekedett szigetet jelez, ami a Soroksári-Duna 1872-es
lezárása után bekövetkező vízszintcsökkenés eredménye lehetett. (Harmadik k.f. 5062/2.).
1890: Híd köti össze Soroksárral. (Pápai 211. p.). 1918: Müller Insel. (OL S 118 1269/1.).
1933: Hosszan elnyúló, a közepén széles Molnár sziget. (A Soroksári Duna-ág térképe In:
Soroksári 1933). 1952: Molnársziget. Déli szélét Csepellel komp, Soroksárral híd köti össze.
(Kat. tér. L-34-15-C-c/1952). 1970: Molnár-sziget. A bal part és a sziget közti meder, illetve
a sziget északi és déli csücske is mocsaras. (OSZK TA 4.950/99.). 1980: Tervezték a sziget Éi és D-i csúcsainak a tereprendezését. Kempinget és strandot akartak rá építeni. (PML XXVII.
108. a. C. 1980.) 2010: Az alsó torkolatnál van a Gyáli-patak torkolata. a felsőnél meg az
FCSM Rt. Délpesti Szennyvíztisztító Telepének a kitorkollása. Mindkettő jelentősen hozzájárult a mellékág feliszapolódásához. (www.rdhsz .hu/a Duna-ág és mellékvizei). Soroksár
(Budapest) belterülete. (www.ksh.hu/HNT 2010 – Budapest).

Nagy- és Kis-Zsidó-sziget, valamint az Uradalmi-sziget
Három egykor létező, de mára már eltűnt kis sziget közvetlenül a folyó Gubacsi-híd utáni
szakaszán.
1726, 1737: Sem Bél leírásában, sem Marsigli és Mikovinyi térképein nem szerepel. (OSZK
TA 277, Notitia - Pilis vármegye térkép). 1778: A Ráckevei Uradalom felmérési térképén
nem szerepelnek. (OL S 11 830/89). 1783: az első katonai felmérés idején még egyik sincs
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jelezve (Első k.f. XIV./XXI.). 1806: Lipszkynél nincsenek ábrázolva a szigetek. (Lipszky).
1820-1825: a három szigetet egynek ábrázolja a térkép, név nélkül (OSZK TR 8.101). 1854: a
Herschaft Insel (Uradalmi-sziget) név jelzi, hogy a két Zsidó-sziget harmadik társa a Ráckevei Uradalom része volt. (OSZK K 253). 1858: a második katonai felmérés térképen is mindhárom sziget szerepel, de név nélkül (Második k.f. 51./XXXII.). 1865: az előzőekkel azonosan (OSZK TM 1.022). Perényi szerint a korábbi évszázadokban Nagy-Zsidó-szigeten szántók és kis erdő volt, a Kis-Zsidó-szigeten pedig csikókat tartottak (Perényi 9. p.). A SoroksáriDuna 1872-es lezárása nyomán a mellékág keskenyebb lett, a szigetek és a Csepel-sziget közti
meder fokozatosan posványosodott és eltűnt. 1873: Már egybefüggőnek jelezve a parttal
mindhárom sziget (OL S 118 639), de a valós helyzet még nem ez volt. 1882: Gross Juden
Insel és Klein Juden Insel, valamint az Uradalmi-sziget név nélkül (Harmadik k.f. 5062/2.).
1890-1912: Még nem tűntek el a szigetek, de a feltöltődés miatt egyre közelebb „kerültek” a
folyó jobb partjához (Pápai 211. p., A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok, OL S 118 841, OL S 118 2215/1., OL S 118 1185).
1933: A térképen mindhárom sziget részben összekapcsolódva a Csepel-szigettel. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933); 1937: Félszigetszerűen odanőve a Szigethez. (KVL B.
XV. 2. o.). 1952: Az egykori három sziget már a csepeli partvonal része, vizenyős területként
a Csepeli Papírgyár mögött (L-34-15-C-a/1952). 1970: „Papírgyári Zagyterület” a szigetek
helyén (OSZK TA 4.950/100.). 2004: A Csepel-sziget része. (Mo. Top. tér. L-34-15-C/2004.).
A Soroksári-Duna ezen a részen még jobban elkeskenyedik, a szigetek helyén vélhetően a
lazább talaj miatt soha sem építkeztek, pusztán fákat ültettek. (PML XXVII. 108. a. C. 1980.,
www.terkepcentrum.hu).

Rafás-sziget
A sziget Szigetszentmártontól délkeletre, annak Duna-parti üdülőövezetével szemben fekszik
a folyóágban, egy kicsit közelebb a jobb parthoz. Rafássziget néven a település belterületéhez
tartozik.
1726: Marsigli-nál az Angyali-szigettől északra egy azzal hasonló nagyságú, vagyis a Raffás
méreteinél valójában nagyobbnak ábrázolt sziget helyezkedik el. (OSZK TA 277.). 1728: A
Rosenfeld-térképen Szentmárton és Ráckeve között három erdős sziget következik egymás
után. Közülük a Szentmártonhoz legközelebbi feltételezhetőleg a Raffás-sziget. (Pest megye
műemlékei 8. p.). 1737: Sem Bél leírásában, sem Mikovinyi térképein nem szerepel, Notitia Pilis vármegye térkép). 1778: A Ráckevei Uradalom felmérési térképén nem szerepel. (OL S
11 830/89). 1783: Az első katonai felmérés térképén Szigetszentmártontól keletre a meder
közepén egy hosszú, keskeny és kopár sziget név nélkül. (Első k.f. XIII./XXIII.). 1806: Keskeny kis sziget Szentmártontól délre Szentkirály prédiummal szemben. (Lipszky). 1848: Feltüntetve. (Görög – P-P-S megye). 1858: Ugyanakkora és alakú sziget, mint az első katonai
felméréskor, kissé délebbre csúszva. (Második k.f. 53./XXXII.). 1882: Hasonlóan ábrázolva.
(Harmadik k.f. 5162/1.) 1890: Pápai Károlynál egy kis sziget Szigetszentmártontól délre. (Pápai 211. p.). 1933: Szigetszentmártontól délre, közelebb a jobb parthoz. (A Soroksári Duna-ág
térképe In: Soroksári 1933). 1938: Időszakosan vízállásos, vízjárta területnek ábrázolva.
(OSZK TM 4.310). 1952: Ugyanott, de jóval rövidebb, keskeny sziget. Somlyósziget-nek
írva. (Kat. tér. L-34-26-B-d/1952). 1958: Szigetszentmárton végénél rögtön a jobb parthoz
közel egy sziget. (Angyal 285. p.). 1962: Szigetszentmártonhoz tartozik Rafássziget néven.
(HNT 1962 694. p.). 1970: Sólyom-sziget. (OSZK TA 4.950/93.). 1975: Raffás-sziget.
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(OSZK TM 7.305). 1976: Somlyó-sziget. (OSZK TM 8.121). 1980: Fejlesztési tervben csónakkikötő, ivóvíz- és villanyhálózat kiépítése. Az elnevezés állítólag egy Rafás Máté nevű
öreg halászhoz köthető, aki a szigeten élt, és aki állítólag utolsó volt a Soroksári-Duna halászai között. (PML XXVII. 108. a. C. Szigetszentmárton ÜDB iratai). 1981: Rafás-sziget
(MTT 55-144.). 1994: Rafás-sziget. (OSZK TM 10.244). 2003: Szigetszentmárton belterületéhez tartozik nyaralókkal. (HNT2003 909. p.). 2010: Ugyanaz. (www.rdhsz.hu/a Duna-ág és
mellékvizei)

Rózsa-sziget
A sziget a Soroksári-Dunában az utolsó, közvetlenül az alsó torkolatnál fekszik. Az egyetlen
sziget, amely nem egy természeti esemény, vagy az 1872-es elzárás következményeképpen
változott meg, hanem átépítés útján. Északi részének maradványa és a zsilipépítés miatt emelt
Osztósziget Tasshoz tartozik.
1726: Marsigli térképén nem szerepel. (OSZK TA 277). 1737: Bél Mátyás listájában a sziget
nem szerepel ugyan, de egy mondattal mégis megemlékezik róla, ami szerint közvetlenül a
torkolatnál van egy kis sziget, de az olyan jelentéktelen, hogy említésre sem méltó. (Notitia
III. 516. p.). Mikovinyinél nincs ábrázolva. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1778, 1783: A
Ráckevei Uradalom felmérési térképén nem szerepel, és az első katonai felmérés térképe sem
jelez a szigetcsúcsnál külön szigetet. (OL S 11 830/89, Első k.f. XIII./XXIV.). 1806:
Lipszkynél sincs ábrázolva a sziget. (Lipszky). 1858: A második katonai felmérés idején már
egy hosszú, viszonylag széles sziget látható itt, ami pontosan a torkolatnál ér véget. Fölötte
egy apró sziget, valamivel távolabb még egy. (Második k.f. 54./XXXII.). 1878: Ugyanúgy
ábrázolva, és továbbra is név nélkül. Közte és a Csepel-sziget között volt egy apró sziget. (OL
S 168 R20). 1882: A harmadik katonai felmérés térképe azt jelzi, hogy az előző óta a sziget
északi irányban növekedett és felfalta a közeli apró szigetet. (Harmadik k.f. 5162/3.). 1905: A
kialakult nagyságú sziget neve: Rózsa-sziget. (A Duna és Tisza folyamok között létesítendő
hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1909: A Rózsa-sziget hosszában húzódik
közte és a bal part között a Tassi téli kiötő. (OL S 118 853/8.). 1933: A Soroksári-Duna csatornázása miatt az eredeti szigetet két részre vágták. Az északi kisebb és a déli nagyobb részt
vékony töltés köti össze. A déli rész – ami a Rózsa sziget nevet viseli – vékony földnyelvvel a
Csepel-szigethez van kötve. A bal part mellett felépítették a tassi zsilip és az erőmű szigetét.
Köztük és a Rózsa-sziget közt folyik a Soroksári-Duna. (A Soroksári Duna-ág térképe In:
Soroksári 1933). 1952: Ugyanezek az állapotok, de az egykori Rózsa-sziget északi és déli
része környéke is elmocsarasodott. Az erőmű és a folyó bal partja között egy nagyon keskeny
mederben folyik át a víz a Nagy-Dunába. (Kat. tér. L-34-26-D-d/1952). 1958: A tassi zsilip
egy kis sziget és a bal part között van. (Angyal 291. p.). 1961: Szombathy Viktor kis, U-alakú
szigetnek írja. (Szombathy 108. p.). 1962: Tasshoz tartozik Rózsasziget néven, mint külterület. (HNT 1962 715. p.). 1968: A tassi zsilip előtt kevéssel náddal körülvetten és nyárfákkal
benőve a kis Rózsás-sziget. (Soroksári Duna-ág 46. p.). 1970: Az egykori sziget északi része
maradt csak önálló sziget, mert déli rész ekkorra már nem csak a töltés, hanem a
mocsarasodás miatt is összeolvadt a Csepel-szigettel. (OSZK TA 4.950/64.). 1973: Ugyanaz,
mint 1962-ben. (HNT 1973 782. p.). Kisrózsa-sziget.. (Tass 21. p.). 1975: Hasonló állapotok,
mint 1970-ben. (OSZK TM 7.305). 2004: Külön szerepel az északi harmad, mint Rózsasziget, tőle délre a maradék a Cs-sz. része. A bal parthoz kapcsolódva a hajózsilip és az egykori vízáteresztő zsilip közti Osztó-sziget, de név nélkül. (Mo. Top. tér. L-34-26-D/2004.).
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2010: A sziget és környéke népszerű horgászhely. Alsó végét a népnyelv Büdös-saroknak
nevezi. (www.rdhsz.hu/a Duna-ág és mellékvizei). 2010: Osztósziget. Tass belterülete.
(www.ksh.hu/HNT 2010 – Tass)

Sándor-sziget
Szigetként soha sem létező, part menti terület volt a Sóskás- és Opera-szigetekkel egy magasságban a túlsó, kiskunlacházi oldalon. A folyó magasabb szintje idején a víz által időszakosan
körbeölelt ártéri rész lehetett.
1726: Marsigli térképén ezen a tájékon van egy nagy, a bal parthoz simuló erdős sziget.
(OSZK TA 277). 1728: A Rosenfeld-térkép által Szentmárton és Ráckeve közé helyezett három sziget közül a középső – legnagyobb területű – Lacháza vonalában levő erdős sziget esetleg azonos a bal part itteni vizenyős, mocsaras, fás részével. (Pest megye műemlékei 8. p.).
1737: Sem Bél leírásában, sem Mikovinyi térképein nem szerepel. (Notitia - Pilis vármegye
térkép). 1783: Az első katonai felméréskor csak erdős partszakasznak ábrázolták. (Első k.f.
XIII./XXIII.). 1806: Lipszkynél is csak egy erdős parti sáv szerepel a helyén. (Lipszky). XIX.
század: A lacházi part északi részén a partvonalban egy kis erecskével elválasztva a Sándorsziget. (OL S 168 R78.). 1858: Laczházi erdő. (Második k.f. 53./XXXII.). 1864: Pesty Frigyes úgy tudta, hogy a szájhagyomány szerint egy Sándor nevű személy dobálta oda a földdel
töltött kosarát, annyit, hogy egy idő után zátony képződött, amit akkoriban már erdő borított,
a lakosság pedig elnevezte Sándor-szigetnek. (Pesty: PPS helynévtár 512. p.)

Senki-szigete
A Ráckeve területén található, alig rövid, szalagszerű Senki-szigete az Árpád-hídtól délre, a
bal part közelében helyezkedik el.
1726, 1737: Sem Bél leírásában, sem Marsigli és Mikovinyi térképein nem szerepel. (OSZK
TA 277, Notitia - Pilis vármegye térkép). 1778, 1783: A Ráckevei Uradalom felmérési térképén nem szerepel, és az első katonai felmérés térképe sem jelez itt szigetet. (OL S 11 830/89,
Első k.f. XIII./XXIV.) 1806: Lipszky térképén apró sziget a ráckevei révtől délre. (Lipszky).
1854: Ráckeve kataszteri térképén nem szerepel. (OSZK K 1.102/1-8.). 1858: A második katonai felmérés térképszelvénye már ábrázol egy kis, keskeny zátonyt a hídtól délre, közel a
bal parthoz. (Második k.f. 53./XXXII.). 1864: Pesty Frigyes nem tud róla. (Pesty: PPS helynévtár 311. p.). 1882: Kisméretű, keskeny sziget, amit vékony meder választ el a bal parttól.
(Harmadik k.f. 5162/1.). 1933: Ugyanúgy ábrázolva. Fák borítják. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1938: Időszakosan vízjárta területnek mutatja a térkép. (OSZK TM
4.310). 1952: Rövid, keskeny sziget, fákkal borítva a part mellett. (Kat. tér. L-34-26-Db/1952). 1958: Úttörőtábor és üdülők a területén. (Angyal 287., 301. p.). 1968: A sziget gyakorlatilag már összenőtt a bal parttal. (Soroksári Duna-ág 43. p.). 1970: A part része. (OSZK
TA 4.950/90.). 1972: Teljesen beépült és a sziget jellegét is elvesztette. (PML XXVII. 108. a.
C. 1972-es jelentés.). 1974, 1975: Mindkét térképen jelezve. (PML XXVII. 108. a. F. 13-14.
szelvény, OSZK TM 7.305). 1981: Senki-szigete (MTT 55-324.). 1982: A zátonyjelleg miatt
hívták Kis Zátonynak és Hugyéi Kis Zátonynak is. (Hajdú 194. p.). 1989: Horgászterületként
198

szerepel. (OSZK TM 10.785). 2010: 350 m hosszú sziget. Kemping és erdő van rajta. Állandó
lakossága nincs. (www.rdhsz.hu/a Duna-ág és mellékvizei). 2007-ben az önkormányzat természetvédelmi területté nyilvánította a védett fái és állatállománya miatt.
(www.térképcentrum.hu/Pest megye/Ráckeve.).

