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„A folyó, amely éltet és összeköt - a Duna.” 
Nincs olyan dunai ember, akinek szíve ne 
dobbanna meg ettől a mondattól. A Duna 
egyszerre jelent életet és szenvedést, anyagi 
javakat és természeti értékeket. Ez a Nyu-
gat- és Közép-Európán végigkanyargó ütőér, 
melynek mentén a homo sapiens több tízezer 
évvel ezelőtt elfoglalta a földrészt, a múltban, 
a jelenben és a jövőben is meghatározó folyója 
gazdasági és kulturális életünknek.

Betekintve múltjába először természeti értékei 
jutnak eszünkbe. Az a kínálat, amely valaha 
lehetővé tette az életet a folyó mentén. Javait 
nem adta könnyen.  A dunamenti dalocska 
találóan zengi: „Halász, vadász, aranyász, üres 
zsebben kotorász”. Idézzük fel a fáradságos 
földművelést, melynek során a folyó hol erőt 
adott, hol az árvíz vette el jussát. Ne feledjük 
el azt sem, hogy hányszor adott menedéket a 
szövevényes ártér az idegen hadak elől mene-
külőknek.

Ott van közös múltunk tarsolyában a pionír 
korszak, amikor elkezdődtek a térképezések 
a gyönyörű, de kíméletlen folyón és mellék-
ágain. Egyaránt meg kellett küzdeni sodrával, 

mélységével, járhatatlanságával és maláriás 
szúnyogjaival is.

Múltvizsgáló gondolatainkban kialakulnak a 
folyómenti vontatóutak, ahol emberek és álla-
tok keserves izzadsággal húzták fel a bárkákat, 
a burcsellákat. Látjuk a nehéz talicskát toló 
kubikusokat, ahogy sokszor reménytelenségre 
ítélve építenek töltést a folyó árja ellen.

A küzdelem mellett azonban mindig ott voltak 
azok az apró dunai ajándékok, az a víz hozta 
aranyrög, a hálóba akadt hal, a hurokba szorult 
vad, a csobbanó ladik, az ártéri táj, amelyek 
szépsége a folyó menti falvakat, városokat a 
verejtékes föld- és erdőművelés mellett dunai 
közösséggé és boldoggá tették.

Aztán elmúlt a XX. század.  A küzdelmek nagy 
részét a gépek vették át. A térképészet, a dunai 
felmérések technikája fényéveket fejlődött. 
A folyó viselkedését ma már többdimenziós 
modellekkel elemezzük. Egyre többet tudunk 
róla, de a legnagyobb titkát, a víz titkát, a Duna 
titkát, azt az összetartó erőt, amit szolgáltat ne-
künk, mégis nehezen tudjuk megfejteni.
Ahogy mai jó sorunkat, úgy az összetartó erőt 

is a folyónak, a folyó menti hosszú, küzdelmes 
múltnak köszönhetjük. A dunai összetartozás 
megtalálható génjeinkben. Ezeket a közös 
géneket kell nekünk tovább őriznünk, szlovák, 
magyar és valamennyi Duna menti nemzetnek. 

Ezeknek a géneknek, ennek az összetartozásnak 
az eredménye, hogy Európa már nem csak hida-
kat akar nemzetek között, hanem Duna-régiót. 
Európa közös Duna stratégiát dolgoz ki, amely 
már nem az államhatárokra kíváncsi, hanem tisz-
telve egymás kultúráját, a Duna vízgyűjtőjén élő 
emberek közös boldogulását akarja elősegíteni, 
élve a folyó javaival, őrizve annak értékeit.

Most, hogy valóban itt állunk a Duna-régió ka-
pujában, és megvalósulni látszik a közös dunai 
gondolkodás, e kiállítás megtekintése kereté-
ben tekintsünk vissza, és unokáink nevében is 
emlékezzünk kellő alázattal őseink, elődeink 
tiszteletre méltó, küzdelmes munkájára!

Láng István
A Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság
Dunai Albizottságának magyar vezetője

TISZTELT LÁTOGATó!

„Rieka, ktorá živí a spája - Dunaj.” Niet takého 
podunajského človeka, ktorého srdce by 
sa nezachvelo pri tejto vete. Dunaj zároveň 
znamená život i utrpenie, hmotné statky a 
prírodné hodnoty. Táto tepna križujúca cez 
Západnú i Východnú Európu, pozdĺž ktorej 
pred mnohými desiatkami tisíc rokmi homo 
sapiens  obsadil kontinent, je riekou určujúcou 
náš hospodársky a kultúry život ako v minulos-
ti, v súčasnosti, tak aj v budúcnosti. 

Nahliadnuc do jej minulosti nám najsamprv 
jej prírodné hodnoty prídu na myseľ.  Tá 
ponuka, ktorá kedysi umožňovala život pozdĺž 
rieky. Svoje úžitky nedala ľahko.  Príhodne 
znie podunajská pesnička: „Halász, vadász, 
aranyász, üres zsebben kotorász”. Spomeňme 
si na namáhavé obrábanie pôdy, pri ktorom 
rieka niekedy dávala silu, niekedy zas záplava si 
vybrala daň. Nezabudnime ani na to, koľkokrát 
poskytlo útočisko spletité záplavové pásmo 
utekajúcim pred cudzími vojskami.

Tam je v kapse našej spoločnej minulosti 
priekopnícke obdobie, keď začalo mapovanie 
nádhernej, ale nemilosrdnej rieky a je bočných 
ramien. Bolo sa treba popasovať nielen s prú-

dom, hlbočinou, neschodnosťou a aj s maláriu 
šíriacimi komármi.

V našich myšlienkach blúdiacich po minulosti 
vznikajú ťažné cesty popri rieke, kde ľudia a 
zvieratá v trpkom pote ťahali bárky, burcselly. 
Vidíme hrádzarov tlačiacich ťažké fúriky, ako 
často odsúdení na beznádej stavajú hrádzu 
proti prúdu rieky.

Popri zápase tam však boli také drobné dunaj-
ské dary ako vodou vyplavený nuget, do siete sa 
chytiaca ryba, do oka zachytená zver, šplecho-
tajúci čln, záplavový kraj, ktorého krása urobila 
z poriečnych dedín a miest, popri úmornom 
poľnom a lesnom hospodárení, šťastné dunaj-
ské spoločenstvo.

Potom skončilo 20. storočie.  Väčšiu časť ná-
mahy prebrali na seba stroje. Vývoj kartografie 
a technológie dunajských meraní pokročil o 
svetelné roky dopredu. Správanie sa rieky dnes 
analyzujeme na viacdimenzionálnych mode-
loch. Vieme o nej stále viac, ale jej najväčšie 
tajomstvo, tajomstvo vody, tajomstvo Dunaja, 
tú súdržnú silu, ktorá nám môže slúžiť, a pred-
sa ju len ťažko dokážeme rozlúštiť.

Ako za náš dnešný blahobyt, tak i za súdržnú 
silu vďačíme rieke, našej dlhej strastiplnej 
minulosti pri rieke. Spriaznenosť s Dunajom je 
v našich génoch. Tieto spoločné gény musíme 
my Slováci, Maďari a všetky podunajské národy 
ďalej strážiť. 

Výsledkom týchto génov a súdržnosti je, že Eu-
rópa nechce už len mosty medzi národmi, ale 
dunajský región. Európa vypracuje spoločnú 
dunajskú stratégiu, ktorej už nezáleží na štát-
nych hraniciach, ale ctiac si vzájomne kultúrne 
špecifiká, chce podporovať spoločnú prosperi-
tu ľudí obývajúcich povodie Dunaja, využijúc s 
úžitky rieky, strážiac jej hodnoty.

Teraz, keď skutočne stojíme tu, pred bránou 
dunajského regiónu a spoločné dunajské 
myslenie sa zdá byť realizovateľné, sa v rámci 
tejto výstavy obzrime späť a aj v mene našich 
vnúčat si s pokorou spomeňme na úctyhodné 
dielo predchodcov! 

István Láng 
Maďarský vedúci pracovnej skupiny pre Dunaj
Slovensko – Maďarskej komisie pre hraničné 
vody

VÁžENý NÁVšTEVNíK!



„The River Which Gives Life and Connects 
People – the Danube“. There is no such a 
Danubian man, whose heart would not give 
a leap hearing this sentence. The Danube 
means life and suffering, materials needs and 
natural values. This artery winding through 
Western and Eastern Europe, along which 
the Homo Sapiens took possession of the 
continent 10 thousand years ago, represents 
a determining river of our economic and 
cultural life, as it was in the past and will be in 
the future.

By introspecting to its past, these are the 
natural values, which come to our minds at 
first, the opportunity, which once made the 
life possible along the river. It did not give its 
benefits easily. A Danubian song sings aptly 
as follows: „ The fisher, the hunter, the gold-
washer are rummaging in empty pockets”. 
Let us recall the laborious cultivation, when 
the river might give power one time, then the 
flood took its right next time. We shall not 
forget the cases, when the subtle flood area 
used to give shelters to those escaping from 
the foreign armies. 

There is the pioneer era in the bag of our 
past, when the map - making set off on the 
beautiful, but cruel river and its branches. Its 
current, depths, impassableness and malarial 
mosquitos also had to fight with.   

In our thoughts examining the past the tow-
paths are formed, where people and animals 
are towing the barges and bass ships with 
laborious sweat. We can see the navvies push-
ing barrows, as sentenced to hopelessness 
many times, they were building embankment 
against the current of the river.  