Somlyó-sziget
A Somlyó-sziget a Soroksári-Duna legnagyobb szigete, amely Ráckevétől Dömsödig nyúlik
el a folyóágban. Nem egy klasszikus meder közepi hordaléksziget, hanem a baloldali partszakasz része, amelyet egy kisebb mellékág vágott le. Alakjára nézve nagyon hosszú, északi részén vaskos szigetről beszélhetünk, amely a közepe táján vékonyodni kezd, és a kétharmadánál olyan keskeny lesz, hogy a sziget kicsit szélesebb alsó része mintha csak nyúlványként
kapcsolódna az északihoz. Nagyobb része Ráckeve része, kisebb pedig Dömsödhöz tartozik.
1291: Fanenna királyné az apácáknak adja Gumchud királynéi birtokot Fejér megyében Fuen,
Dyenus és Zumlov szigetekkel együtt. (OL Q Dl. 1320., 1322.). 1500 körül: II. Ulászló király
megengedi a Kevén lakóknak, hogy a Somorló szigetről száraz fát szedjenek, füvet kaszáljanak. (Bártfai 316. p.). 1559: törökök azt jegyezték fel a szigetről, hogy régóta Ráckeve lakosainak birtokában van. 1562, 1580, 1590: Somolak-sziget. Ráckevénél a defterben szerepel,
mint jövedelemforrás. Kis jövedelem, széna- és gyümölcstizedből. (Káldy-Nagy 1985 506507., 530. p.). 1722: Ráckeve a városba bekvártélyozott királyi tisztek segítségével vette birtokba a Somolya sziget mellett levő zátonyt, amit dömsödiek használtak korábban. (Magdics
110. p.). 1726: Marsigli térképén a Somlyó-sziget közvetlenül a Becsei-szigettel szemben
fekszik, ugyanolyan nagynak és szélesnek ábrázolva. Köztük volt a meder közepén egy azonosíthatatlan kis sziget is, ami azóta eltűnt. Illetve a Somlyó és Dömsöd közti mellékmederben is egy másik kis sziget, ami szintén eltűnt. (OSZK TA 277). 1728: A Rosenfeld-térképen
nagyméretű, hosszú, erdős sziget a mellékág bal partja mellett húzódva. (Pest megye műemlékei 8. p.). 1737: Bél Mátyás szerint az Insula Somlyóiensis olyan hosszú, hogy Dab faluig
nyúlik el. Füves, de fa is nő rajta. A törököt kiverő háború idején, amikor Budát ostromolták,
és nagy seregek tartózkodtak a környéken, tizenhét falu lakossága húzta meg magát a biztonságosabbnak tartott Somlyó-szigeten, és várta ki a harcok végét. A sziget fele a ráckeveieké, a
másik fele a dömsödieké. Dömsödnél Bél ír egy másik szigetről is, amin kaszálók és gyümölcsösök voltak, amiket ha a víz nem öntötte el őket bőségesen teremtek. (Notitia III. 516. p.)
Lehet, hogy Bél a Somlyó-sziget déli nyúlványát vélte önálló szigetnek és ez volt számára a
Dömsödi-sziget. Mikovinyinél a Soroksári-Duna legnagyobb szigete Dömsöd és Dab partjai
előtt. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1760: Hosszú, keskeny szigetként ábrázolva. (OSZK
TK 504). 1768: A dömsödiek és a ráckeveiek gyümölcsös- és veteményeskertjei voltak a területén. (Novák: Mária Terézia 192., 395. p.). 1774: A Ráckevei Uradalom ráteszi a kezét a
Somlyó-szigetre is, Ráckeve attól kezdve csak bér fizetése ellenében használhatja a szigetet.
(Magdics 126-127. p.). 1778: A Ráckevei Uradalom felmérési térképén Insel Somolyo. Hoszszú, nagyméretű erdős sziget. Északon szélesebb, dél felé haladva egyre vékonyodva. (OL S
11 830/89). 1780: „cum Insulis Somlyó” Mária Krisztina főhercegnő beiktatási oklevelében.
(Magdics 196-197. p.). 1783: Az első katonai felmérés egy nagy területű, nagyon hosszú és
széles, a közepénél elvékonyodó szigetet mutat. A Becsei-sziget magasságától kezdődik, és a
déli, kisebb része Dömsödig tart. Teljesen fával borított. A mellékág a sziget és a bal part között viszonylag széles. (Első k.f. XIII., XIV./XXIV.). 1773-1808: Somlyó néven Ráckeve
pusztája. Krisztina főhercegnő birtoka, a Ráckevei Uradalom része. (Tört. HNT 36. p.). 1807:
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„A régi Baki sziget a somlóban” – földek lehetett rajta, mert felosztották. (Magdics 161. p.).
1806: Nagyon hosszú, széles, erdős sziget, amely Becsétől Dömsödig ért. (Lipszky). 1816:
Ráckevéhez tartozó gyümölcsöt termő terület. (Hübner IV. 249. p.). 1834: Somlyó sziget.
Erdősnek ábrázolva (OSZK TR 1.152). 1853: A déli nyúlványa már ekkor is Dömsödhöz tartozott, mint Felső-sziget. (OSZK K 319/1-14.). 1854: A nagyobb északi rész Ráckevéhez tartozik. (OSZK K 1.102/1-8.). 1858: Az első katonai felméréshez hasonlóan ábrázolva a
Somlyo-sziget. Tucatnyi házat jelez már a területén. A mellékmeder továbbra is jelentékeny.
(Második k.f. 54./XXXII.). 1864: Somlói sziget. 408 hold nagyságú. Pesty Frigyes szerint
erdővel és gyümölcsösökkel borított, nagyon szép sziget. A földrajzi okok miatt becsei és
dömsödi lakosok bírják a területe jelentős részét. (Pesty: PPS helynévtár 311. p.). 1873:
Somlyo. Dömsöd felé a mellékág már elmocsarasodott. Ez a Soroksári-Duna 1872-es elzárásának az eredménye volt, ami lecsökkentette a víz mennyiségét és lelassította a folyását. (OL
S 116 639). 1876: A tagosítás idején az uradalom lemondott Ráckeve javára az itteni földje
tulajdonjogáról, amit addig is a település bérelt. Nagyon gazdag volt gyümölcsfában és így
gyümölcsben is, amit a főváros piacaira vittek jelentős mennyiségben. Egy gazdálkodó két
nagy gyümölcsös területtel rendelkezett. Az egyik a sziget alsó nyúlványán volt és a gazdálkodó idősebbik lányának nevét viselte – Erzsébetsziget. A közepe táján volt egy másik is,
amit Margitszigetnek hívtak. Az 1876-os árvíz és annak jege a szigeten levő gyümölcsös jelentős részét kipusztította. (Galgóczy III. 11., 14., 334-335. p.). 1880: Somlyói-sziget. (Ortvay
1880 11. p.). 1882: A harmadik katonai felmérés idején a sziget és a balpart közti meder ismét
keskenyebb lett, de a parttal még nem ér össze. Vannak még erdős részek, de tetemes része
már parcellázott. (Harmadik k.f. 5162/1., 3.). 1890: Somlyói sziget. Pápai ugyanazt a sorsot
vizionálta neki, mint a Becsei-szigetnek, vagyis, hogy előbb-utóbb a partba olvad. Háborús
időkben a menekültek számára volt menedék. (Pápai 211. p.). 1900, 1913, 1926: Külterületként Ráckevéhez tartozik. (HNT 1900 647. p., HNT 1913 104. p., HNT 1926 237. p.). 1933:
Somlyó. A sziget északi csücskén híd vezet a bal partra, az alsó szigetrészről pedig egy másik
Dömsödre. A mellékág nagyon keskeny. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933).
1936: Somlyó-sziget. Ráckeve külterülete. 1930-ban 47 lakosa volt. A dömsödiek állítólag
1540-ben és 1614-ben is tömegével menekültek ide a török elől. (Venczel 285. p.). 1944:
Ráckeve külterülete. (HNT 1944 488. p.). 1952: Somlyósziget. A keskeny mellékmeder:
Dömsödi-kiság. (Kat. tér. L-34-26-D-b/1952) 1956: Ráckeve külterülete. (HNT 1956 537. p.).
1958: Mezőgazdasági terület. Az alsó nyúlványát a helyiek Dömsödi-szigetnek nevezik. A
mellékág eliszaposodott és már összenőtt a bal part. (Angyal 289., 291. p.). 1961: Somlyó. A
szigeti magyarság mentsvára, ami mindig menedéket adott a veszély elől menekülőknek. A
sziget területe mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, és az eliszaposodás miatt lassanként összeér a bal parttal. (Szombathy 104. p.). 1962: Északi része Somlyósziget néven Ráckevéhez, a
déli Felsősziget néven Dömsödhöz tartozik. (HNT 1962 214., 610. p.). 1970: Somlyó-sziget.
A Dömsödi árapasztó csatorna keletről ott éri el a Dömsödi Kiságat, ahol a legvékonyabb a
sziget. Itt a Somlyót átvágták, így az árapasztó csatorna vize nem a mellékágba, hanem a Soroksári-Dunába érkezik. Az átvágással egyben a déli szigetnyúlvány egy „önálló” sziget lett.
(OSZK TA 4.950887-88.). 1972: Őrzi szigetjellegét. (PML XXVII. 108. a C. 1972-es jelentés.). 1973: Ugyanaz, mint 1962-ben. (HNT 1973 676., HNT 1973 264. p.). 1975: A mellékág
mind az északi torkolatnál, mind ahol a sziget összeszűkül, zsilippel lezárva. A zsilipek közötti egykori mederszakasz a Somlyói-csatorna. A déli zsiliptől, ahonnan már Dömsödhöz tartozik, a mellékág továbbra is Dömsödi-kiság. (OSZK TM 7.305). 1980: A Ráckevéhez tartozó
északi részen, ahol szántó és ugar volt, 1968-ban elkezdték telkek parcellázását. A déli rész,
ami Dömsödhöz tartozott, addigra már rendezve volt. 1976-ban határozta el a helyi, Somlyószigeti üdülőbizottság, hogy üdülőterületet kell kialakítani a felparcellázott részen. 1978-ban
felvetődött az ötlet, hogy a teljes szigetet közigazgatásilag Dömsödhöz kellene csatolni a tá200

volsági tényező miatt. Ugyanis amíg csak mezőgazdasági terület volt a Somlyón, nem jelentett problémát a ráckeveieknek átjárni a földeket művelni. A mezőgazdasági jelleg eltűnésével, és a turisták, horgászok szaporodásával ez a szempont elveszett, és ésszerűnek látszott a
felvetés, hogy az egész szigetet a jóval közelebbi Dömsödhöz csatolják közigazgatásilag.
(PML XXVII. 108. a. C. Somlyó-szigeti TÜB 1980.). 1982: Volt olyan része, amit Eklézsia-,
illetve amit Baki-szigetnek neveztek. (Hajdú 215., 219. p.). 1996: A Somlyó-sziget és a Felsősziget területén is hétvégi házak, kemping, sportpályák és horgásztanyák vannak. A két település közigazgatási határa a szigeten nem az árapasztó csatornánál, hanem afölött egy kevéssel húzódik. A Felső-szigetet a bal parttal két, a Dabi-szigettel egy híd köti össze. (OSZK TM
10.361). 2003: A Ráckevéhez tartozó terület egy része a város belterületi üdülőövezete
Somlyósziget néven, a másik pedig Somlyószigeti külterület néven lakott rész. (HNT2003 797.
p.). 2004: Sok a nyaralóépület a szigeten, de ennek ellenére a nagy része beépítetlen. (Mo.
Top. tér. L-34-26-D/2004.). 2010: A Dömsödi holtágnak nevezett, szabályozható vízszintű
csatorna kezelői joga 2001-ben átkerült a Pest Megyei FM Hivatalhoz, de ténylegesen nincs
kezelője. Az eutrofizáció nagyon jelentősen kifejti hatását a mellékágban. (www.rdhsz.hu/a
Duna-ág és mellékvizei)

Sóskás- és Opera-sziget
A két kis rövid és keskeny ikersziget a Rafás-szigettől egy kilométerrel délebbre, közvetlenül
a jobb part mellett, Szigetszentmárton és Ráckeve határán fekszik. Az idők folyamán több
névvel is illették őket, ma Sóskássziget és Operasziget néven Szigetszentmárton belterületének részei.
1783: Első katonai felmérés térképe nem jelzi egyik szigetet sem. (Első kf. XIII./XXIII.).
1806: Lipszkynél sem szerepel a két sziget. (Lipszky). 1858: A második katonai felmérés név
nélkül a Raffás-szigettől délre a Soroksári-Duna jobb partjához közelebb ábrázol egy apró
szigetet, alatta pedig egy zátonyt. (Második k.f. 53./XXXII.). 1880: Ortvay Tivadar a Csépaiés az Angyali-sziget közt sorolja fel az ún. „Laczházi-szigetek”-et. (Ortvay 1880 11. p.).
1882: A harmadik katonai felmérés térképén ismételten nem találhatóak a szigetek. (Harmadik k.f. 5162/1.). 1933: A két sziget egyetlen keskeny kis szigetként ábrázolva a jobb part
mellett, névtelenül. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1952: Nem jelzi a szigeteket. (Kat. tér. L-34-26-B-d/1952). 1970: Rafás-szigettől délre a jobb part mellett két kis
hosszú, nagyon keskeny sziget név nélkül. (OSZK TA 4.950/92.). 1974: Ugyanúgy. (PML
XXVII. 108. a. F. 8. szelvény). 1975: Nyuszi-sziget. Vesszős-sziget. (OSZK TM 7.305).
1977: Opera-sziget (Vesszősziget) szerepel. Csónakkikötőt, ivóvizet és villanyt akarnak kiépíteni. (PML XXVII. 108. a. C. Szigetszentmárton ÜDB iratai). 2003: Szigetszentmárton
belterületéhez tartozik. Nincsenek rajta üdülőépületek. (HNT2003 909. p.). 2008: A Sóskássziget 300 méter hosszú, 20 méter széles. A Csepel-sziget felőli ágat kiságnak hívják az ottaniak, a bal part felőlit nagyágnak. Komp köti össze a kiskunlacházi üdülőterülettel. A XX.
század közepén kezdték lassan beépíteni hétvégi faházakkal. A Csepel-szigetről csónakkal
lehetett megközelíteni. Tőle délre, néhány méterre az Opera-sziget, attól délre pedig 400 méternyire már az Angyali-sziget. (www.futobeka.blog.nlcafe.hu). 2010: Sóskás- és Cifrusszigeti mellékágak szerepelnek. (www.rdhsz.hu/a Duna-ág és mellékvizei)
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Szentmiklósi sziget:
Ma már nem létező sziget, amely a Haraszti–Taksony-szigettel szemben, a Csepel-sziget jobb
partján Szigetszentmiklós település közelében feküdt. Ma utóbbi település belterületének része.
1726: Marsigli térképén Szentmiklós falu és a Haraszti–Taksony-sziget közt egy legalább
ugyanakkora méretű erdős szigetként van ábrázolva. (OSZK TA 277). 1728: A Rosenfeldtérképen közepes méretű, a partvonalba illeszkedő sziget Szentmiklósnál. Erdő borította, illetve egy vízfolyás is kettészelte, mintha két szigetről lenne szó. (Pest megye műemlékei 8. p.).
1737: Bél Mátyásnál az Insula Sz. Miklósiensis a Harasztinál és Taksonynál levő szigettel
szemben fekszik, és az ottani Szentmiklós faluról kapta a nevét. (Notitia III. 516. p.). Erdővel
borított, hosszú, keskeny sziget Szentmiklós és a Haraszti-Taksony-sziget között. (OSZK TR
8.432., Notitia - Pilis vármegye térkép). 1760: Ugyanolyannak rajzolva, név nélkül, nagyon
közel a Soroksári-Duna jobb partjához. (OSZK TK 504). 1778: Szent Mikloser Insel. A
Ráckevei Uradalom felmérési térképén hosszú, keskeny sziget Szentmiklós és a Harasztisziget között. (OL S 11 830/89) 1783: Az első katonai felmérés térképe nem szigetnek jelzi,
csak egy part menti erdősávnak, mintha legfeljebb csak egy ártéri sziget lett volna. (Első k.f.
XIV./XXI, XXII.). 1806: Saját és a Haraszti-Taksony-sziget méreténél nagyobbnak megrajzolva Erdő borította. (Lipszky). 1834: Sz. Miklósi sziget. Erdős, szigetként jelölve. (OSZK
TR 1.152). 1843: Szent miklósi sziget. Azé a falué, amiről a nevét kapta, de harasztiak és
taksonyiak használják. (Bognár 57-61. p.). 1848: A térkép már a parthoz kapcsolódónak mutatja. (Görög – P-P-S megye). 1854: Ki lehet venni az alakját, de már a parthoz tapadt, így
Szentmiklós falu már nem a víz partján feküdt. A kataszteri térképeken Sziget Dűlő, illetve
Sziget erdő néven tüntették fel. (OSZK K 1.256/1-6.). 1858: Második katonai felmérés térképén még jól láthatóan elkülönül a sziget, bár közte és a part között már szinte feltöltődött a
meder. Nincsenek épületek, szántóföldek földművelés, csak kaszálónak használhatták a szigetet. (Második k.f. 52/XXXII.). 1882: A harmadik katonai felmérés idején még látható az egykori partvonal, de a sziget területe már csatlakozott a jobb parthoz. Maga a sziget arányaiban
csak a harmada lehetett a Haraszti–Taksony-szigetnek. Ekkor már vannak rajta szántóföldi
parcellázások. (Harmadik. K.f. 5062/3.). 1890: Pápai Károly tud egy ilyen nevű szigetről,
amely egykor Szigetszentmiklós tőszomszédságában volt, de 1890-re már beolvadt a Csepelszigetbe. (Pápai 211. p.). 1952: A Ráckevei HÉV vonala az egykori sziget határán húzódik,
így a közte és az Soroksári-Duna közti terület az, ami az egykori sziget volt. Már vannak rajta
elszórtan épületek. (Kat. tér. L-34-15-C-c/1952). 1970: Ugyanaz több lakóépülettel. (OSZK
TA 4.950/97.). 1997: Teljesen beépítve Szigetszentmiklós belterületeként. (OSZK TM
10.403).