There were the small presents beside the 
stuggle all the time, the nugget brought by 
the water, the fish caught in the net, the game 
stucked in the snare, the splashing barge, 
the flood area, the beauty of which made the 
villages and towns along the river a happy 
Danubian society despite the hard agriculture 
and forestry. 

Then the 20th century passed. The great 
part of the struggle was taken over by the 
machines.
The map - making, the techniques of the sur-

veys concerning the Danube have developed 
as if light- years had passed. The behaviour 
of the river is analysed by the help of three-
dimensional models. We know about it more 
and more, but its greatest secret, the secret of 
the water, the secret of the Danube, the co-
hesive power it offers us, it can be explained 
with difficulty.  

Beside our good lives at present, there is also 
the cohesive power, which  we can also thank  
to the river and the long, hard past along it. 
The Danubian togetherness can be found in 
our genes. These are the ones which we, the 
Slovak, the Hungarian and all the other Danu-
bian nations have to preserve onward. 

These genes, this togetherness results in 
that Europe wants not only bridges between 
the nations, but a Danube region. Europe 
works out a Danube strategy, which is not 
interested in the borders any more, but wants 
to promote the prosperity of the people living 
in the Danube catchment area, by respecting 
the culture of each other and utilizing the 
benefits of the river by preserving its values.
Now, as we are really standing in the gate 

of the Danube region, and the common 
Danubian cast of  mind seems to come true, 
look back by the help of our exhibition, and 
in the name of  our grandchildren remember 
with proper humility the honorable, hard life 
of our ancestors.

István Láng
the leader of the Danube subcommittee of the 
Hungarian - Slovakian Committee of Frontier 
Waters

DeAR ViSiToR,



A DUNA A RóMAI KORBAN

A rómaiak a “Salus Imperii”-t, azaz a Biro-
dalom Védelmezőjé-t látták a folyóban, mert 
Pannonia provinciájuk számára hathatós 
védelmet nyújtott a barbárok ellen. Térké-
pünkön a Birodalom  határaként (limes), a lap 
felső peremén húzódik stilizált vonallal. Az itt 
bemutatott szakasz a közel hét méter hosszú 
„tabula itineraria”-nak, úttérképnek a része. 
Eredetije a 4. században, az itt bemutatott 
másolata a keresztes hadjáratok idején, a 12-
13. században készülhetett. Felfedezőjéről 
„Tabula Peutingeriana”-ként vált ismertté. A 
vizek, szigetek, hegységek, országok, telepü-
lések, népek nevei mellett római mérföldben 
(1002 lépés - 1478, m) megadja az ábrázolt 
települések közötti útszakaszok hosszúságát. 

 

DUNAJ V RíMSKEJ DOBE

Rimania videli v rieke “Salus Imperii”, teda 
Ochrancu Ríše, Pretože poskytovala pre 
provinciu Pannóniu mocnú ochranu pred bar-
barmi. Na našej mape sa tiahne sťa štylizovaná 
čiara na hornom okraji listu ako hranica Ríše 
(limes). Tu predstavený úsek je časťou takmer 
sedem metrov dlhej mapy ciest - „tabula 
itineraria”. Pôvodné vznikla vo 4. storočí, 
tu predstavená kópia mohla vzniknúť počas 
krížových výprav v 12–13. storočí. Stala sa 
známou ako „Tabula Peutingeriana”, podľa 
svojho objaviteľa. Popri názvoch vodstiev, 
ostrovov, pohorí, krajín, sídiel, národov sú 
určené v rímskych míľach (1002 krokov - 
1478 m) aj vzdialenosti medzi sídlami. 

THE DANUBE IN THE ROMAN AGE

The Romans considered the river the „Salus 
Imperii“, i.e. the Protector of the Empire, 
as their province Pannonia provided an 
efficient protection against the  Barbarians. 
On our map it runs on the upper edge of 
the sheet, marked with a stylized line as the 
border (limes) of the Empire. The reach pre-
sented here is a part of the 7 m long „tabula 
itineraria“,which is a road map. Its original 
might have been made in the 4th century, its 
copy presented here might have been made 
during the crusades in the 12-13th centu-
ries. It became known under the name of its 
discoverer as the „Tabula Peutingeriana“. 
Beside the name of waters, islands, moun-
tains, countries, settlements and peoples it 
also brings the lenght of the road sections 
between the depicted settlements in Roman 
miles (1002 steps – 1478 m). 

RóMAI úTTéRKéP • RíMSKA MAPA CIEST • ROMAN ROAD MAP

RóMAI KATONAI MASZK
RíMSKA VOJENSKÁ MASKA

ROMAN MILITARy MASK

OSTROMGéP
OBLIEHACí STROJ

SIEGE MACHINE



A DUNA A HONFOGLALÁS UTÁN

A keresztény Nyugaton az első Duna-ábrázo-
lásokat a szerzetesrendeknek köszönhetjük, 
ezek azonban nem törődtek sokat a folyó 
folyásirányának helyes megrajzolásával. Fenn-
maradtak azonban a folyónak az ember számá-
ra fontosságát jól tükröző városábrázolások. 
Közülük a királyi várost, Esztergomot említ-
jük kiemelten, amelynek vára alatt, a Duna 
partján egy bővizű karsztforrás a középkorban 
malmot hajtott. Ezt a malmot a reneszánsz 
idején átépítették, és a forrásvíz erejével egy 
Európában páratlan vízemelő szerkezetet 
hajtattak meg. A kortársak által „csodálatos” 
jelzővel emlegetett vízgép a Kr. e. 3. század-
ban élt alexandriai görög Kteszibiosz dugaty-
tyús vízpumpáját és Leonardo da Vinci labdás 
vízemelőjét ötvözte magába. Működését 6 
perces animációs filmen mutatjuk be.

DUNAJ PO PRíCHODE MAďAROV

Na kresťanskom Západe vďačíme za prvé 
zobrazenia Dunaja mníchom, títo sa však 
nestarali o správne zobrazenie smeru toku 
rieky. Zachovali sa však vyobrazenia miest 
dobre odzrkadľujúce dôležitosť rieky pre 
ľudí. Spomedzi nich vyzdvihneme Ostrihom, 
kráľovské mesto, pod ktorého hradom, na 
brehu Dunaja, v stredoveku jeden silný 
krasový prameň poháňal mlyn. Tento mlyn v 
období renesancie prestavali a silou prameňa 
poháňali zriadenie na zdvíhanie vody, ktoré 
bolo v Európe jedinečné. Vodný stroj označo-
vaný súčasníkmi ako „zázračný“ v sebe snúbil 
piestové čerpadlo Ktesibia, alexandrijského 
Gréka, žijúceho v 3. storočí pred Kristom, a 
loptový vodozdvih Leonarda da Vinciho. Jeho 
fungovanie predstavujeme v 6-minutovom 
animovanom filme.

THE DANUBE AFTER THE HUNGA-
RIAN CONqUEST

We can thank the religious orders for the first 
illustrations of the Danube on the Christian 
West, but these people did not care much 
about the correct depiction of the direction of 
the flow of the river. However, town illustra-
tions well reflecting the importance of the 
river for the man remained for us. Among  
them the royal town, Esztergom is mentioned 
outstandingly, under the castle of which, on 
the bank of the Danube, there was a karst 
spring abounding in water, driving a mill in 
the Medieval Ages. The mill was rebuilt in the 
Renaissance, and a water lifting construction 
was forwarded by the power of the spring, 
which was unique in Europe. The water ma-
chine considered „wonderful“ by the contem-
porary society, joined the piston- powered 
water pump of the Alexandrian Greek inven-
tor Ktesibios with the water lift of Leonardo  
da Vinci. Its functioning is presented in a 6 
minutes animated film.

A KIRÁLyI SZéKHELy, ESZTERGOM • KRÁľOVSKé SíDLO, OSTRIHOM • THE ROyAL SEAT, ESZTERGOM
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LUIGI FERDINANDO MARSIGLI 
éS JOHANN CHRISTOPH MüLLER 
DUNA-TéRKéPEI

L.F. Marsigli volt eszmei szerzője, J.C. Müller 
kivitelezője azoknak a Duna-térképeknek, 
amelyek még ugyancsak a török háborúk ide-
jén készültek, de már kartográfiai szempont-
ból új korszakot képviselnek: a folyó nemcsak 
címükben, de témájukban is főszereplőjük. 
Negyedszáz évvel elkészültük után, 1726-ban 
jelentek meg Amszterdamban L. F. Marsig-
linak a Dunát hat kötetben leíró Danubius 
Pannonico-Mysicus című híres művében. A 
folyót az ausztriai Kahlenfeldtől a bulgáriai 
Jantra folyóig ábrázolja a „Mappa Generális”, 
amelyet 18 szelvényre osztva szakaszon-
ként, kinagyítva is bemutattak. Szépségük és 
viszonylagos pontosságuk a mai embert is le-
nyűgözi. Kiállításunkban az egyes szelvények-
ből szerkesztettük meg a folyó magyarországi 
szakaszának egy részét.