Vesszőzátony-sziget
A környék legnagyobb szigetének, az Angyali-szigetnek az északi végénél, annak közvetlen
közelségében fekszik. A térképeken a sziget hol önállóan, hol az Angyali-szigettel együtt alkotott nagy sziget részeként lett ábrázolva. Vesszőzátonysziget elnevezéssel Kiskunlacházához tartozik.
1726, 1737: Sem Bél leírásában, sem Marsigli és Mikovinyi térképein nem szerepel. (OSZK
TA 277, Notitia - Pilis vármegye térkép). 1774: Az Angyali-szigetért és a közvetlenül mellette
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levő „kiszátony”-ért évi négy forint bér fizetését vállalta Ráckeve a Ráckevei Uradalom felé.
(Magdics 126-127. p.) 1778: A Ráckevei Uradalom felmérési térképén nem szerepel a sziget.
(OL S 11 830/89). 1780: Mária Krisztina főhercegnő beiktatási oklevelében a két sziget
együtt szerepelt, mint Felső- és Alsó-Angelino. (Magdics 196-197. p.) 1783: Az első katonai
felmérés nem jelzi a szigetet. (Első k.f. XIII./XXIII.). 1806: Lipszkynél sincs ábrázolva.
(Lipszky). 1858: Az Angyali-sziget északi csücskénél, ahhoz közel egy közepes hosszúságú,
keskeny sziget. (Második k.f. 53./XXXII.). 1858-1878 között: Az Angyali-szigettel együtt
látható, mint Laczházi Kis Duna sziget. Víz nincs köztük, hanem ún. zátonybirtok alakult ki.
A térkép azért készült, mert a kialakult részre – ami nagyobb, mint a szóban forgó sziget –
mind az Angyali-sziget északi részét birtokló ráckevei királyi uradalom, mint a Laczházi Kis
Duna szigetet bíró lacházi közbirtokosság igényt tartott. A megegyezés érdekében megosztották az ingoványos, bokros zátonyterületet. A két sziget fákkal borított. (OL S 168 R65). 1878:
Ezen a térképen külön ábrázolva az Angyalitól. (OL S 168 R20). 1882: Az Angyali-sziget
megnyúlt csúcsa olyan, mintha a harmadik katonai felmérés idején a Vesszőzátony a része
lenne. (Harmadik k.f. 5162/1.) 1905: Egyben az Angyali-szigettel. (A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1933: Külön ábrázolva ÉK-re az Angyali szigettől. Köztük vékony mocsaras rész. Szemben a lacházi erdővel.
(A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1952: Nem jelzik külön a szigetet. (Kat.
tér. L-34-26-B-d/1952). 1958: Halász-kunyhó sziget. A zátonyt a rajta levő halászkunyhóról
nevezték el. (Angyal 287. p.). 1970: Külön jelezve az Angyali-szigettől északkeletre. Bokros,
néhány épület van a területén. Név nélkül. (OSZK TA 4.950/92. 1973: Ráckevéhez tartozik
Vesszőzátonysziget néven. (HNT 1973 454. p.). 1974: Egy szigetként ábrázolva az Angyalival. (PML XXVII. 108. a. F. 8.,11-12. szelvény). 1980: Vesszős-sziget. Közigazgatásilag
Kiskunlacházához tartozik. (PML XXVII. 108. a. C. 1980.). 1981: Vesszőzátony-sziget
(MTT 55-322.). 1994: Ábrázolva. (OSZK TM 10.244). 1998: A nevét vagy az ottani vesszőfélékről, vagy a középkorban a falubeli Vesszős nemesi családról kaphatta. (P.M.K. II. 238.
p.). 2003: Kiskunlacháza belterülete 87 üdülővel. (HNT2003 521. p.). 2004: Nincs jelezve.
(Mo. Top. tér. L-34-26-B/2004.)
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6.3. A Nagy-Duna szigetei
Besnyő
A Ráckeve magasságában elhelyezkedő sziget klasszikus ártéri szigetként valójában a Csepelsziget nyugati partjának egy része volt, amit csak egy keskeny folyóág választott le, és igazán
csak a Nagy-Duna magasabb vízállásánál különült el. Ma itt a Ráckevéhez tartozó Godány
külterület van.
1225: Oklevél említi Mogorsciget, Besneusciget, Nassciget nevű szigeteket a Dunában. (OL
Q Dl. 119.). 1306: Henrik szlavón bán eladományozza többek között a Nagyszigeten levő
Bessenő és Eursziget birtokát. (CD VIII. 1. 199. p.). 1580, 1590: A jobb parti Besnyő településsel szemben a Csepel-sziget oldalában. Az innen származó jövedelem külön rovatként szerepelt a török defterekben. (Káldy 1985 125. p.). 1724: Ráckeve kaszálója. (Magdics 113. p.).
1726: Marsiglinál ezen a tájékon a mederben nincs sziget, de mivel ártéri területről van szó, a
szerző a Csepel-sziget részének láthatta. (OSZK TK 277). 1728: A Rosenfeld-térképen nagyméretű erdős, a Csepel-sziget területéből levágott szigetként szerepel. (Pest megye műemlékei
8. p.). 1737: Bél Mátyás szerint az Insula Beseniensis nagyobb sziget a ráckevei föld határán,
amit a ráckeveiek is használtak. A területe nádas, ingoványos. (Notitia III. 517. p.) Mikovinyi
Sámuel nagyméretű, hosszú szigetet helyezett a Csepel-sziget itteni partjai közelébe. (Notitia Pilis vármegye térkép). 1773-1808: Besnyő néven Ráckeve pusztája. Kaszálónak használták.
Krisztina főhercegnő birtoka, a Ráckevei Uradalom része. (Tört. HNT 36., 150. p.). 1778:
Besnyo. A Csepel-sziget füves, cserjés része, amit egy nagyon vékony folyóág kerít. (OL S
11 830/89). 1783: Az első katonai felmérés szigetként nem is jelzi. A helyén egy nagy kiterjedésű vizenyős terület van, amit csak egy keskeny ér választ le a Csepel-sziget belsejétől.
Északon a Sillingi-erdőig ér, délen az Adonyi-sziget magasságáig. (Első k.f. XIII./XXIII.).
1806: Lipszky térképe nem jelzi a szigetet. (Lipszky). 1834: Besnyő sziget. Kicsinek rajzolva,
fák nélkül. (OSZK TR 1.152). 1843: Csak magas vízálláskor övezi a Duna. Máskor a területe
nádas, füves ingoványos, ahova marhákat hajtanak ki a ráckeveiek. (Bognár 110-113. p.).
1854: Besnyő és Godányi sziget. Ráckevéhez tartozik. (OSZK K 1.102/1-8.). 1858: A második katonai felmérés térképén ugyanúgy, vagyis egy füves, bokros ártéri területként ábrázolva.
(Második k.f. 53./XXXI.). 1864: Ráckevétől délnyugatra a Nagy-Duna partján egy kaszálónak
használt, Besnyő nevű terület. (Pesty: PPS helynévtár 312. p.). 1882: Besnyő és Godányi sziget. Godány egy a Besnyőtől délkeletre, vagyis beljebb levő hasonló ártéri terület volt. Tőlük
délre egy torkolat, ami a lefolyása lehetett a területnek, illetve áradásnál azon keresztül öntötte
ela víz a két területet. (Harmadik k.f. 5162/1.). 1896: Egykor a Szapáry családé volt, de a
Csepel-sziget új urai (Donat von Heissler, majd Savoyai Jenő) az uradalmuk részének tekintették és elfoglalták. Korábban sziget volt, de mát teljesen a Csepel-sziget része. A ráckeveiek
kaszálója. (Károly I. 18., IV. 87. p.). 1936: A sziget nincs még beolvadva a partba, a mellékmedret Kis-Dunának nevezi a térkép. A sziget területén is fut egy meder Holt Duna néven. A
Csepelszigeti Ármentesítő Társulat védtöltése a sziget keleti partján fut, vagyis a sziget ártérben van. A Nagy-Duna folyamatosan rombolta a szigetet, mert a térképen két helyen is szerepel „partromlás” felirat. (OL S 118 3310/2.). 1952: Fás, bokros, füves terület. Egybefüggő
része a Csepel-szigetnek, és az Alsó-Besnyő nevet viseli. (Kat. tér. L-34-26-B-d, D-b/1952).
1958: Lórév felett két kilométerrel, az Adonyi-szigettel szemben ér véget az egykori Besnyőisziget. (Angyal 289. p.). Alsó-besnyő. A térképen nyoma sincs az egykori folyóágnak. (Térkép 1958). 1970: A Nagy-Dunánál a bal part mellett Besnyő nevű vizes terület, két kisebb
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érrel „elválasztva” a Csepel-sziget szomszédos részeitől. (OSZK TA 4.950/71.). 1975:
Ugyanaz. Alsó-Besnyő. (OSZK TM 7305). 1981: Besnyő (MTT 55-323.). 2012: A sziget
egykori
alakja
ma
is
jól
kivehető.
(www.nationsonline.org/oneworld/map/
google_map_hungary.htm)

Csepeli Nagy-Duna-sziget
Napjainkra már eltűnt sziget, amely eredendően a Csepel-sziget partjának fákkal benőtt, ingoványos része volt, és csak magasabb vízállásnál szakadt el ideiglenesen a parttól.
1580, 1590: A török defterek jövedelmet jeleznek egy Vata nevű szigetből, amely Csepel
településnél van. (Káldy-Nagy 1985 182. p.). 1726: Marsigli a Csepel-sziget északi csúcsánál
partközelbe helyezett egy hosszú, vékony erdős szigetet, ami az akkori Csepel falunál levő
ártéri sziget lehetett. (OSZK TK 277). 1728: A Rosenfeld-térképen Csepelnél nem szigetként,
hanem erdős partszakaszként ábrázolva. (Pest megye műemlékei 8. p.). 1737: Mikovinyi Sámuelnél nem szerepel a sziget. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1778: A Ráckevei Uradalom
felmérési térképén egy hosszú, erdővel borított sziget van Csepel partjai előtt. A Csepelszigettől csak egy vékony ér választja el. (OL S 11 830/89., 95). 1782: A Pestet és környékét
ábrázoló térkép a szigetcsúccsal egy magasságban jelez egy szigetet a Nagy-Dunában, de nem
a part közelében, hanem a meder közepén. (OSZK TR 7.066). 1783: Csepel falu és a NagyDuna között van egy hosszú és keskeny erdősáv, ami ártéri erdő lehetett, mert egyrészt van
egy keskeny meder közte és a falu között, másrészt, mert mocsarat is jelez részben erre a területre. (Első k.f. XIV./XXI.). 1793: A Dunamappáció térképszelvényén egy hosszú erdős sáv
Sziget néven. (OSZK TR 2.881). 1806: Nincs ábrázolva a sziget Lipszkynél. (Lipszky). 1858:
A terület nem szigetként, hanem a part részének ábrázolva. (Második k.f. 51./XXXII., OL S
101 322/1.). 1864: Gross Donau Insel. (Pesty: PPS helynévtár 79. p.). 1876: A szabályozási
munkálatok folyamán a csepeli szőlőknél levő zátonyt kikotorták. (Galgóczy II. 78. p.). 1879:
A sziget létének a vége is az árvizekhez köthető, ugyanis az 1872-ben elkezdődött szabályozási munkák folyamán a főág mélyítésénél kikotorták a mederben levő közeli zátonyokat. A
zátonyok anyagát a két part rendezésére használták fel. Nincs róla biztos információ, de valószínűsíthető, hogy a szigetünk is ennek következtében vesztette el ártéri jellegét, és lett a part
immár állandó, szilárd része. (Bp. és környéke III. 22-25. p.) 1934: Csepel és a Nagy-Duna
között volt egy hosszúkás fás sziget. Csak ártéri lehetett, vagyis időnként elöntötte a folyó.
Perényi József Kis Sziget névvel illette. Az 1838-as nagy árvíz idején a budafokiak a túlpartról azt látták, hogy a vízből csak a kis sziget fáinak a koronája látszott ki, ezért azt hitték,
hogy Csepel lakóinak nagy része áldozatul esett az árnak. (Perényi 31-32. p.).

Csépi Kis sziget
A Csépi Kis Sziget a névadó Szigetcséptől nyugatra, a Nagy-Duna bal partja mellett helyezkedik el, az egykori Újfalusi-sziget mellékágának északi torkolatához közel. Szigetcsép külterületének része.
1726: Marsigli térképén nincs ábrázolva. (OSZK TK 277). 1737: Mikovinyi Sámuelnél sem
szerepel a sziget. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1783: Az Újfalusi-sziget északi csúcsánál
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egy nagyon vékony, hosszúkás sziget közvetlenül a Csepel-sziget mellett. (Első k.f.
XIII./XXII.). 1858: Zátonyszerű keskeny sziget. (Második k.f. 52./XXXII.). 1806: Lipszkynél
nem szerepel. (Lipszky). 1864: Pesty Frigyes közli a sziget nevét német Cséper kleine Insel
és szerb Mala Ada formában is. (Pesty: PPS helynévtár 83. p.). 1882: A harmadik katonai
összeírásnál ugyanúgy ábrázolva, mint az előző felmérésnél. (Harmadik k.f. 5062/3.). 1952:
úgy jelezve, mintha csak egy zátony lenne. (Kat. tér. L-34-26-B-b/1952). 1975: Szigetcséppel
egy magasságban hosszúkás sziget a Csepel-szigethez közel, vékony mederrel elválasztva.
(OSZK TM 7.305)

Csala-sziget, Sík-sziget, Mezővári-sziget
Ma már nem létező szigetek. Valamikor (Nagy)Téténnyel szemben, a Nagy-Duna bal partja
mellett közvetlenül helyezkedtek, hozzávetőlegesen ott, ahol a folyam ismét délnek fordul.
1783, 1858, 1882: A katonai felmérések egyike sem ábrázol itt szigeteket. (Első k.f.
XIII/XXI., Második k.f. 51./XXXII., Harmadik k. f. 5062/1.). 1970: A nagy déli kanyar elején, van egy kis félsziget déli nyílással. Az északi vége lezárva. Kicsit lejjebb két szintén az
északi részével a parthoz kapcsolódó félsziget. (OSZK TA 4.950/78-79.). 1982: A Csala, Sík
és Mezővári neveket volt birtokosaiktól nyerték a szigetek. (Hajdú 90. p.). 2012: A szélesség
szabályozására egykor épített párhuzamművek körül, Lakihegytől Tökölig, a bal part mentén
végig nádassal benőtt a part mellett húzódó folyórész, amelyben valahol „megbújik” a növényekkel benőtt három egykori sziget. (www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map
_hungary.htm). 2015: A Halásztelekhez tartozó partszakasz egy részét Csala-szigetnek nevezik.(https://www.google.hu/maps/place/Halásztelek/@47.3648342,18.9442701,13z/data=!3m
1!4b1!4m2!3m1!1s0x4741e429461ffce7:0x400c4290c1e2cb0)

Lórévi-szigetek
Ma már nem létező ártéri szigetek. Egykor magasabb vízállásnál Lórévtől délnyugatra a
Nagy-Duna egy kis ága behatolt a Csepel-szigetbe, és a partjából egy időre elvágott egy részt.
1726: Marsigli két kicsi és egy nagyobb, hosszabb szigetet helyezett Lórév és Makád közé a
Nagy-Dunába. (OSZK TK 277). 1728: A Rosenfeld-térképen Lórév és Makád magasságában
két, jól elkülöníthető erdős sziget van. Az egyik illeszkedik a Csepel-sziget partvonalába, a
másik tőle nyugatra a mederben. (Pest megye műemlékei 8. p.). 1737: Bél Mátyás egy HoltDunának nevezett mederről írt, amely Lórévnél vágott bele a Csepel-szigetbe, és leválasztott
egy szigetet – Insula Lorensis – a partszakaszból. Ez a lóréviek gyümölcstermő szigete.
(Notitia III. 517. p.). Mikovinyi Sámuel a szigeteket egyetlen nagy, hosszú szigetként ábrázolja Lórévről dél-délnyugatra. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1760: Lorévnél a parttól beljebb mutat kisebb vizes területeket, amelyek magas vízállásnál a bejövő vízzel együtt alkothattak szigeteket. (OSZK TK 504). 1778: A térkép a part részének ábrázolja a területet, de kis
mellékágat is jelez, amely elválasztja s szigetet és a települést. (OL S 11 830/89.). 1780: Mária Krisztina főhercegnő beiktatási oklevelében „Lőre seu Lovra cum sylva Loray-erdő”.
(Magdics 196-197. p.). 1783: Az első katonai felmérés térképén nem szerepel. (Első kf. XIII./
XXIV.). 1806: Lipszky térképén csak egy erdős partszakasz van ábrázolva a helyén.
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(Lipszky). 1834: Lóréi sziget. Apró méretű. (OSZK TR 1.152). 1854: Lórévtől délnyugatra a
Nagy-Dunában, a part közvetlen közelében, vékonyka mederrel elválasztva erdős Zátony.
(OSZK K 815/1.). 1858: A második katonai felmérés idején hosszúkás, keskeny sziget és egy
zátony közvetlenül a lórévi part mellett. (Második k.f. 54./XXXI.). 1878: Lórévvel egy magasságban volt két kisebb keskeny, hosszú sziget egymással párhuzamosan, délre tőlük egy
hosszabb, keskeny. (OL S 168 R20). 1879: Lórévnél a part közelében három hosszú, keskeny
sziget. (OL S 118 613/1.). 1880: Ortvay Tivadar lóréi zátonyokról ír. (Ortvay 1880 11. p.).
1882: Csak egy zátony van jelezve a lórévi partoknál. (Harmadik k.f. 5162/1.). 1883: Párhuzamosan a bal parttal két kis hosszúkás sziget. (OL S 116 519.). 1952: Nincsenek ábrázolva
szigetek, zátonyok, a terület a folyópart része. (Kat. tér. L-34-26- D-b/1952). 1958: Ugyanúgy. (Térkép 1958). 1970: Külön vonalazással még jelölték, hogy hol voltak a szigetek egykor, de térkép szerint a terület már feltöltődött, fás-bokros hellyé lett. (OSZK TA 4.950/69.).
1975: Látszik a parton, hogy hol lehettek valamikor a szigetek. (OSZK TM 7.305). 2002:
Prudnak nevezték a községi zátonyt, ami egy erdős terület volt. Innen szerezték be a falusiak
a fát és kaszálták a füvét. (Lórév 77. p.). 2012: Madártávlatból még látható, hogy hol lehettek
az ártéri szigetek. (www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_hungary. htm)

Makádi-szigetek
Természetét tekintve a Makádi-szigetek megegyeznek a Lórévi-szigetekkel, vagyis, a NagyDuna egyik ága itt is behatolt az ártéri partszakaszba, és szigeteket vágott le onnan a folyó
vize mindenkori szintjének megfelelően.
1726: Marsigli térképén Lórév és Makád között a parthoz közel egy nagy és hosszú sziget
van. Beljebb vele, párhuzamosan, egymás után még két kisebb hosszúkás. (OSZK TK 277).
1728: A Rosenfeld-térképen Lórév és Makád magasságában két, jól elkülöníthető erdős sziget
van. Az egyik illeszkedik a Csepel-sziget partvonalába, a másik tőle nyugatra a mederben.
(Pest megye műemlékei 8. p.). 1737: Bél mátyás szerint a lórévi-sziget közvetlen közelében,
csak egy mederrel elválasztva van az Insula Makadiensis, amit sűrű és magas erdő fed és sok
szarvas, őz tanyázik benne. Ezt az erdőt a Duna egy visszahajló ággal körülveszi és csinál
belőle szigetet. A sziget és Makád között mocsár. (Notitia III. 517. p.). Mikovinyi Sámuel
egyrészt a Makád közeli partokat erdős, a mederbe domborodó szakasznak jelezi, másrészt
egy kis szigetet el is helyez előtte. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1760: Makád magasságában a Nagy-Dunából kiszakad egy ág, ami bemegy a Szigetbe hosszan a parttal párhuzamosan, szinte az alsó szigetcsúcsig. Gyakorlatilag leválasztja a partot a Csepel-sziget többi részéről. (OSZK TK 504). 1778: Makád és a folyam között több a partban futó, egymással párhuzamos mellékágat is jelöl. (OL S 11 830/89.). 1780: Mária Krisztina főhercegnő beiktatási
oklevelében „makád cum sylvis makády-Erdő”. (Magdics 196-197. p.). 1783: Az első katonai
felmérés térképe a Csepel-sziget egyszerű erdős partszakaszának mutatja a területet. (Első kf.
XIII./ XXIV.). 1806: Lipszky térképén erdős partszakasz. (Lipszky). 1834: Apró méretű Makádi sziget. Lórévtól délre, Makád magasságában. (OSZK TR 1.152). 1858: Közvetlenül a
bal part mellett, egymás után két hosszú és keskeny sziget Makádtól nyugatra. (Második k.f.
54./XXXII.). 1879: Galgóczy Károly leírásában „Egy nagyobbacska duna-sziget is tartozik
hozzá a falu felett…” (Galgóczy III. 35. p.). Makád magasságában egy sziget a mederben (OL
S 118 613/1.). 1880: Ortvay Tivadarnál „Makádi zátony”. (Ortvay 1880 11. p.). A harmadik
katonai felmérésnél egyáltalán nincs jelezve. (Harmadik k.f. 5162/1.). 1883: A folyamszabályozási munkálatok térképén a Makádi-erdőnél a bal partot nagyon zátonyosnak rajzolták
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meg. (OL S 116 519.). 1952: A térkép külön nem jelzi, de a partvonalban még felfedezhető a
két betagozódott sziget. (Kat. tér. L-34-26- D-b/1952). 1958: A Makád és Lórév közötti partszakasz elé tesz a kiadvány és a hozzácsatolt térkép egy ún. Nagy zátony nevű helyet, utalva
arra, hogy az ott egy zátonyos rész. (Angyal 291. p.). 1970: Makádtól nyugatra a partban van
egy hosszú, egyenes holtág – Hokony – ami levágja a part külső sávját. (OSZK TA 4.950/67.).
1975: A térképről leolvasható, hogy a partban valamikor hol lehettek a szigetek. (OSZK TM
7.305). A Sás-érnek is nevezett holtág – amely útja nagyobbik részét párhuzamosan tette a
Nagy-Duna vonalával –, Makád felé eső oldala is ingoványos volt, és áradás esetén itt is időlegesen szigetek jöttek létre. Ezeket Belső- a Nagy-Duna felé esőket Külső-szigeteknek hívták a helyiek. Valamelyik közülük a Rókás-sziget nevet viselte. (PML XXVII. 108. a. C.
1970-1975.) 2012: A levegőből még látható, hogy hol voltak az ártéri szigetek.
(www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_ hungary.htm)

Molnarica-sziget
Ma már nem létező sziget, amely hajdan a jobb parti Érd és a bal parti Tököl között feküdt a
Nagy-Duna medre közepén.
1726: Marsigli térképén az Érdi-szigettel átellenben, de valamivel délebbre ábrázolva van egy
sziget a bal part mellett, de lehetséges, hogy a Tökölnél, az Urbanica-sziget melletti kisméretű
szigetet gondolta a szerző a Molnaricának. (OSZK TK 277). 1728: A Rosenfeld-térképen az
Érdi- és az Urbanica-sziget között a csepel-szigeti parthoz közel fekszik. (Pest megye műemlékei 8. p.). 1737: Bél Mátyás az Érdi-szigethez írottakhoz még hozzáfűzi, hogy van még két
kisebb, erdős, gyümölcsös sziget Érd határain kívül, amelyeket a tököliek használnak. (Bél
135-136. p.). Mikovinyi Sámuel a térképén két kisebb szigetet helyezett Tököl közelébe. Az
északi feltételezhetőleg a Molnarica. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1760: Tököl fölött a
bal part mellett egy kisebb sziget. (OSZK TK 504). 1778: Tököltől északra keskeny, hosszúkás sziget a Nagy-Duna közepén. (OL S 11 830/89). 1783: Az első katonai felmérés térképe
egy hosszú, vékony szigetet mutat délkeletre az Érdi-szigettől és északnyugatra a tököli parttól a meder közepén. (Első kf. XIII./XXII.). 1806: Lipszkynél az Érdi-sziget alatt egy kis sziget, közelebb a csepeli partokhoz. (Lipszky). 1834: A térkép az Urbanicza-szigetet és
Molnaricza-t együtt nevezi Tököl alatti szigeteknek. (OSZK TR 1.152). 1854: Hosszúkás
sziget a folyó közepén Érd és Batta határán. Tököl külterületéhez tartozik. (OSZK K 1.386).
1858: A második katonai felmérésnél ugyanott ábrázolják, mint az elsőnél, de annál jóval
kisebb, zátonyszerű szigetecskeként. Mellette jelentős számú hajómalom. (Második k.f.
52./XXXII.). 1864: A Molnarica nevet Pesty Frigyes szerint ezért kapta a sziget, mert a közelében több hajómalom is működött. (Pesty: PPS helynévtár 433. p.). 1880: Molnaricza és
Urbanicza szigetek Tökölnél. (Ortvay 1880 11. p.). 1882: A harmadik katonai felmérés térképén (már) nem szerepel. (Harmadik k.f. 5062/3.). 1973: Az 1876-os árvíz után, amely során a
jég nagy gondokat okozott a Budafok és Ercsi közötti szakaszon, a hatóságok 1878 és 1881
között kotrással felszámoták a zátonyokat és a meder közepi szigeteket is, a folyam akadálymentesítése érdekében. Nagy valószínűséggel a Molnarica is ekkor esett áldozatául a rendezésnek. (Ihrig 224-225. p.)
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Osztó-sziget
Apró mesterséges sziget a felső torkolatnál Budapesten, amit azért hoztak létre a SoroksáriDuna csatornázásakor, hogy a hajózó és a tápzsilipet elválasszák egymástól.
1952: Hosszú, kelet-nyugat irányú sziget a Soroksári-Duna felső torkolatában. (Kat. tér. L-3415-C-a/1952). 1970: Osztó-sziget. Közvetlenül a zsilipek előtt. (OSZK TA 4.950/84.)

Újfalusi-sziget
Jobb parti Ercsi és a Csepel-szigeti Szigetújfalu közötti Újfalusi-sziget a Nagy-Duna itteni
szakaszának egyik legnagyobb szigete volt. Tipikus ártéri, erdővel sűrűn benőtt ingoványos,
zsombékos szigetről beszélhetünk, amely valójában a Csepel-sziget része, de a folyó egy behatoló, és lejjebb visszatorkolló ága magasabb vízszintnél időlegesen leválasztotta az eredeti
helyéről. Szigetújfalu területéhez tartozik.
1238: IX. Gergely pápa az ercsi bencés monostort, ami a szigeten fekszik egy titkos helyen „situm in Insula loci secreti” - a karthauzi rendnek adja. (Knauz I. 326. p.). 1253: Az esztergomi érsek az ercsi Szent Miklós karthauzi kolostort – amit a tatárok elpusztítottak, a cisztereknek adja. (Knauz I. 403. p.). 1528: A Lázár diák-féle térképen a Csepel-sziget mellett a
Nagy-Dunában három sziget van ábrázolva, amelyek közül a második, tekintélyes méretű,
elhelyezkedése folytán csak az Újfalusi-sziget lehet. (Hrenkó – Papp-Váry 54. p.). 1726:
Marsigli térképén ezen a részen csak egy, Szigetújfalunál és Ercsinél délebbre levő nagyméretű kelet-nyugatinak ábrázolt sziget van. Ezért nem biztos, hogy az Újfalusi-szigetről van szó,
mert azt – ártéri sziget lévén – a szerző láthatta a part részének is, így külön nem ábrázolta
szigetként. (OSZK TK 277). 1728: A Rosenfelt-féle térkép az Újfalusi-szigeten templomot
rajzol „Alte Kirche St. Margarete” felirattal, ami az apátság volt. (P. m. műemlékei 148-149.
p.) A regnicoláris összeírásnál megemlítve, hogy a szigetújfaluiak csak az uradalmi szigetről
tudnak tűzifát beszerezni. (Regnicoláris I. 311. p.). 1737: Bél Mátyás szerint a bal part előtt
húzódó, egy mérföld hosszú Insula Újfalviensist egy keskeny meder választja csak el a Csepel-szigettől és Szigetújfalutól. A területén erdő szarvasokkal, kecskékkel, méhekkel, illetve
gyümölcsösök is vannak. A Nagy-Duna felőli részén van egy romos templom, aminek egy
boltíve és a falain színes festmények láthatóak. A helyiek Boldog Margit szentélyének tartották, ami Bél szerint kapcsolatban lehet azzal, hogy egyes földrajztudósok a Csepel-szigetet
Margit-szigetnek is ismerték. (Bél 135-136., 149. p.). Mikovinyi Sámuel Újfalutól nyugatra
egy hosszú, keskeny szigetként ábrázolta. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1760: Jókora sziget folyam bal partja mentén. (OSZK TK 504). 1778: Ujfaluer Insel. A bal part vonalában,
de sokkal inkább egy beugró öbölben levő klasszikus hordalékszigetként ábrázolva, mint ártérinek. (OL S 11 830/89). 1780: Mária Krisztina főhercegnő beiktatási oklevelében „ujfalu
cum Insula ejusdem nominis”. (Magdics 196-197. p.). 1783: Az első katonai felmérés térképe
nem a mederben, hanem a bal part vonalában, vagyis a Csepel-sziget részeként rajzolja meg..
Szemben van Ercsivel és az Ercsi-szigettel. Nagy kiterjedésű, fával borított, és csak egy vékony vizes meder választja el a Csepel-sziget többi részétől. (Első k.f. XIII./XXII-XXIII.).
1806: Nagyméretű, hosszú, erdős sziget Szigetújfalutól északra, Ercsitől keletre. (Lipszky).
1834: Újfalusi sz. és rom néven fás sziget Szigetújfalutól északnyugatra. (OSZK TR 1.152).
1843: Erdős, gyümölcsös, füves „újfalusi szigetecske”. A faluról elnevezve, ami mellett fekszik, és amitől csak egy kis csatorna választja el. Azon a részén, ahol a rév van, kőépület rom209

jai vannak, ami egy kolostor volt hajdan. Mivel a parton van és a Duna erősen mállasztja ott a
partot, előbb-utóbb el fog tűnni. A források szerint Tamás nádor alapított ott apátságot a zirci
barátoknak. A XV-XVI. század fordulóján állítólag az ágostonrendieké volt. (Bognár 110113. p.). 1854: A kataszteri térképen Herschaftliche Insel. Jól látható mellékmederrel, aminek a túlsó partján fekszik Szigetújfalu. (OSZK K 1.257/1-2.). 1858: A második katonai felmérésnél a neve Szigeth Erdö. A mellékág nagyon elmocsarasodott. (Második k.f.
52./XXXII.). 1864: Pesty Frigyes Herrschaftlicher Insel Wald-nak nevezi a szigetet. (Pesty:
PPS helynévtár 372. p.). 1879: A Nagy-Dunából elágazott egy kisebb mellékág, ami az
Újfalusinak nevezett szigetet képezte. A falu ennek a túlpartján feküdt, szemben a szigettel.
(Galgóczy III. 31. p.). 1880: Ercsivel szemben a Bein-sziget, amit csak egy kis ág választ el a
Csepel-szigettől. (Ortvay 1880 11. p.). Az Újfalusi-sziget külső széles sávján az erdőt ki kell
irtani, a partszakasz előtt pedig kikotorni a medret, hogy a nagy-Dunának hullámteret biztosítsanak. (Ogy. Ir. 1878-1881 XX. k. 816. sz. ir.). 1882: A harmadik katonai felmérés idejére a
sziget gyakorlatilag már összeolvadt a Csepel-szigettel. Pusztán egy árok választja el tőle. A
déli része a Fasanerie nevet viseli. (Harmadik k.f. 5062/3., 5162/1.). 1883: Sziget Ujfalusi
erdő néven jól láthatóan külön levő mellékmedres szigetnek rajzolva. (OL S 116 519.). 1890:
Pápai Károly szerint az általa Fáczánosnak, illetve Ujfalui-szigetnek is egyaránt nevezett,
Szigetújfalutól északnyugatra levő terület korábban sziget volt, ahol régi épületek romjait
találták meg. (Pápai 212., 226. p.). 1896: Károly János félszigetnek nevezi, amin a Szent Miklósról elnevezett ercsi apátság monostora volt, és ennek az alapfalai még akkor kilátszottak
közvetlenül a Duna mellett. Szerinte a XVII. században még Szent-Margit szigetnek hívták.
Ercsihez tartozott, így a Szapáry család bírta, de a Csepel-szigetet megszerző Donat von
Heissler elfoglalta és az uradalmához tartozónak nyilvánította. Savoyai Eugen is így viszonyult hozzá, ezért attól kezdve az Újfalusi-sziget a Csepel-szigethez tartozónak számított.
(Károly I. 17-18. p.). 1909: A sziget az 1898 és 1909 között megépült Csepel-szigeti töltésrendszeren kívül feküdt, vagyis a folyam ártere volt magasabb vízállásnál. (OL S 118 847).
1952: Már teljesen a Csepel-sziget része. Fás, bokros terület. (Kat. tér. L-34-26-B-b és
d/1952). 1958: Csak egy erdős terület a Nagy-Duna és Szigetújfalu között. (Térkép 1958).
Rév és a hajóállomás is itt van az egykori partba olvadt szigeten. (Angyal 285. p.). Az egykori
apátsági templom romjainak látványos eltűnése a szigetújfalui katolikus templom 1770-es
évekbeli, majd az ercsi templom építéséhez köthető. Alacsony vízálláskor még bukkannak elő
falrészletek. (P. m. műemlékei 148-149. p.). 1961: Szigetújfalu és a Nagy-Duna között húzódik a szigetújfalusi erdő. (Szombathy 81-82. p.) 1970: Az egykori sziget helyén az Újfalusi
erdő, de még halványan látszik a meder helye, ami szigetté tette. (OSZK TA 4.950/74.) 1994:
Újfalusi erdő. Medernek nyoma sincs. (OSZK TM 14.419).