MAPy DUNAJA OD LUIGIHO FER-
DINANDA MARSIGLIHO A JOHAN-
NA CHRISTOPHA MüLLERA 

L.F. Marsigli bol duchovným tvorcom, J.C.  
Müller výrobcom tých máp Dunaja, ktoré síce 
ešte vznikli v období protitureckých vojen, 
ale z kartografického hľadiska už predstavujú 
nové obdobie: rieka nehrá hlavnú rolu iba v 
ich názve, ale aj tematike. Po štvrťstoročí od 
svojho vzniku, boli v roku 1726 v Amszterda-
me vydané v slávnom šesťzväzkovom, Dunaj 
popisujúcom, diele L. F. Marsigliho Danu-
bius Pannonico-Mysicus. Rieku od rakúskeho 
Kahlenfeldu po bulharskú rieku Jantru zobra-
zuje „Mappa Generalis”, ktorú predstavujú 
aj zväčšenú, rozdelenú podľa jednotlivých 
úsekov na 18 listov. Ich krása a relatívna pres-
nosť privádza do úžasu aj súčasného človeka. 
Na našej výstave sme z jednotlivých listov 
vytvorili časť maďarského úseku rieky.

THE DANUBE MAPS OF LUIGI FER-
DINANDO MARSIGLI AND JOHANN 
CHRISTOPH MüLLER 

L.F. Marsigli was the theoretical author, J.C. 
Müller the maker of those Danube maps, 
which were made during the Turkish wars, 
but from the cartographic point of view they 
represent a new epoch: the river is their 
hero, not only in their titles, but  even in 
their theme. They were published in 1726 in 
Amsterdam, a quarter of century after their 
completion, in a famous, six volume work 
of L.F. Marsigli describing the Danube, 
entitled Pannonico- Mysicus. The river was 
illustrated from the Austrian Kahlenfeld until 
the Bulgarian river Jantra in the „Mappa 
Generális”,which was also presented magni-
fied, by parts, separated into 18 sections. 
Their beauty and relative precision fascinates 
also the  man of today. In our exhibition a part 
of the river on its Hungarian reach is made up 
of these sections. LUIGI FERDINANDO MARSIGLI DUNA-MONOGRÁFIÁJÁBAN MEGJELENT „MAPPA GENERALIS”

„MAPPA GENERALIS” Z DUNAJSKEJ MONOGRAFIE LUIGIHO FERDINANDA MARSIGLIHO
THE  „MAPPA GENERALIS“, PUBLISHED IN THE DANUBE – MONOGRAPHy OF  LUIGI FERDINANDO MARSIGLI



A DUNA A TöRöKKORBAN

A 15–16–17. századok térképei már nagyobb 
gondot fordítanak a folyó ábrázolására. Míg 
azonban címükben a Duna térképét ígérik, 
Ausztria, a Magyar Királyság és a Balkán terü-
leteit ábrázolják tengelyükben természetesen 
a folyóval. A Dunának nem véletlenül biztosí-
tottak a térképek rajzolói címszerepet: mind a 
török, mind a szövetséges hadsereg a számára 
köldökzsinórként szolgált. Kiállításunkban 
bemutatott valamennyi „Duna-térképünk” 
a török elleni összefogást szorgalmazza, és a 
háborút szolgálja. Kiemeljük itt azokat, ame-
lyekkel a nürnbergi kiadók és kartográfusok 
„harcoltak” a török ellen: Sigismundus Bir-
ken (1664) térképét, valamint  Joh. Clemens 
Molitor (1687) és egy ismeretlen „Amatőr” 
(1688) zsebatlaszait. Míg Birken az össze-
fogást sürget, az atlaszok a harctéren szolgáló 
katonák térképhasználatát könnyítették meg. 

DUNAJ V TURECKOM OBDOBí

Mapy 15., 16. a 17. storočia si už dávajú viac 
záležať na zobrazení rieky. Zatiaľ čo však v 
názve sľubujú mapu Dunaja, zobrazujú, samo-
zrejme s riekou uprostred, územie Rakúska, 
Uhorska a Balkánu. Nie náhodou pripísali 
kresliči máp Dunaju hlavnú rolu: slúžila ako 
pupočná šnúra nielen pre turecké, ale i spo-
jenecké vojsko. Každá z „Dunajských máp“ 
na tejto výstave sa dožaduje súdržnosti proti 
Turkom a slúži vojnovým cieľom. Vyzdvihu-
jeme tie, ktorými norimbergský vydavatelia 
a kartografi „bojovali“ proti Turkom: mapu 
Sigismundusa Birkena (1664), ako aj vrec-
kové atlasy  Joh. Clemensa Molitora (1687) a 
neznámeho „Amatéra” (1688). Kým Birken 
vyzýva k spolupráci, atlasy mohli uľahčiť prácu 
s mapou vojakom slúžiacim na bojisku. 