Urbanovica-sziget
A sziget a Tökölhöz tartozó partszakaszhoz kapcsolódva terül el, hosszan elnyúlva, szemben a
túlparton a Benta-patak torkolatával. A térképeken és a szakirodalomban hol egy, hol két szigetként jelezték.
1726: Marsigli Tökölnél egy nagy hosszú és egy jóval kisebb, attól nyugatra fekvő szigetet
rajzolt be. Utóbbi vagy a Molnarica-sziget lehetett, vagy a szerző (éppen) két külön szigetnek
látta az Urbanicát. (OSZK TK 277). 1728: A Rosenfeld-térképen hosszú, keskeny sziget közvetlenül a tököli part mellett.(Pest megye műemlékei 8. p.). 1737: Bél Mátyás az Érdiszigethez írottaknál megjegyzi, hogy van még két kisebb, erdős, gyümölcsös sziget Érd hatá210

rain kívül, amelyeket a tököliek használnak. Alacsonyak voltak, ezért áradás idején a Duna
elönti őket. Csak cserje és nád terem rajtuk, így szinte haszontalanok. (Bél 135-136., 152. p.).
A Mikovinyi Sámuel által Tököl közelében jelzett két sziget közül feltehetően a déli az
Urbanica-sziget. (Notitia - Pilis vármegye térkép). 1760: Hosszan elnyúló sziget Tököl partjainál. (OSZK TK 504). 1778: In: Urbanacz. Erdős sziget Tököltől délnyugatra a bal part mellett. (OL S 11 830/89). 1780: Mária Krisztina főhercegnő beiktatási oklevelében „Tökölly,
cum Insula ejusdem nominis”. (Magdics 196-197. p.). 1783: Az első katonai felmérés térképén nagyon hosszú és keskeny szigetnek van rajzolva Tököltől nyugat-délnyugatra. Közte és a
bal part között csak egy igen vékony ér van. (Első kf. XIII./XXII.). 1806: A Tököl-Batta átkelőtől délre, hosszú és keskeny sziget a tököli partok mellett. (Lipszky). 1834: Egy szigetnek
ábrázolva, de azon belül F. és A. Urbanicza-t megkülönböztetve. A Molnaricza-val együtt
képezik a Tököl alatti szigeteket. (OSZK TR 1.152). 1843: Bognár József kiegészítette a Bél
által írottakat azzal, hogy a méregyházi kápolna a szigetről jól látható. (Bognár 110-113. p.).
1848: Feltüntetve. (Görög – Fejér megye). 1854: A part mellett az Urbanicza sziget külön
Felső Urbanicza-nak és Alsó Urbanicza-nak jelölve, ami a sziget északi és déli részének a
megkülönböztetése. (OSZK K 1.386). 1858: A második katonai felmérés az északi szigetcsúcsot külön szigetként ábrázolja. (Második k.f. 52./XXXII.). 1864: Pesty Frigyes Tökölnél két
szigetről írt a Nagy-Dunában. Az egyik az kisméretű Urbanitza sziget, ami a Csepel-sziget
része lenne, de a Duna vize elszakította attól és ezért lett szigetté. Korábban urbáriális föld
volt, így kapta az Urbanitza nevet. (Pesty: PPS helynévtár 433. p.). 1879: Ugyanúgy megrajzolva, mint a második katonai felmérésnél. (OL S 118 613./1.). 1880: Molnaricza és
Urbanicza szigetek Tökölnél. (Ortvay 1880 11. p.). Főleg erdő van rajta, de már rét és
szántófölek is. Egy vékony vizes meder közte és a part közt. (OSZK TM 11.075). A szabályozási munkálatok folyamán tervben van a „nagy urbanicza” sziget alsó és felső torkolatának
lezárása. (Ogy. Ir. 1878-1881 XX. k. 816. sz. ir.). 1881: Tökölnél egy nagy hosszú sziget, a
csúcsánál egy kis hosszú. (OL S 116 405.). 1882: Vékony meder a cserjésnek ábrázolt sziget
és a Csepel-sziget között. (Harmadik k.f. 5062/3.). 1883: Urbanicza sziget zátonyos környezettel. (OL S 116 519.). 1890: Pápai Tököltől délre írja, mint hosszú, keskeny szigetet. (Pápai
212. p.). 1905: Tököltől nyugatra közvetlenül a part mellett nagyon hosszú és keskeny sziget.
(A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In:
Adatok). 1952: A sziget déli része összenőtt a bal parttal, így inkább holtágról beszélhetünk,
mint mellékágról. (Kat. tér. L-34-26-B-b/1952). 1970: Urbanovica-sziget. Hosszú, északi és
déli végén is kapcsolódik a parthoz, így van közte és a part közt egy hosszú és keskeny holtág.
(OSZK TA 4.950/77.). 1974: Névtelenül. (PML XXVII. 108. a. F. 6. szelv.). 1975: Tökölisziget. (OSZK TM 7.305). é.n.: A neve Sziget, de régen Urbanica-nak hívták. A part és közte
egy keskeny mellékág volt, amit a víz rendszeresen elöntött. (PML XXVII. 108. a. E. Szekeres József: Adatok Tököl község történetéből (é.n.). 1981: Urbanovica-sziget. (MTT 55124.). 1993: Urlanicza néven a parthoz kapcsolódó terület Tököltől nyugatra. (OSZK TM
10.933). 1994: Urbanovica-sziget. Rajta főleg erdő, de rét és szántó is. Nagyon keskeny meder közte és a part között. (OSZK TM 11.075). 2007: Urbanovica-sziget, Tökölnél.(Világatlasz 19. p.). 2012: A partszakasz egy hosszú erdős, füves csíkja.
(www.nationsonline.org/oneworld/map /google_map_hungary.htm)
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7. A Duna elválaszt és összeköt

7.1. Közlekedés
A Csepel-sziget jellegéből adódóan a közlekedés szempontjából mindig is fontos szerepe volt, és van ma is a hidaknak és kompoknak. A Sziget alakja és fekvése miatt törvényszerű, hogy az átkelőhelyek nagy többsége kelet-nyugati irányú. Napjainkban a gyors járművekkel automatikusan a hidakat keressük, tehát azt a lehetőséget, ahol várakozás nélkül lehet
átjutni egyik partról a másikra, és valószínűleg csak hidak hiánya, illetve túlzottan nagy távolsága esetében vesszük igénybe a kompokat.
Ha a hidak számát nézzük, akkor még manapság is korlátozottan állnak rendelkezésre.
Lényeges, hogy hidakat mindig ott létesítenek, ahol a forgalom nagysága miatt az addig hagyományos átkelő eszköz már nem bizonyul elégségesnek. Így, ránézve a hidak elhelyezkedésére, azonnal kiderül, hogy melyek a legforgalmasabb pontjai a Szigetnek. A hét hídból
(Kvassay-híd, M0-s autóút keleti és nyugati hídja, Gubacsi-híd, a Ráckevei Hév hídja Dunaharasztinál, a dunavarsányi Taksony Vezér-híd és a ráckevei Árpád-híd) az első öt a fővárosban, vagy annak a határában van, ami jól mutatja a Sziget és Budapest közlekedési összekacsolódását a kereskedelmet és az ingázó munkaerőt tekintve.

7.1.1. Kapcsolat a Ráckevei (Soroksári)-Duna jobb és bal partja között
A két folyóágat tekintve a fenti hét hídból hat a Ráckevei (Soroksári)-Dunán ível át,
míg a Nagy-Duna felett csak egyetlen. Közülük mind az 1924-ben épült Gubacsi-híd, mind az
1930-as Kvassay-híd fontos része a fővárosi közlekedésnek. Előbbi szűkebb értelemben a
XX. kerületet, tágabb értelemben egész Dél-Pestet köti össze a XXI. kerülettel, illetve a közelebbi szigeti településekkel, utóbbi pedig a Csepel-sziget északi csúcsán a XXI. kerületet és a
szigeti agglomerációt Budapest központi részével.
A főváros déli határánál húzódik az M0-s autóút, amelynek a keleti hídja (1990) szintén a Ráckevei (Soroksári)-Dunán teremti meg az átkelési lehetőséget. Ettől nem messze, délre van a Ráckevei Hév 1891-ben épült hídja Dunaharaszti és Szigetszentmiklós között, amely
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más, mint az eddigiek, mert közúti forgalmat nem bonyolít le, de a gyorsvasút miatt mégis
jelentős.
A maradék két híd közül a Dunavarsány és Szigethalom közötti Taksony Vezér-híd is
a Sziget északi harmadába esik még, de használatában már nem annyira az agglomerációs
közlekedésé a hangsúly, hanem inkább a környék közlekedésében játszik fontos szerepet. A
másik hattól legtávolabb levő ráckevei Árpád-híd a Sziget déli részének jelent összeköttetést a
Ráckevei (Soroksári)-Duna bal partjával.
Mindkét híd bizonyos szempontból jó példa a hidak létesülésének okaira. A szigethalmi eredetileg nem is azért épült 1943-44-ben, hogy kiváltsa a megnövekedett forgalmat,
hanem, hogy a Csepel-szigeten működő Dunai Repülőgépgyárnak összeköttetése legyen a
Soroksári-Duna bal partja közelében futó észak-déli vasútvonallal. 412 A működése azonban
bebizonyította, hogy nem csak az érvényes, hogy oda kerül híd, ahol nagy a forgalom, hanem
az is, hogy ahol híd van, odamennek a közlekedők. Vagyis a híd megépülése után a tőle délre
és északra levő hagyományos révek forgalma a korábbiak töredékére esett vissza. A ráckevei
Árpád-híd pedig annak a bizonyítéka, hogy a hídépítés szintén nagyon fontos feltétele, hogy
az anyagiak is rendelkezésre álljanak. A Csepel-sziget első hídjának 1844-es felépítésében
nagyon nagy szerepet játszott az, hogy csak a városnak volt rá pénze hogy az egyébként nagy
forgalmat lebonyolító kompját hídra cserélje. 413
A kompok szintén nagyon fontos részei voltak a Kis-dunai átkelésnek, illetve bizonyos
mértékben még ma is részei annak. Egykor minden átkelőnél komp közlekedett, ott is, ahol a
későbbiekben híd létesült. Mint láttuk, ezek a helyek vagy nagy forgalmat bonyolítottak le, és
ezért kellett hidat emelni, vagy valamilyen más ok folytán épült híd, és törvényszerűen odavonzotta a forgalmat. A mellékág kevésbé frekventált átkelőinél azonban maradt a komp,
mint megoldás.
Ha egy „fejlődési sorrend”-et fel lehetne állítani a két part között közlekedő járművek
között, akkor az első a kézi erővel hajtott csónak és dereglye lehet. A fontosabb helyeken ezeket váltották fel az ún. „köteles kompok”, ahol a jármű mozgatása kötél közreműködésével, de
külső segítséggel – először kézi vagy állati erővel, majd motorral – folyt. A kötél azonban
akadályozta a hajókat a közlekedésben, így ilyenkor azt az áthaladásnál mindig mélyre kellett
süllyeszteni. Azonban, amint a hajóközlekedés sűrűvé vált, szükséges volt a kötelektől is
megszabadulni. Ekkor kerültek üzembe a motoros kompok, amelyek már saját meghajtással
412
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rendelkeztek. Az 1872-es lezárása után már kevéssé forgalmas Soroksári-Dunán erre nem volt
szükség, így itt ma is működik köteles komp.
Ha a kompok működésének kezdetét vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy egy részükről
csak találgatni lehet, hogy mikor is létesülhetett. A források utalásaiból általában csupán a
révek meglétére lehet következtetni, de használatuk kezdetéről nem árulkodnak. Kétségtelenül
vannak köztük olyanok, amelyek hosszú évszázadok óta használatban vannak, és olyanok is,
amelyek a XX. század szülöttei. 1291-ből van egy okleveles utalás a dabi révre, vagy egy
másik, ahol I. Ulászló király 1440-ben engedélyezi a későbbi Ráckeve helyén letelepedett
rácoknak, hogy az ottani réven utasokat szállítsanak. 414 Nem tudni, hogy ezek mellett még
hány működhetett, illetve mennyi, és főleg mikor jöhetett létre a későbbiekben, de például az
1768-as úrbéri felmérés kérdéseire adott válaszaiból kiderül, hogy ha valaki el akarja hagyni a
Szigetet, akkor azt több helyen is megteheti. 415
A kisebbik folyóág kompjai lokális jellegűek voltak, amelyeknek a feladata legfeljebb
annyi volt, hogy a helyi lakosság át tudjon rajtuk kelni a másik oldalon levő földjei megművelésére, vagy a mederben levő szigeteket elérje. Sokszor nem is kompokról van szó, hanem
csak evezős csónakokról. Közülük is külön kategória az „üdülőhelyi” átkelőké. A SoroksáriDuna 1960-as évek végi üdülőövezetté nyilvánítása nyomán több új helyi rév jött létre, hogy a
nyaralótulajdonosok eljuthassanak valamely szigeten levő ingatlanjukhoz. Ez azonban nem
minden sziget esetében volt igaz, illetve napjainkra az említett üdülőhelyi kompok egy része
megszűnt. Ilyen esetben a szigetekre igyekvők csak önerőből – saját csónakokkal – tudták és
tudják na is megoldani az átkelést, átszállítást.

7.1.2. Kapcsolat a Nagy-Duna jobb és bal partja között
Az átkelési lehetőségek szempontjából lényeges különbségeket lehet találni a Nagy- és
a Soroksári-Duna közt. Közülük is a legfontosabb a mennyiségük. Hídon a Csepel-szigetet
nyugati irányban csak egyetlen helyen lehet elhagyni, a főváros déli határánál levő M0-s autóút igénybevételével. Ettől délre már semmiféle szilárd átkelő nincs a Szigeten, és jóllehet,
az M0-s hídja egy régtől fogva használt rév helyén húzódik, mégsem azért építették meg elsősorban, hogy így biztosítsanak folyamatos kapcsolatot a főág két partja között, hanem, hogy
segítségül szolgáljon a Budapesten átmenő forgalom csökkentéséhez.
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Annak, hogy az M0-s úttól délre a nagyobbik folyóágnak nincs hídja, nem pusztán az
az oka, hogy a Ráckevei (Soroksári)-Duna túlsó oldalán kedvezőbb közlekedési lehetőségek
voltak és vannak. Ebben szerepet játszik az is, hogy a Nagy-Duna sokkal szélesebb, mint a
mellékág, és egy híd felhúzása összehasonlíthatatlanul nagyobb munkálatokkal és költségekkel járna.
Így a Csepel-sziget középső és déli részén ma is kompokkal lehet átkelni a Dunántúlra.
Közülük a két legforgalmasabb és valószínűleg legrégebben használt az Adony és Lórév, illetve az Ercsi és Szigetújfalu közöttiek. A Lórév név magában foglalja az átkelő meglétének
tényét, így amikor egy 1259-es oklevélben a településről olvashatunk (portus equorum), akkor
bizonyos, hogy a Sziget déli részén levő rév − ahol a királyi ménes lovait szállították át rendszeresen − már nyilvánvalóan működött.416 Szintén régi átkelő lehetett a Csepel-sziget közepénél az Ercsi és Szigetújfalu közötti, amelyet már a XVI. századi török defterek úgy mutatnak, mint amely jelentős révjövedelmet termel. 417
Mellettük még néhány komp működött a nagy-Dunán, de összességében a számuk
jelentősen elmaradt a másik folyóágon működők mögött. Abból a szempontból is van különbség, hogy itt a hajózás fellendülése nyomán kénytelenek voltak máig is tartóan önmaguk által
hajtott kompokat használjanak, amelyek a vízben levő kötelek híján nem akadályozzák a forgalmat.
Ráadásul itt a lokális átkelő jóval kevésbé volt jellemző, mint a másik folyóágon. Talán csak a Makád ás Kulcs közötti volt ilyen jellegű, vagyis amit pusztán a jobb és bal part,
egymással szemben levő két települése használt volna csak. Több lokális rév azért sem alakulhatott ki, mert a Sziget nyugati partjaira nem terjedt ki az üdülőhelyi mozgalom, illetve a
jóval kevesebb mederben levő sziget nagy része is áldozatául esett a folyószabályozásnak,
ezért nem lehetett célpontja egy kompnak. A néhány nagy-dunai rév inkább az országos közlekedésben játszott nagyobb szerepet, tehát olyanok is igénybe vették őket nagy számban,
akik csak átutaztak a Csepel-szigeten. Így ezeknek a réveknek a hozzájuk legközelebb eső
kis-dunai átkelővel közösen az a szerepe is megvolt, hogy a Sziget érintésével biztosítsa az
átjutást a Duna − Tisza közéről a Dunántúlra, illetve fordítva. A Csepel-sziget déli részén a
lórévi, illetve vagy a ráckevei vagy a Dabnál levő réveket kihasználva lehetett a legrövidebben átkelni a Dunán. Középen az Ercsi-Szigetújfalu rév állt rendelkezésre, és északon az M0-s
autóút keleti és nyugati hídjait is két egykori átkelő helyén emelték. Egy történelmi példát
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tekintve, tudjuk például, hogy 1710 augusztusában a Dunántúlra igyekvő kuruc csapatok keltek át a „Taxony”.i révnél a Soroksári-Dunán, hogy tovább haladva nyugatnak a Nagy-Dunán
is átjussanak.
Az országos közlekedésben betöltött szerepük miatt a nagy-dunai révek megmaradtak,
és ma is üzemelnek. A lokálisak megszűntek, mint például a már említett Makád és Kulcs
közötti, valamint a Csepel és Budafok közti kishajó, amely gyári járatként szállította a Csepel
Vas- és Fémművek munkásait, ám a gyár megszűnése után már nem volt értelme a működtetésének, ezért nem sokkal később leállították.418