THE DANUBE IN THE TURKISH ERA

The maps of  the 15 -16-17th centuries take 
care better of the illustrations of the river. 
However, while they promise the Danube 
in the title, they depict the area of Austria, 
the Hungarian Kingdom and Bulgaria with 
the river in their centerline, of course. The 
maps did not insure a drawing title-role 
for the Danube by chance: it served as an 
umbilical cord for both the Turkish and the 
allied armies. All the „Danube- maps“ of our 
exhibition are urging the union against the 
Turks and serving the war. The maps, by the 
help of which the Nürnbergian publishers and 
cartographers „fighted” against the Turks, 
are pointed out: the map of Sigimundus  
Birken (1664), the pocket atlases of Joh. 
Clemens Molitor (1687) and of an unknown 
„Amateur“ (1688).While Birken is urging 
the union, the atlases made the usage of the 
maps easier for the soldiers fighting on the 
fronts. 

 JOHANN HOFFMAN KIADÁSÁBAN 1688-BAN MEGJELENT ZSEBATLASZ RéSZLETE
ČASť VRECKOVéHO ATLASU VyDANéHO JOHANNOM HOFFMANOM V ROKU 1688
THE DETAIL OF THE POCKET ATLAS PUBLISHED By JOHANN HOFFMAN IN  1688

TöRöK ÁGyúKERéK
KOLESO TURECKéHO DELA

TURKISH CANNON WHEEL 



A TöRöKöKKEL VíVOTT VALA- 
MENNyI CSATÁT FELTüNTETő  
TéRKéP 1664-BőL  
(S. BIRKEN : DER DONAU-STRAND C. 
KöNyVéNEK MELLéKLETE)
MAPA VyZNAČUJúCA VšETKy BITKy 
VyBOJOVANé S TURKAMI Z ROKU 
1664 (S. BIRKEN: PRíLOHA KU KNIHE 
DER DONAU-STRAND)
A MAP FROM 1664, PRESENTING ALL 
THE BATTLES AGAINST THE TURKS 
(THE ANNEX OF THE BOOK OF BIRK-
EN ENTITLED DER DONAU-STRAND )



HAJóK A DUNÁN

Egy pillanatra fölvillantjuk a dunai hajózásnak 
egészen a 19. századig honos  módját, amikor 
is árral szemben vonatták a hajókat. Tették 
ezt nemcsak állatokkal, hanem emberekkel 
is! Al-dunai útja alkalmával még Széchenyi 
is látott ember-vontatta hajót! Sajátos du-
nai hajótípus volt a főként gabonát szállító, 
kereskedelmi bőgőshajó, valamint az Ulmer 
Schachtel-nek, ulmi skatulyának becézett 
hajó, amelyen a török kiűzését követően, 
Magyarország elnéptelenedett  területeire né-
met telepesek érkeztek. Mindkettőt vontatni 
kellett árral szemben. ősidőktől közlekedtek 
azonban a Dunán evezős és vitorlás hajók is, 
amelyek többnyire katona célokat szolgáltak.

LODE NA DUNAJI

Načrtneme spôsob dunajskej plavby, ktorý sa 
udomácnil až do 19. storočia, a to vlečenie 
lodí proti prúdu. Robilo sa to nielen s po-
mocou zvierat, ale aj s pomocou ľudí! Počas 
svojej cesty na Dolnom Dunaji videl ešte aj 
Sečéni ľuďmi vlečenú loď! Svojským tipom 
dunajskej lode bola obchodná, hlavne obilie 
prevážajúca, bőgőshajó, rovnako ako loď 
prezývaná Ulmer Schachtel, ulmská škatuľa, 
na ktorej prichádzali na územie Uhorska, 
vyľudneného po vyhnaní Turkov, nemeckí 
osadníci. Obe bolo treba proti prúdu vliecť. 
Oddávna sa však premávali po Dunaji aj lode 
s veslami a plachtami, ktoré zväčša slúžili na 
vojenské účely.

SHIPS ON THE DANUBE 
         
We flash for a while the way of the Danubian 
shipping practiced until the 19th century, 
when the ships were towed against the cur-
rent. It was made not only with animals, but 
even with people. During his way to the Low 
Danube, Széchenyi also saw a ship towed 
by human power. The merchant bass ship 
transporting grain, as well as the ship called 
by a pet name Ulmer Schachtel, i.e. Ulmian 
Box were special types of Danubian ships, 
on which German settlers arrived after the 
chasing out of the Turks into those areas of 
Hungary, which were emptied. Both of the 
ships needed to be towed against the current. 
Rowing and sailing boats, serving mainly mili-
tary aims, have been  running  on the Danube 
from the ancient times.  