7.1.3. Közlekedés a Csepel-szigeten és a Soroksári-Duna bal partján
A hidak, révek száma, kihasználtsága már rávilágított arra, hogy Csepel-sziget a Ráckevei (Soroksári)-Duna bal partjával kapcsolódik szorosan össze. A számos átkelési lehetőség
révén a Szigeten élők ki tudták használni a mellékág túlpartján meglevő közlekedési lehetőségeket a középkortól kezdve máig is.
Ennek nemcsak a sok átkelő az oka, hanem az is, hogy az idők folyamán a SoroksáriDuna bal partján sokkal jobb infrastruktúra alakult ki, mint a Csepel-szigeten. A Sziget az
alakjánál fogva is, utakban soha sem bővelkedett. A szigeti utak természetes módon a révek
irányába mutattak, illetve két település között húzódtak. A helyzet a szilárd burkolat kiépítése
után sem változott, pusztán a szomszédos helységek kerültek egymáshoz időben közelebb. Ma
sincs olyan gyorsforgalmi útvonal, amely a településeket elkerülve egy észak-déli „gerinc”-et
adna a Szigetnek, pedig a XX. század folyamán többször is napirenden volt a szükségessége.
Így ha a szigetlakók északi vagy déli irányban akartak utazni, sokkal kézenfekvőbb volt, hogy
átkeljenek a kisebbik folyóág bal partjára. Itt már a középkorban is létezett a folyó mellett
futó észak-déli országút, amelyet ma 51-es útként ismerünk. 419 Tovább javultak a bal part közlekedési feltételei, amikor 1882-ben átadták a Pest-Szabadka vasútvonalat 420, amely vagy érintette az itteni településeket, vagy legalábbis a közelükben húzódott. Ez ismét csak arra ösztönözte a Szigeten élőket, hogy ha a lehető leggyorsabban akarnak például a fővárosba eljutni
terményeikkel, vagy más ügyük miatt, akkor át kell kelniük a Soroksári-Duna bal partjára.
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1882-ben nem csak a nevezett vasútvonalat adták át, hanem belekezdtek egy olyan
megépítésébe is amely nem sokkal később jócskán javított a Csepel-sziget közlekedési viszonyain. Ez a Ráckevei helyiérdekű vasút volt, amelyet 1882-től 1892-ig építették fel több szakaszban a Közvágóhídon át a Soroksári-Duna bal partján, összekötve a településeket a fővárossal. Dunaharasztinál a vasút hídon kelt át a Csepel-szigetre, és Szigetszentmiklóstól kezdve
az összes helységet érintve Ráckevén fejezte be az útját. Az 1912-ben induló csepeli vonal
eredetileg ennek a gubacsi gáton lekanyarodó szárnyvonala volt. A ma ismert Csepeli HÉV,
ami a Kvassay-hídon át köti össze egyenesen a Boráros teret és Csepelt, 1951 óta működik. A
Ráckevei HÉV csepeli szárnyvonalát egy ideig még használták párhuzamosan a másikkal,
majd 1978-ban megszűntették.421

A Ráckevei (Soroksári)-Duna mindkét partján a lakosság

számára mindig is a gyorsvasutak jelentették a legideálisabb, azaz a legnagyobb forgalmat
lebonyolító és legnépszerűbb tömegközlekedést. Nem volt olyan időszaka és politikai kurzusa
a XX. századnak, amikor a sikeres működésre való tekintettel ne akarták volna fejleszteni a
két vonalat. Manapság a Ráckevei HÉV a XX., XXIII. kerületet, a közelebbi bal parti és a
távolabbi szigeti agglomerációt, a Csepeli HÉV a XXI. kerületet, illetve a szigeti agglomeráció közeli részét kapcsolja össze a főváros központi részével. 422
Ráckevétől délebbre a települések viszont kimaradnak a gyorsvasút által biztosított
közlekedésből, így a Csepel-sziget déli része ebből a szempontból ma is hátrányos helyzetben
van. Szigetbecse, Lórév és Makád irányában a közlekedést csak a közutakon lehet megoldani,
de tudjuk, hogy ezekből mindig is kevés volt a Szigeten.
Tervek a szigeti közlekedés javítására, gyorsabbá tételére természetesen mindig voltak. A hetvenes években például a Csepel-szigeten szándékoztak átvezetni egy Hatvan és
Székesfehérvár közti autóutat, amely Ráckeve magasságában szelte volna át, illetve találkozott volna a szintén megépítendő észak-déli gerincúttal.423
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7.2. Hajózás
Hajózásra mindkét Duna-ágat ugyanolyan régtől fogva használták, mint a halászatra,
vagy a hajómalmok működtetésére. Közlekedni a folyón a középkorban sokkal gyorsabb és
egyszerűbb volt, mint a szárazföldi közlekedés, amiben nagy szerepet játszott a Duna északdéli iránya és központi elhelyezkedése.
A két ág közül minden bizonnyal a szélesebb, kevésbé zátonyos és kanyargós NagyDunának lehetett nagyobb a forgalma. Hadihajók csak ott közlekedtek, és a kereskedelmi hajózás nagy része is ott folyhatott.424 A Soroksári-Duna jobb és bal parti települései azonban
szintén kihasználták a folyó adta közlekedési lehetőséget. Ez egyrészt azt jelentette, hogy
terményeiket csónakokon, dereglyéken, kisebb hajókon szállították Buda és Pest piacára, illetve földesuraikhoz is így juttathatták el azok járandóságát. Utóbbira példa egy 1305. évi
oklevél, amiben a nyulak-szigeti apácák bepanaszoltak haraszti jobbágyokat, hogy azok megtámadták és elfoglalták azokat a hajókat, amelyek Taksonyból, az apácák birtokáról tartottak
északnak (az apácákhoz) és elrabolták a szállított termést. 425
Korábban már volt szó róla, a hajózás és a hajómalmászat gyakran akadályt jelentettek
egymásnak. Ezen kívül még problémát jelenthettek alacsony vízállás idején a gázlók, gyakori
zátonyok, a változó mederszélesség és -mélység, valamint, hogy a folyással szemben vontatóerőt és vontatóutat kellett alkalmazni. 426
A Soroksári-Duna partján fekvő Ráckeve fontos szerepet játszott hadügyi tekintetben
is. Itt telepedtek meg 1440-ben ugyanis azok, a török elől menekült délvidéki szerbek, akikről
köztudott volt, hogy kitűnő és tapasztalt hajósok, és akikre a magyar uralkodónak szüksége
volt a dunai hadiflottilla számára a török elleni harchoz. Így nem csoda, hogy I. Ulászlótól
kezdve a királyaink mindig növelték és megerősítették a ráckevei szerbek kiváltságait. Mohács előtt nem sokkal Tomori érsek Ráckevén toborzott naszádosokat. Maga a ráckevei kikötő
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is jelentős lehetett, mert 1527-ben a Ferdinánd-párti magyar dunai hajóhad itt állomásozott,
amíg Szapolyai János uralta Budát.427
A hódoltság korában a defterek adatai alapján az északi szigetcsúcs közelében levő
szőlősi és a Ráckevénél levő lehetett a két fontos kikötő a Soroksári-Dunaágban. A Szőlősnél
levőből származott a birtokos legnagyobb jövedelme a szőlősi bevételek közül, míg a ráckevei
kikötő állítólag az észak-déli marhakereskedelemben játszott nagy szerepet. Ráckeve súlyából
az is következik, hogy a mellékágon is jelentős hajósélet folyt.428
A török kor után a Soroksári-Duna csak a helyi kereskedelem szempontjából volt jelentős. Az 1728-as regnicoláris összeírásban szinte az összes településnél megemlítik, hogy
terményeikkel Budára és Pestre mennek szárazon vagy vízen. Például a legnagyobb településről, Ráckevéről hetente több dereglye vitte a két város felé a búzát, fát, szénát, kenyeret. 429
Az ilyen jellegű kereskedésnek az első dunai gőzhajójáratok felállítása sem vetett véget. 1847-ben határozták el (többek között), hogy Pest és Ráckeve közt naponta egy hajó fog
közlekedni. 430 A nagy változást a folyóág 1872-es lezárás jelentette, amely egy csapásra véget
vetett minden korábbi hajózási formának. A bejutó víz annyira kevés volt, hogy az eredeti
mederszélességnek csak egy részét tudta megtölteni, a sekéllyé váló vízben pedig nem lehetett
hajózni. A fővárosba ez után nem jutott el a Soroksári-Duna melletti településekben termesztett friss zöldség és gyümölcs, amit olcsón lehetett eljuttatni és ezért jó áron is lehetett megvásárolni. A lezárással elszigetelődött lakosság hamar hallatta a hangját, ami a parlamentbe is
eljutott. Születtek elgondolások, hogyan lehetne ismét visszaállítani a mellékági hajózást. Így
például javasolták, hogy a gubacsi zárógátat zsilipgáttá alakítsák át, amin át tudnak kelni a
hajók. Az is felvetődött, hogy Soroksári-Dunát az ekkor (is) tervezett Duna − Tisza-csatorna
egy részévé kellene alakítani és így újra bekapcsolni a vízi közlekedésbe. Végül azonban
semmi sem lett az ötletekből, mert a jégveszély elhárítása és a Nagy-Duna rendbetétele fontosabb volt a kormányzat számára. Ráadásul a XIX. század utolsó két évtizedében a SoroksáriDunától keletre húzódó vasútvonal és a ráckevei gyorsvasút megépítése egy újabb lehetőséget
nyújtott az itteni lakosok számára, hogy áruikat viszonylag olcsón és jóval gyorsabban juttassák el Budapestre.431
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A hajózás problémája csak a XX. század húszas éveiben oldódott meg, miután lebontották a gubacsi zárógátat, illetve az alsó és felső torkolati zsilipek megépítésével csatornázták
a Soroksári-Dunát. Így már nem csak hajók és dereglyék, hanem nagy uszályok is beúszhattak
a mellékágba. A menetrendszerinti hajójárat elindítása előtt Dömsöddel bezárólag, mindegyik
folyóparti településen hajóállomás épült. 1931-ben állt fel Csernátony Sándor pesterzsébeti
vállalkozó „Csernátony Budapest–Ráckeve–Dömsöd Hajózási Vállalata”, amelynek mindkét
típusú (személy- és áruszállító) hajója a Ferenc József (ma Belgrád) rakpartról indulva naponta egy-egy alkalommal tette meg a Budapest és Dömsöd közti hatvan km-es utat. Persze a
lecsökkent vízmennyiségből eredeztethető gondok továbbra is megmaradtak. Gondot jelentettek az ismeretlen mélységi viszonyok, zátonyok és a mesterséges akadályok (tuskók, régi malomkarók, halfészekként működő elsüllyesztett ladikok) Ezért 1937-ig az állam több munkálatot végeztetett el – medertisztítás, kotrás – a hajózás biztonságossá tételére. Ennek köszönhetően ezután a felső torkolattól az Angyali-szigetig a meder közepe, innentől a tassi zsilipig
pedig a Soroksári-Duna teljes szélessége volt hajózható.432
Szocialista korszakban a menetrendszerinti hajójáratok már nem a Belgrád rakpartról
indultak, hanem a Ferencvárosi kikötőből. Emellett újdonság volt, hogy 1951-ben Dunaharasztiban a MAHART-nak hajóépítő üzeme létesült. Ettől kezdve a rendszerváltásig folyt itt
uszályok építése és vízre bocsátása.433 A Soroksári-Duna hajózása a két világháború közötti
időszakhoz képest semmit sem fejlődött. Gyakorlatilag csak kiránduló jellege volt, kevésszámú utassal. Emellett ebben az évtizedben még naponta indultak hajók Dömsöd, Ráckeve térségéből, hogy a környéken termelt gyümölcsöt, zöldséget a fővárosi nagyvásártelepre szállítsák.
A hatvanas évek második felében elinduló üdülőhelyi mozgalom, amely a főváros
pihenőhelyévé akarta tenni a Soroksári-Dunát és közvetlen környékét, számolt a vízi közlekedéssel, ezért sűrűbb járatokat, kotrást, újabb kikötőket tervezett. A hetvenes években a mellékág fejlesztése iránt kormányzati körökben is érdeklődtek, ugyanis ekkor ismét felvetődött a
Duna – Tisza-csatorna megépítésének gondolata. A Soroksári-Dunát is bevonva egy olyan
hajózási útvonalat akartak megvalósítani, ami a teherszállítás terén növelte volna meg a hajózás jelentőségét. A mellékágat építkezésekkel, mederszabályozással olyan vízi úttá tervezték
alakítani, amelyen már a legnagyobb uszályok is közlekedni tudnak. 434
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A tervekből azonban semmi sem valósult meg, ráadásul a fent említett lokális jellegű
teherszállítás ugyanolyan jelentéktelenné zsugorodott, mint a vegetáló személyszállítás. Működött a Budapest–Ráckeve–Dömsöd–Tass hajójárat, de csak a hétvégi napokon, és állítólag
pusztán 5-10%-os kihasználtsággal. Már ekkor beszéltek arról, hogy le kellene állítani. A horgászok nem örültek, hogy még működik, az újságokban pedig írások jelentek meg a hajójáratról és a vonal kihasználatlanságáról. 435 Végül is 1992-ben állt le a menetrendszerinti közlekedés a Soroksári-Dunán, azóta csak egy nosztalgiahajó van, ami egyes hétvégéken elmegy
Dömsödig és vissza. Napjainkban, amikor ismét felmerül a folyóág fejlesztése, felvetődött,
hogy a hajózást ismét el kellene indítani, de nem csak turisztikai, hanem tömegközlekedési és
teherfuvarozási szempontból is. Vannak akadályai ennek, mint például a korszerűtlen zsiliprendszer, a helyenként sekély víz és az elmúlt évtizedekben kialakult üdülőjelleg megzavarása, így a kérdés még teljesen nyitott.436
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7.3. A Soroksári- és a Nagy-Duna átkelői
Az Adony és Lórév közti rév
A Csepel-sziget déli részének jelentős átkelőhelye a Nagy-Dunán. Valószínűleg a legrégebbi
rév, amire utal a közeli Lórév település elnevezése is, amire már XIII. századi adatok is vannak.
1259. In portu equorum. IV. Béla király oklevelet ad ki Lóréven. (OL Q Dl. 491.). 1276. IV.
László itt rendelkezik. (OL Q Dl. 938.). 1308: Lorew in magna insula. (Bakács 111-112. p.).
1580, 1590: Működött a rév, mert a török defterekben külön jövedelemként szerepelt az innen
származó átkelési illeték. (Káldy 1985 152-154., 405. p.). 1660-1664: Evlija Cselebi hajón
kelt át az Adony melletti Dsánkurtaránból a Kuvin szigetre. (Evlija Cselebi 245. p.). 1704: a
rácok Adonynál gyülekeztek átkelési céllal. (Bánkúti 109. p.). 1737: Bél Mátyás szerint a királyi ménes lovait a középkorban ott úsztatták át a Dunántúlra. (Bél 150-151. p.). 1768: A
Ráckevei Uradalom birtokában a rév, mert a lórévieknek (is) fizetniük kell érte. (Novák: Mária Terézia 334. p.). 1773-1808: folyami átkelő. (Tört. HNT. 30. p.). 1783: Überfuhr. Az első
katonai felmérés jelzi az átkelőt. A jobb parton házak épültek az átkelőnél. Onnan vezetett út
Adonyba. (Első kf. XIII./XXIV.). 1834: Nem jelzi. (OSZK TR 1.152). 1848: Feltüntetve.
(Görög – P-P-S megye). 1849: Görgey Artúrnak állítólag itt volt tábora. (Ráckeve 37. p.).
1858: A A Lórévi- szigetektől északra és az Adonyi-szigettő délre húzódott a vonala. (Második k.f. 54./XXXI.). 1882: Lórév és az Adonytól délre eső partszakasz között. (Harmadik k.f.
5162/3.). 1905: Nincs jelezve. (A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna
átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1944-1945: A Lórév és Adony közti révet használták a
szovjetek, hogy átkeljenek a szigetről a Dunántúlra. (Pataki 102. p.). 1958: Motoros komp a
Lórévre vezető út és az Adonyi-szigettől délre a jobb part között. (Térkép 1958). 1961: Ahol
az Adonyi-sziget véget ért, ott van jobb parton az Adony-Lórév révállomás. (Szombathy 93.
p.). 1962: Rév néven jobb parti külterülete Adonynak. (HNT 1962 75. p.). 1970: 1974, 1975.
1980: Léte és működése megerősítve. (OSZK TA 4.950/69., PML XXVII. 108. a. F. 21. szelvény, OSZK TM 7.305, PML XXVII. 108. a. C. 1980.). É.n.: „Laposi rév”-nek is hívták. A
Lórévről, Ráckevéről, Szigetbecséről jövő kereskedők itt keltek át a Dunán, mert ez volt a
legsekélyebb rév. (PML XXVII. 108. a. E. Szekeres József: Adatok Tököl község történetéből
(é.n.). 1996: 50 tonna teherbírású. (OSZK TM 10.420). 2004, 2011: Üzemel. (Mo. Top. tér. L34-26-D/2004., www.lorev.hu)

Angyali-szigeti révek
Az Angyali-sziget egy viszonylag nagyméretű, hosszú és keskeny sziget, amely Szigetszentmártontól Ráckevéig húzódik a Ráckevei (Soroksári)-Dunában. Nagysága és elnyúltsága alakította ki azt a helyzetet, hogy három kis átkelő is létrejött, hogy a szigetet elérhessék Szigetszentmárton, Ráckeve és a bal parti Kiskunlacháza lakói.
1958: Átkelő az Angyali-sziget és Ráckeve között. (Angyal 287. p.). 1961: Az Angyaliszigetről átjár egy csónak a lacházi partokra. (Szombathy 62. p.). 1975: Csak személyszállí222

tásra képesek. (OSZK TM 7.305). 1976: Emberi erővel működtetett révek volt, de már megfogalmazódott a nagyobb komp igénye. A teherszállítást tehénszállító dereglyével oldották
meg ekkor. (PML XXVII. 108. a. C. Angyali-sziget TÜB). 1989: Személykomp. (OSZK TM
10.785). 1996: A sziget és Szigetszentmárton közt a 22. folyamkilométernél. Csak személyátkelésre. (OSZK TM 10.420). 2004: A térkép feltünteti az Angyal-sziget és Ráckeve közti átkelőt. (Mo. Top. tér. L-34-26-B/2004.). 2006: Üzemel a Szigetszentmárton és Angyal-sziget
közti komp is. (www.ulicska.iweb.hu/kapcsolat /dunai%20kompok.ppt)

Csepeli Kis-Duna rév (Gubacsi-híd)
Az északi szigetcsúcshoz legközelebb eső egykori Csepel falu soroksári-dunai átkelője kialakulásának kulcsa a Pest felé irányuló forgalom volt. Ez volt a legrövidebb út ahhoz, hogy a
csepeliek elérhessék a várost.
Györffy György szerint a Csepel-sziget legfontosabb útja kezdődött a Gubaccsal szemben
levő egykori révnél. (Györffy: Az Árpád-kori... IV. 193. p.). 1768: A község birtokában volt,
nem az uradaloméban, ezért hasznot hozott Csepelnek. (Novák: Mária Terézia 166. p.). 1834:
Pest megye térképén jelezve az átkelő. (OSZK TR 1.152). 1854: Csepel Ófalutól jól látható út
vezet a Kis-dunai révhez. (OSZK K 253). 1858: Az átköltöztetett Csepelről északi irányba
tartó út vezetett s révhez. (Második k.f. 51./XXXII.). 1882: A csepeli Kis-Duna rév már nincs.
Helyette egy kicsivel délebbre az 1872-ben felépített gubacsi gáton lehetett átjutni egyik partról a másikra. (Harmadik k.f. 5062/2.). 1934: 1872 előtt kompon lehetett átkelni Pest felé, a
településtől északkeletre szemben a mai Kén utcával az akkori Ferencváros és Erzsébetfalva
között. A lakosság egy része ezt használta, hogy munkába járjon, Pestre menjen eladni a terményeit. A zárógát 1872-es felépítése után a rév megszűnt, mert a közlekedés onnantól a zárógáton folyt. 1919 és 1924 között épült fel délebbre, a gát közelében a Gubacsi-híd, amely
gyalogos, közúti, MÁV és HÉV forgalmat is lebonyolított. A zárógátat párhuzamosan lebontották. (Perényi 12., 76-77., 97-98., 110. p.). 1944: Felrobbantották, majd a háború után helyreállították. (Dunaharaszti III. 18. p.). 1980: A XX. század hetvenes éveiben kiszélesítették a
Gubacsi-hidat. (PML XXVII. 108. a. C. 1980.) 2011: A hetvenes évekbeli átépítéssel a Hévforgalom megszűnt a hídon. (www.fovinform.hu/hidak /dunaag.php)

Csepeli Nagy-Duna rév
A Csepeli Kis-Duna révvel egy magasságban, a Nagy-Duna partján volt eredetileg Csepel
másik átkelője, amelyen Budát, illetve Promontort lehetett elérni.
1737: Bél Mátyás szerint a műve írásakor a csepelieknek még nem volt templomuk, így Budára jártak misére. (Bél 147. p.). 1768: A rév Csepel község birtokában volt, nem az uradaloméban. Tököliek szerint, amikor valamit szállítanak Promontorba, akkor felszekereznek Csepelig és az ottani réven kelnek át. (Novák: Mária Terézia 166., 499. p.). 1773-1808: Folyami
átkelő. (Tört. HNT. 28-32. p.). 1783: Az első katonai felmérés térképe alapján Csepel falu déli
szélénél volt a rév bal parti végpontja. A jobb parton út vezetett Promontor faluba. (Első k.f.
XIV./XXI.). 1820-1825: A Pest környékét ábrázoló térkép már két átkelési útvonalat jelez a
Nagy-Duna bal partjáról. Északnyugati irányban Budára, délnyugatra Promontorba lehetett
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eljutni. (OSZK TR 8.101). 1834, 1848: Mindkét térkép jelzi a révet Csepel falu alatt közvetlenül. (OSZK TR 1.152, Görög – P-P-S megye). 1858: Csepel falu délkeleti irányban egy
magasabb fekvésű helyre költözött. A központjából egyenes út vezetett nyugati irányban a
révhez. (Második k.f. 51./XXXII.). 1876: Galgóczy Károly szerint dereglyés rév volt
Promontor és Csepel között. (Galgóczy III. 19. p.). 1883, 1905: Komp Csepel és Budafok
közt. (Harmadik k.f. 5062/1., (A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna
átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1933: Motoros komp közlekedett a csepeli oldal és Budafok északi része között. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1934: A XVIIIXIX. század folyamán a csepeliek arra használták nagy számban a révet, hogy a Promontor és
Lágymányos közötti nagy kiterjedésű urasági rétekre járjon kaszálni, illetve a promontori szőlőiket, földjeiket megműveljék. Amikor ezeket csepeli földekre cserélték az uradalommal,
akkor a rév forgalma jócskán lecsökkent, ugyanis a csepeliek már nem keltek át rendszeresen
a Dunán. Az első világháború után a kompot egy ritkábban közlekedő motorcsónak váltotta
fel. (Perényi 12., 77., 96-98. p.). 1958: Üzemel a Csepel-Budafok rév. (Angyal 279. p.). Időközben létesült egy másik is Csepeltől délre a bal és a budafoki part között is egy átkelő.
(Térkép 1958). 1970: A rév csepeli vége áttevődött a délebbre levő hajóállomáshoz. A budafoki részen is a hajóállomás a rév másik pontja. Fel van tüntetve a másik rév is, ami délebbre,
a csepeli Rózsa utca végétől indult Budafok déli része felé. (OSZK TA 4.950/82-83.). 1975:
Mindkét komp üzemel, de az eredeti Budafok-Csepel közti már csak „gyári járatként” a Csepel Vas- és Fémművekbe. (OSZK TM 7305). 2002: Ma két olyan út van Csepelen, amelyek a
Nagy-dunai partban végződnek, a Budafoki út és a Rózsa utca, amiből világosan látszik, hogy
ezek voltak a kompokhoz vezető egykori utak. (Hungaro Guide – Bp. 33., 43. p.). 2009: A
csepeli képviselőtestület megszavazta azt a BKV kezdeményezést, hogy Budafok-Tétény és
Csepel közé (ismét) révátkelőt helyezzenek, tekintettel a környéken élők közlekedési igényeire és a turisztikai szempontokra. Megvalósulás esetén 2010-ben megindulhat a gyalogosok és
biciklisek számára a kishajó-forgalom. A két eredeti átkelőpont került kiválasztásra, a Rózsa
utcánál és a Színesfém utcánál. (Varga)

Csepel-Soroksár (Molnár-szigeti)-komp
A Ráckevei (Soroksári)-Duna két partján a XXIII. kerületet, vagyis Soroksárt köti össze a
XXI. kerület Királyerdő nevű részével úgy, hogy híd vezet Soroksárról a közeli Molnárszigetre, és innen indul a komp a csepeli part felé.
1970: Üzemel Csepel és Soroksár között. (OSZK TA 4.950/99.). 1975: 1975-ben átépítették.
„Hídpótló kompjárat”. (PML XXVII. 108. a. C. 1975., PML XXVII. 108. a. C. Dunaharaszti
ÜDB iratai 1975.). A komp járműszállításra is alkalmas. (OSZK TM 7.305). 1996: 48,8 folyam-kilométernél, 16 tonna teherbírású. (OSZK TM 10.420). 2004: Üzemel. (Mo. Top. tér.
L-34-15-C/2004.)
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Dömsödi/Dabi rév
A Csepel-sziget déli részének észak-déli irányú átkelője az Alföld felé a Ráckevei (Soroksári)-Dunán.
1291: Fennena királyné oklevelében „Dob”-nál van egy dunai rév. (OL Q Dl. 1320.). 1562: A
török defterek alapján egyre jelentősebb jövedelmet hozó átkelő. (Káldy 1985 207-208. p.).
1783: Az első katonai felmérésnél nincs jelezve. (Első k.f. XIV./XXIV.). 1858: A Dabi-sziget
és Királyrét között volt, közvetlenül a Somlyó-sziget legdélebbi csücske közelében. A Csepelszigeti parton út vezetett Szigetbecse, illetve Ráckeve felé. (Második k.f. 54./XXXII.). 1864:
Pesty Frigyes szerint Gyálai-révnek is nevezték, mert a jobb parton az egykori Gyála település volt. (Pesty: PPS helynévtár 228. p.). Ugyanaz, mint a második katonai felmérésnél.
(Harmadik k.f. 5162/3.). 1933: Evezős komp. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári
1933). 1952: Van. (L-34-26-D-b/1952). 1958: Motoros kishajónak ábrázolja a térkép, de az
útvonal valamivel északabbra tevődött a Somlyó-sziget Dömsödhöz tartozó déli része és a
jobb part között. (Térkép 1958). 1970: Ugyanaz. (OSZK TA 4.950/87.). 1975: Járműve szállítására is képes. (OSZK TM 7.305). 1996: Üzemen kívül. (OSZK TM 10.420). 2004: Működőként jelezve. (Mo. Top. tér. L-34-26-D/2004.)

Dunaharaszti-Hév-híd
A híd Dunaharaszti és Szigetszentmiklós között biztosítja a gyorsvasút áthaladását a a Ráckevei (Soroksári)-Duna felett.
1952: A Haraszti-sziget északi-csúcsán halad át. (Kat. tér. L-34-15-C-c/1952). 1961: 1892ben épült a ráckevei gyorsvasút vonala részeként. (Szombathy 40. p.). 2000: A Dunaharasztiig
tartó vasút meghosszabbítása miatt építették meg, hogy a szerelvények átjuthassanak a Csepel-szigetre. 1944-ben felrobbantották. Nem lehetett helyreállítani, ezért 1947-49 közt új híd
épült. (Dunaharaszti II. 8-15., III. 18. p.). 2004: Jelezve. (Mo. Top. tér. L-34-15-C/2004.).
2013: 2012-ben felújították a hidat. (http://www.kisdunainagyhajok.hu/kis-dunai_hidak/ dunaharaszti-vasuti-hid_felujitas2012.php)

Ercsi-Szigetújfalu rév
A Csepel-sziget középső részének egyetlen átkelőhelye a Nagy-Dunán a Dunántúlra, ezért
országos jelentőségű volt. Ezért mindig is nagyobb, személyeket és járműveket egyaránt szállító komp közlekedetett itt.
1710: Az átkelőhelynél feküdt a Rákóczi-szabadságharc alatt egy német tábor. (Bánkúti 224.
p.). 1773-1808: Folyami átkelő. (Tört. HNT. 40. p.). 1778: A térkép az Ercsi-szigettől északra
rajzolja meg az útvonalát a Nagy-Duna jobb partja, illetve az Újfalusi-sziget között. (OL S
11 830/99). 1806: Jelzi az átkelőt a sziget és Ercsi között. (Lipszky). 1834, 1848: Jelezve.
(OSZK TR 1.152, Görög – P-P-S megye). 1849: Egy hajóhíd volt Ercsi és a Csepel-sziget
között. (www.ercsi.hu). 1858: Szigetújfaluból út vezetett a rév bal parti végpontjához az
Újfalusi-szigeten. A jobb parton Ercsihez közel, északra érkezett meg a komp. (Második k.f.
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53./XXXII.). 1864: A komp a Ráckevei Uradalom birtokában volt. (Pesty: PPS helynévtár
371. p.). 1879: Galgóczy Károly csak a létezését említi meg. (Galgóczy III. 31. p.). 1905: Jelezve. (A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza.
In: Adatok). 1944: A révet a szovjetek is használni akarták az Ercsiben és a jobb parton levő
németek ellen. (www.szigetujfau.hu). 1956: A bal parton „Révház” néven Szigetújfalu külterülete. (HNT 1956 605. p.). 1958: Motoros komp Ercsi és az Újfalusi-sziget között. (Térkép
1958). 1970, 1974, 1975, 1980: Léte és működése megerősítve. (OSZK TA 4.950/74., PML
XXVII. 108. a. F. 8. szelvény, OSZK TM 7.305, PML XXVII. 108. a. C. 1980.). 1996: 20
tonnás teherbírás. (OSZK TM 10.420). 2004, 2011: Napjainkban is üzemel. (Mo. Top. tér. L34-26-B/2004., www.szigetujfalu.hu)

Kvassay-híd
A Csepel-sziget északi csúcsán épült fel a Ráckevei (Soroksári)-Duna felett, és köti össze
észak-déli irányban a legrövidebb úton Csepelt a főváros centrumával.
1934: 1926 és 1930 közt épült fel. Közúti hídnak készült, de szándékosan szélesebbre építették, hogy idővel vasútvonalat is lehessen ráhelyezni. (Perényi 110. p.). 1952: Közúti és Hévhíd. (Mo. Top. tér. L-34-15-C/2004.). 2012: 1944-ben felrobbantották, majd 1947-ben helyreállították. 1999-2000-ben teljesen új vasúti és közúti hidat építettek a helyére.
(www.fovinform.hu/hidak/dunaag.php)

Lakihegy-Tétényi rév (M0-ás híd nyugat)
A Szigetszentmiklóshoz tartozó Lakihegyet és a jobb parti Tétényt kötötte egykor össze egy
komp, aminek a helyén ma az M0-s autóút Nagy-Dunai hídját találhatjuk.
1783: Az első katonai felmérés térképe Téténynél átkelőhelyet ábrázol. (Első k.f. XIII./XXI.).
1834: Pest megye térképén átkelő van jelezve itt. (OSZK TR 1.152). 1858: A második katonai
felmérés szerint az akkori Lakihegy pusztára vezető út és Tétény között volt a komp a NagyDunán. (Második k.f. 51./XXXII.). 1864: Pesty Frigyes, mint „Tétényi rév”-es ismerte.
(Pesty: PPS helynévtár 434. p.). 1876: Galgóczy Károly szerint a Háros-sziget alatt Tétény
felé volt egy dereglyés komp. (Galgóczy III. 19. p.). 1882: Ugyanaz, mint a második katonai
felmérésnél. (Harmadik k.f. 5062/1.). 1905: Jelezve. (A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1958: Üzemel a LakihegyNagytétény rév. (Angyal 281. p.). Motoros komp a Lakihegyre vezető út vége és Nagytétény
között. (Térkép 1958). 2004: Ma pontosan ott nyúlik át az M0-ás autóút nyugati hídja a Lakihegytől és a Háros-szigettől délre. (Mo. Top. tér. L-34-15-C/2004.)
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Majosháza-Szigetcsép rév
Szigetcsép és Majosháza közt, ahol a Soroksári-Duna meglehetősen összeszűkült a mederben
levő két sziget miatt, volt egy rév, amely a legrövidebb úton kötötte össze a két települést.
1882: A harmadik katonai felmérés térképe jelzi, hogy a rév a majosházi part és a két sziget
közül a kisebbik között üzemelt. Így a komp útja nagyon rövid volt. A kis szigetről töltésút
vezetett a Csupics-szigetre, onnan ugyanilyen jobb parti Szigetcsépre. (Harmadik k.f.
5062/3.). 1905: Jelezve. (A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1933: Evezős kompként feltüntetve. (A Soroksári Duna-ág
térképe In: Soroksári 1933). 1958: A szerző szerint a komp a majosházi révállomástól ment át
a szigetre, ahonnan töltésen lehetett átjutni a Csépi-szigetre. Itt egy gát volt, ami lezárta a
Csepel-sziget és a Csépi-sziget közti mellékágat, és a gáton lehetett elérni a Szigetcsépre vezető utat. (Angyal 285. p.). A térkép jóval északabbra helyezi a valóságnál. Itt közvetlenül a
Domariba-szigettől délre húzódik a motoros komp útvonala, Majosházától és Szigetcséptől
egyaránt északra, és a Csupics-szigetet nem is érinti. (Térkép 1958). 1968: Működik a komp.
(Soroksári Duna-ág 40. p.). 1970: Komp Majosháza és a névtelen sziget közt. (OSZK TA
4.950/94.). 1974: A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág fejlesztésekor a révet nem meglévőnek,
hanem az V. ötéves terv által kifejlesztendőnek ábrázolták. (PML XXVII. 108. a. F. 7. szelvény). 1975: Járművek szállítására is alkalmas komp. (OSZK TM 7.305). 1980: Még üzemel.
(PML XXVII. 108. a. C. 1980.). É.n.: Nem működik. (OSZK TM 14.420). 2004: Ugyanaz.
(Mo. Top. tér. L-34-26-B/2004.)