JóKAI MóR ARANyEBER C. REGéNyéBőL IS ISMERT  
GABONASZÁLLíTó ALKALMATOSSÁG, A BőGőSHAJó

PROSTRIEDOK NA PREPRAVU OBILIA ZNÁMy AJ Z  
ROMÁNU MóRA JóKAIHO ZLATý ČLOVEK - BőGőSHAJó
 A BASS SHIP, AN IMPLEMENT USED FOR TRANSPORTING  

GRAIN, KNOWN ALSO FROM THE NOVEL 
 OF MóR JóKAI ENTITLED ARANyEMBER (THE GOLD MAN).

HAJóVONTATó EMBERHÁM
ľUDSKý POSTROJ NA VLEČENIE LODE
HUMAN HARNESS USED FOR THE TOWAGE OF SHIPS

ULMER SCHACHTEL
ULMER SCHACHTEL
ULMER SCHACHTEL



GőZHAJóK A DUNÁN

I. Ferenc császár dekrétumban ígérte oda 
a Dunán való gőzhajózás kizárólagos jogát 
annak a feltalálónak, aki először épít olyan 
hajót, amely 200 mázsa teherrel pusztán a 
gőz erejével ár ellenében képes haladni. Az 
első ilyen hajót 1817-ben a magyar Bernhard 
Antal építette. Az akkor még gyakori kazán-
robbanások miatt az utasokat egy uszályon 
vontatta. Vállalkozása csődbe ment.
Az első életképes gőzhajózási társaságot 
1830-ban, Bécsben alapították, amely Do-
nau Dampfschiffahrtsgesellschaft (DDSG), 
magyarul: Duna Gőzhajózási Társaság (DGT) 
néven vált ismertté. Széchenyi lelkes közre-
működésének köszönhetően 1847-ben a 
Társaság már 46 gőzüzemű hajót mondhatott 
magáénak. Hajói, Bécstől Isztanbulig közle-
kedtek.

PARNíKy NA DUNAJI

Cisár František Jozef I. prisľúbil dekrétom 
monopol na paroplavbu na Dunaji tomu vyná-
lezcovi, ktorý ako prvý postaví takú loď, ktorá 
sa dokáže plaviť s 200 metrickými centami 
proti prúdu iba s pomocou parného pohonu. 
Prvú takúto loď postavil v roku 1817 Maďar 
Antal Bernhard. Kvôli vtedy ešte častým výbu-
chom kotla ťahal cestujúcich na bárke. Jeho 
podnikanie však skrachovalo.
Prvú životaschopnú paroplavebnú spoloč-
nosť, ktorá sa stala známa pod menom Donau 
Dampfschiffahrtsgesellschaft (DDSG), po 
slovensky Dunajská parolavebná spoločnosť 
(DPS), založili vo Viedni v roku 1830. Vďaka 
nadšenej spolupráci Sečéniho disponovala 
Spoločnosť v roku 1847 už 46 loďami na 
parný pohon. Jej lode sa premávali od Viedne 
po Istanbul.

STEAMBOATS ON THE  DANUBE   

Emperor Franz I promised in decree the 
exclusive right of the streamboat shipping to 
anyone who invents and builds a ship able to 
advance against the current with a 200 quin-
tals burden. The first ship of this kind was 
built by Antal Bernhard in 1817. Because of 
the the frequent detonations of the furnaces 
that time, it transported people on a separat-
ed barge. His enterprise became bankrupt.
The first streamboat shipping company 
capable of living was established in Vienna 
in 1830, and became known as the Donau 
Dampfschiffahrtsgesellschaft (DDSG), in 
Hungarian the DGT, i.e. Duna Gőzhajózási 
Társaság.(The Danube Streamboat Shipping 
Company). Thanks to the enthusiastic con-
tribution of Széchenyi, the Company already 
held 46 streamboats in 1847. Its ships ran 
from Vienna to Istanbul.

 BERNHARD ANTAL GőZHAJóJA
PARNíK ANTALA BERNHARDA 
THE STREAMBOAT OF ANTAL BERNHARD



A GőZHAJó LEGéNySéGE VISSZATéRőBEN A HAJóHOZ (KARIKATúRA)
POSÁDKA PARNíKA VRACAJúCA SA NA LOď (KARIKATúRA)
THE CREW OF THE STEAMBOAT RETURNING TO THE SHIP  (CARICATURE)

FéLRESIKERüLT KIKöTéS (KARIKATúRA)
NEVyDARENé PRISTÁTIE (KARIKATúRA)
A FAILED LANDING (CARICATURE) 

FOGADALMI KéP, AMELy KéT  
HAJó üTKöZéSéT ÁBRÁZOLJA

VOTíVNy OBRAZ ZOBRAZUJúCI 
ZRÁžKU DVOCH LODí

A VOTIVE PICTURE ILLUSTRATING  
THE COLLISION OF TWO SHIPS

GőZHAJóMENETREND
CESTOVNý PORIADOK PARNíKOV
LIST OF SAILINGS (STEAMBOAT)