Makád-Kulcs rév
Átkelőhely Csepel-sziget legdélebbi települése, Makád és vele szemben, a Nagy-Duna jobb
partján fekvő Kulcs között.
1848: Makádon „Rév Társaság” alakult, hogy megoldják az állandó átkelést a túlpartra. A
XIX. század folyamán sok makádi lakos szerzett szőlőt Kulcson, Rácalmáson, ahova gyakorta
kellett átjárnia. Állandó révet akartak alapítani, állandó révésszel. (Pataki 80. p.). 1858: A
második katonai felmérés alapján Makádról út vezetett a bal part egy pontjához, ahonnan indult a komp Kulcs irányába. (Második k.f. 54./XXXII.). 1882: Ugyanaz. (Harmadik k.f.
5162/3.). 1905: Jelezve. (A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1958: Rév Kulcs puszta és a makádi part közt. (Angyal 291.
p.). Egyáltalán nincs jelezve. (Térkép 1958). 1961: Jelzi. (Szombathy 94. p.). 1970: Csónakos
rév a makádi part és a kulcsi hajóállomás között. (OSZK TA 4.950/66.). 2004: A bal parton
Makádtól délre, a torkolattól 6-7 kilométerre északra, illetve a jobb parton Kulcshoz közel,
Rácalmástól északra. (Mo. Top. tér. L-34-26-D/2004.)
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Ráckevei rév (Árpád-híd)
A Ráckevénél található egykori rév és a helyén épült híd a legforgalmasabb átkelője volt a
Soroksári-Dunának. A Csepel-sziget déli részét kötötte össze a Duna-Tisza közével, illetve a
lórévi átkelővel együtt biztosította a legrövidebb átjutást a Dunától keletre, illetve nyugatra
eső területek között.
1440: I. Ulászló király Kevi városnak – in Insula nostra Csepel – révjogot ad és megengedi,
hogy a megtelepedő, az aldunai Keviből menekült rácok a Dunán hajókkal és csónakokkal
közlekedhessenek, és a réven utasokat szállíthassanak. (Magdics 24-25. p., Bártfai 181. p.).
1455: V. László király meghagyja a nádornak, a Csepel-sziget ispánjának és helyettesének,
hogy a délvidéki Keviből menekült, a Kiskeviben, vagyis Szentábrahámtelkén megtelepedett
rácokat szabadságaikban, birtokaikban és révjogukban védjék meg. (Bártfai 209. p.). 1562: A
török defterben az átkelési illeték, mint jövedelemkategória szerepel. (Káldy 1985 506. p.).
1565: Kövin városból származó bérlet-jövedelmek: köztük az áruvám, az átkelés vámja,
hajókormányadó. (Velics-Kammerer: II. 330-331. p.). 1693, 1699: Új komp készíttetése.
(Magdics 101-102. p.). 1708: Mind a rácok, mind a kurucok egyaránt használták a révet.
(Bánkúti 524. p.). 1710: A kurucok Ráckevénél akartak átkelni a Duna-Tisza közére. (Bánkúti
874. p.). 1711, 1714, 1722: Új komp készíttetése. (Magdics 105, 106., 110. p.). 1737: Bél úgy
tudta, hogy a rév- és utasszállítási jogot Szapolyai János király adta nekik 1536-ban. (Bél
138-146. p.). 1768: A ráckeveiek urbariális válasza szerint a város révésszel kezelteti a kompot, ami viszont akkora költséget jelent, hogy nem is éri meg. (Novák: Mária Terézia 395. p.).
1771, 1774: Új komp készíttetése. (Magdics 123-124. p.). 1778: A rév Ráckeve és a bal part
azon pontja között van, ahol találkoztak egymással a Lacházára, Peregre, illetve a Ráckevéhez
tartozó pusztákra tartó utak. (OL S 11 830/89). 1781: Új komp készíttetése. (Magdics 134. p.).
1783: Az első katonai felmérés térképe Ráckeve és a túlpart között, délre a Balabán-szigettől
jelez egy csónakos révet. Itt volt a legkeskenyebb a Soroksári-Duna és innen indult az út Kiskunlacháza irányába. (Első k.f. XIII./XXIII.). 1785, 1790: Új komp készíttetése. (Magdics
140-150. p.). 1806: Lipszkynél is jelezve Ráckeve és a peregi part között. (Lipszky). 1833:
Egész évben alacsony volt a víz szintje, ezért a révben egy nagy zátony bukkant fel, ami megnehezítette a komp működését. (Magdics 182. p.). 1834: Jelezve az átkelőhely. (OSZK TR
1.152). 1843: Nagy fennakadást okozott főleg nyári aratáskor, hogy a komp nagyon korlátozottan tudta a forgalmat továbbítani, ezért a szekerek hosszú ideig vártak a partokon rá. 1839ben már tervezték, hogy egy hajóhíddal kellene megoldani a problémát. 1843-ban született
meg a döntés, hogy 1844 májusára készen kell állnia. (Bognár 224. p.). A híd építtetője Károly János ráckevei tanácsnok volt. (Ráckeve 37. p.). 1848: Feltüntetve. (Görög – P-P-S megye). 1849: A császáriak el akarták szállítani a szétszedhető fahidat, de végül ez nem történt
meg. Viszont Buda ostromához a magyar csapatok elvitték, és a Csepel-sziget felső csúcsánál
ezen kelt át a sereg Budára. (Ráckeve 38. p.). 1858: A második katonai felmérés térképe már
a hidat jelzi az átkelőnél. (Második k.f. 53./XXXII.). 1876: A nagy árvíz a hajóhidat is lerombolta. (Borovszky). 1879: A dunai révjogot az uradalom bírta, a város pedig örök időre évi 10
forintért bérelte tőle. Ezért a város köteles volt a hidat fenntartani, illetve minden uradalmi
tisztviselőt és szállítmányt díjfizetés nélkül átengedni. (Galgóczy III. 12. p.). 1882: Ugyanaz,
mint a második katonai felmérésnél. (Harmadik k.f. 5162/1.). 1896-1897: Árpádról elnevezett
vashíd
épült
fel
a
hajóhíd
helyén.
(http://www.kisdunainagyhajok.hu/kisdunai_hidak/rackevei-arpad-hid.php). 1905: Jelezve. (A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1944-1949: Visszavonuló német
vagy magyar csapatok felrobbantották. 1949-ig szovjet pontonhíd működött mellette, akkor
átadták az újjáépített hidat. (http://www.kisdunainagyhajok.hu/kis-dunai_hidak/rackevei228

arpad-hid.php,
P.M.K.
I.
647.
p.).
1993-1994:
A
hidat
(http://www.kisdunainagyhajok.hu/kis-dunai_hidak/ rackevei-arpad-hid.php).

átépítették.

Ráckeve-Kerekzátony-sziget rév
A XX. század második felében a Ráckevei (Soroksári)-Dunában levő, Ráckevéhez tartozó
Kerekzátony-sziget üdülőterületté válása nyomán a város és a sziget között átkelő jött létre.
1952: Révet jelez Ráckeve és a sziget északi része között. (L-34-26-D-b/1952). 1970: Nincs
feltüntetve semmilyen átkelési lehetőség. (OSZK TA 4.950/90.). 1974: A térképen csak tervezettnek tüntetik fel, mint, ami az V. ötéves terv részeként fog megvalósulni. (PML XXVII.
108. a. F. 13-14. szelvény). 1975: Személyszállító komp. (OSZK TM 7.305). 1980: Ráckeve
és a Kerekzátony-sziget közti motoros kompjárat. (PML XXVII. 108. a. C. 1980.). 1989,
1996: Csak személyszállításra alkalmas átkelés. (OSZK TM 10.785, OSZK TM 10.420,
www.ulicska.iweb.hu/kapcsolat/dunai%20kompok.ppt)

Szigetszentmiklós-Haraszti rév (M0-ás híd kelet)
Eredetileg csak egy lokális átkelő volt Szigetszentmiklós és Dunaharaszti északi részei között
a Ráckevei (Soroksári)-Dunán. Ma az M0-s autóút nagy forgalmú keleti hídja van itt.
1768: A szigetszentmiklósiak a Soroksári-Duna túlsó partján bérelt földjeikre tudtak átkelni a
komppal. (Novák: Mária Terézia 456. p.). 1783: Az első katonai felmérés térképe szerint rév
két végpontja a jobb parton a Czuczor-szigettől délre, illetve a bal parton Harasztitól északra
esett. (Első kf. XIV./XXI.). 1834: A Cucor-sziget magasságában jelez átkelőhelyet a jobb
partra. (OSZK TR 1.152). 1876: Átjáró rév Harasztira. (Galgóczy III. 19. p.). 1905. Működő
révet jelez. (A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1944, 1962, 1973: Dunaharaszti rév néven van feltüntetve Szigetszentmiklós egyik külterülete. (HNT 1944 550. p., HNT 1962 694. p., HNT 1973 764. p.). 2004: Az
M0-ás autóút a Czuczor-szigetnél halad át az Ráckevei (Soroksári)-Duna felett. (Mo. Top. tér.
L-34-15-C/2004.). 2011: 1987 és 1990 között építették fel. A hidat. (http://www.kis
dunainagyhajok.hu/kis-dunai_hidak/m0-kisduna-hid_epitese.php)

Szigetszentmárton-Lacházi rév
Szigetszentmárton és a bal parton levő, kiskunlacházi erdőnek nevezett terület között létezett
a XX. században egy lokális átkelőhely a Ráckevei (Soroksári)-Dunán.
Györffy György tudott a középkorban Szentmárton és a bal parthoz közel eső Bial-sziget között egy révről. (Györffy: Az Árpád-kori... IV. 193. p.). 1933: Evezős komp vitt Szigetszentmártonból a túlpartra, ahonnan egyaránt vezetett út Áporkára és Lacházára is. (A Soroksári
Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1958: Rév Szigetszmárton és a Kiskunlacházi erdő
közt. (Angyal 285. p.). 1974: Az Angyali-szigettől északra ábrázolt két apró sziget közé van
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berajzolva a rév vonalvezetése. (PML XXVII. 108. a. F. 8. szelv.). 1975: Ugyanaz. A Nyusziés a Vesszős-szigetek között jár a komp a bal és jobb part közt. (OSZK TM 7.305). 1996: A
révátkelők országos térképe szerint már nem üzemel a komp. (OSZK TM 10.420). 2006: Működőnek jelezve. (www.ulicska.iweb.hu/kapcsolat/dunai% 20kompok.ppt)

Taksony-Szigetszentmiklósi rév
Taksony és Szigetszentmiklós között a legrövidebb út elvén létesült és működött a helyi átkelő a Ráckevei (Soroksári)-Dunán.
1882: A harmadik katonai felmérés térképe alapján a rév a Taksony-szigetet és Szigetszentmiklós déli csücskét kötötte össze. Taksony faluból egy híd vezetett a szigetre, onnan egy
úton lehetett eljutni a révhez. (Harmadik k.f. 5062/3.). 1905: Jelezve. (A Duna és Tisza folyamok között létesítendő hajózó csatorna átmeneti helyszínrajza. In: Adatok). 1933: Evezős
kompként ábrázolva. (A Soroksári Duna-ág térképe In: Soroksári 1933). 1952: Ezen a részen
nagyon szűk volt a Soroksári-Duna. Jobb parton a komp egy mocsaras kis szigeten kötött ki.
Innen földút volt vezetett Szigetszentmiklósra. (Kat. tér. L-34-15-C-c/1952). 1958: Valamivel
délebbre jelölve, de még a Taksony-sziget és a Szigetszentmiklós alatti part között. (Térkép
1958). 1970: Ugyanaz. (OSZK TA 4.950/97.). 1972: Üzemel. (PML XXVII. 108. a. C. Taksony ÜDB iratai). 1974: A Taksony-sziget és a Szigetszentmiklósi hajóállomás közt közlekedik. (PML XXVII. 108. a. F. 4. szelvény). 1975: Járműszállításra is alkalmas a komp. (OSZK
TM 7.305). 1979, 1980: Üzemel. (PML XXVII. 108. a. C. Szigetszentmiklós ÜDB iratai,
PML XXVII. 108. a. C. 1980.). 2004: Már nem működik a rév. (Mo. Top. tér. L-34-15C/2004.)

Taksony-i rév (Dunavarsányi Taksony Vezér-híd)
A Gulicska-szigetnél volt a hajdani rév, ahol a Soroksári-Duna jelentősen elkeskenyedett. A
később helyére megépített híd jelentős szerepet töltött be az M0-s autóút keleti hídjának megépítéséig, hiszen a főváros területén levő Gubacsi-híd és a messze délen levő ráckevei Árpádhíd között ez volt az egyetlen.
1710: A kurucok egy csapata itt, „taxonyi rév”-nél kel át a Duna-Tisza közéről a Csepelszigetre. (Bánkúti 884. p.). 1768: Tököli Kis-Duna rév. A ráckevei uradalom birtokában volt,
de a tököliek kibérelték a Nagy-dunaival együtt 15 forintért. Varsány felé való révnek is nevezték. A tököliek a Soroksári-Duna bal partján bérelt földekhez keltek át a réven. (Novák:
Mária Terézia 498-499. p.). 1778: Überfuhr. A térkép a valós helyétől kissé délebbre, a
Gulicska-sziget és a Domariba-sziget közé helyezte az átkelőt. (OL S 11 830/89). 1783: Átkelőhely a Varsányból és Tökölből a Soroksári-Dunához érkező utak között. (Első k.f.
XIV./XXII.). 1834: jelezve, mint átkelőhely. (OSZK TR 1.152). 1858: A második katonai
felmérésnél nem jelezték. (Második k.f. 52./XXXII.). 1882: A harmadik katonai felmérés térképe a mai helyére helyzte az átkelőt, a Gulicska sziget érintésével. (Harmadik k.f. 5062/3.).
1941-1950: 1941 és 1943 között a Dunai Repülőgépgyár létesítése és a vasútvonalakkal történő összekapcsolása miatt az egykori átkelőhely felett vasúti és közúti híd épült. 1944-ben felrobbantották. 1949-1950-ben újjáépítették, hogy a Csepel Autógyárnak legyen összeköttetése
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az állami vasúttal. (http://www.freeweb.hu/jhoward/foto/20000423/taksony.htm). 1958: Jelezve. (Térkép 1958). 1970: Az egykori átkelő helyén vas- és közúti híd van. (OSZK TA
4.950/96.). 1972: Felújították a hidat. (PML XXVII. 108. a. C. 1972.). 1975: A hídon keresztül kapcsolódott össze a Ráckevei hévnek és az észak-déli vasútvonal. (OSZK TM 7.305).
1976: Megszűnik a vasúti személyközlekedés a hídon, majd a rendszerváltás idejére a teherforgalom is. (http://www.freeweb.hu/jhoward/foto/20000423/taksony .htm). 2004: Már csak
közúti híd. (Mo. Top. tér. L-34-27-A/2004.). 2011: A hidat 1998-ban lebontották és a helyén
új épült csak a közúti forgalomnak. Dunavarsányi Taksony Vezér-híd. (http://www.pontterv.hu/dunavarsany.htm)

Tököl-Százhalombatta rév
Nem helyi átkelő volt a Nagy-Dunán, vagyis nem azért keletkezett, mert a két település lakóinak volt szüksége rá, hanem a forgalma zömét a távolabbról érkezők adták, akik a Szigetről a
Dunántúlra akartak jutni, vagy fordítva.
1768: A Ráckevei Uradalomé volt, de a tököliek bérelték a Tököli Kis-Duna révvel együtt.
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8. Utószó
A Csepel-sziget és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág történeti földrajza címet viselő
munkám megkezdésekor egy elkészült községtörténet megírásának tapasztalataival fogtam
egy sokkal nehezebb, bonyolultabb téma kifejtéséhez.
A választott téma sokrétűsége az anyaggyűjtés és feldolgozás során bontakozott ki
előttem. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a kérdéskör jóval szélesebb forrásfelhasználást igényelt, mint egy település történetének megírása. A téma feldolgozása másrészt arra késztetett,
hogy a szükséges történelmi ismereteken kívül, a tudomány előttem addig kevéssé ismert területein (geológia, vízügy, régészet, környezetvédelem) olyan tényeket, információkat kutassak és használjak fel, amelyek elengedhetetlenek voltak az értekezés megírásához. Az újonnan szerzett illetve a szakirodalomban már rendelkezésre álló ismeretek összevetése, „összegyúrása”, esetleg újraértelmezése után mindazok az adatok, következtetések bekerültek a
disszertációmba, amelyek hozzájárulhattak a téma eredményes kifejtéséhez.
Ahogy arról az előszóban írtam, az eredeti – „A Soroksári-Duna történeti földrajza” –
koncepcióhoz képest, egyes összefüggéseket, természetes összetartozásokat felismerve, a témát menetközben mind tartalmilag, mind földrajzilag bővítettem. Emellett több alkalommal
került sor már elkészült fejezetek átdolgozására, azzal a szándékkal, hogy minél pontosabban,
minél érthetőbben mutassam be a kutatómunka során megszerzett ismereteket és a belőlük
levont következtetéseket.
A doktori értekezésem megírását végül azzal a tudattal zártam le, hogy sikerült megismernem a téma kutatásának korábbi eredményeit, megfelelő mennyiségű és minőségű forrásanyagot gyűjtöttem, illetve dolgoztam fel, amelyek segítségével az eddiginél teljesebb képet tudtam alkotni a Csepel-sziget és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág történeti földrajzáról.
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A szerző archívuma
Térkép 1958

A Duna Budapesttól Sztálinvárosig – vízisporttérkép Bp.,
1958., Kartográfiai Vállalat

Jogszabályok
1514/VII./3. tc.

II. Ulászló király 1514. évi VII. decretuma, 3. czikkelye a
királyi koronára tartozó fekvő jószágok és jövedelmek
felsorolásáról. In: Magyar Törvénytár. 1000-1526. évi
törvényczikkek. Bp., 1899., Franklin-Társulat
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törvényczikkek. Bp., 1900., Franklin-Társulat

1836/X. tc.
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Bp., 1896., Franklin-Társulat

1840/IV. tc.
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törvényczikkek. Bp., 1896., Franklin-Társulat

1840/XXXVIII. tc.
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évi törvényczikkek. Bp., 1896., Franklin-Társulat
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1904/XIV. tc.
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Bp. és környéke

Budapest

és

környéke

természetrajzi,
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és

közmívelődési leírása. I-III. kötet. Szerk: Dr. Gerlóczy
Gyula, Dr. Dulácska Géza. Bp., 1879.
Bp. tört.

Budapest története I-V. Szerk: Gerevich László. Bp.,
1973-1980., Budapest Főváros Tanácsa

Budapesti áradások

Budapesti áradások egy század óta. In: Századunk 1838.
ápr. 26.

Csánki

Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza Hunyadiak korában. I-V. Bp., 1985., MTA
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Csepel község

Csepel község a várossáalakulás utján. In: Népszava
1941. május 4.

Csepel sorsa

Csepel sorsa. In: Népszava 1941. augusztus 26.
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A Magyar Népköztársaság helységnévtára 1973. Szerk.:
Központi Statisztikai Hivatal. Bp., 1973., Statisztikai Kiadó Vállalat

HNT 2003

A Magyar Köztársaság Helységnévtára 2003. Bp., 2003.,
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Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei
1328-1525. Győr, 2005

Hrenkó – Papp-Váry
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