HAJóJEGy
LODNý LíSTOK

BoAT TiCKeT



HAJó- éS REPüLőHIDAK  
A DUNÁN

A Duna, mint nemzetközi vízi út, népeket 
köt össze, de széles medrével el is választja 
egymástól őket. A két part közötti kommuni-
káció minden kor számára kihívást jelentett. 
Kemény teleken a jég épített ”hidat” a két 
part között. A jégzajlás elmúltával Pozsonynál 
és Pest-Buda között hajóhidak és úgynevezett 
repülőhidak bonyolították a forgalmat. A 
repülőhíd valójában egy, a Duna közepén kö-
téllel rögzített  komp volt, amelyet a víz sod-
rása „röpített” illetve „lengetett” a két part 
között. A hajó- és repülőhídak legnagyobb 
hátránya az volt, hogy a tél beköszöntével el 
kellett bontani őket, amikor pedig működtek, 
a hajózást  hátráltatták. 

LOďKOVé A LIETAJúCE  
MOSTy NA DUNAJI

Dunaj ako medzinárodná vodná cesta ľudí 
spája, ale svojim širokým korytom ich aj 
rozdeluje. Komunikácia medzi oboma brehmi 
znamenala v každej dobe výzvu. Počas tuhých 
zím vytvoril ľad „most“ medzi oboma brehmi. 
Po skončení ľadochodu sa o dopravu pri 
Bratislave a Pešť-Budíne starali loďkové a 
takzvané lietajúce mosty. Lietajúci most, bol 
v skutočnosti kompou upevnenou lanom do 
stredu Dunaja, ktorú pomocou vodného prú-
du „lietala“ resp. „vznášala sa“ medzi brehmi. 
Najväčšou nevýhodou loďkových a lietajúcich 
mostov bolo, že museli byť začiatkom zimy 
rozoberané, a keď fungovali, bránili lodnej 
doprave. 

FLOATING AND FLyING  
BRIDGES ON THE DANUBE

The Danube as an international  water route 
connects peoples, but also separates them by 
its wide bed.  The communication between 
the two banks has always been a challenge in 
all ages. In hard winters it was the ice, which 
built up a „bridge“ between the two banks. 
After the ice drill had passsed, floating and 
flying bridges arranged the traffic between 
Pest and Buda. The flying bridge was actually 
a ferryboat fixed by a rope in the middle of the 
Danube, which was „made fly“ or „swinged“ 
between the two banks by the stream of water. 
The greatest disadvantage of the floating and 
flying bridges was, that by the arrival of the 
winter they had to be taken apart, and when 
they were functioning, they impeded the 
traffic.

REPüLőHíD POZSONyNÁL
LIETAJúCI MOST PRI BRATISLAVE

A FLyING BRIDGE AT POZSONy

ESZTERGOMI REPüLőHíD
LIETAJúCI MOST PRI OSTRIHOME

 A FLyING BRIDGE AT ESZTERGOM

PEST-BUDAI HAJóHíD
PEšť-BUDíNSKy LOďKOVý MOST
A FLOATING BRIDGE AT  PEST-BUDA 



ÁLLANDó HíD A DUNÁN

Kiállításunk dunai hidakról szóló fejezeté-
nek középpontjában a 19. századi magyarok 
egyik büszkesége, a Széchenyi István és Sina 
György „közös gyermeke”, a Lánchíd áll, 
amely 1849-re készült el. Nagyszerűsége és 
hasznossága ellenére számos ellensége akadt 
az állandó hídnak, mivel az kiváltságokat és 
anyagi érdekeket sértett. Ezért Széchenyinek 
kemény harcot kellett vívnia a nemességgel, 
a katonasággal, és a hajóhíd jövedelmétől 
eleső tulajdonosokkal, sőt Pest városával is! A 
kiállításban bemutatott, Széchenyit halálosan 
megfenyegető vers a hídépítés sötét hátterébe 
enged bepillantani.

STÁLy MOST NA DUNAJI

ústrednou časťou kapitoly pojednávajúcej o 
mostoch je hrdosť všetkých Maďarov v 19. 
storočí, „spoločné dieťa“ štefana Sečéniho a 
Georgiasa Sinasa, Lánchíd, ktorý bol dokon-
čený v roku 1849. Napriek svojej veľkoleposti 
a užitočnosti sa našlo veľa nepriateľov stáleho 
mosta, keďže poškodzoval výsady a finančné 
záujmy. Preto musel Sečéni vybojovať tvrdý 
boj so šľachtou, s armádou, majiteľmi loďko-
vého mosta, ktorým ušli zisky a dokonca aj s 
mestom Pešť! Na výstave predstavená báseň, 
hroziaca Sečénimu smrťou, dáva možnosť na-
hliadnuť do temného zákulisia stavby mostu.

A PERMANENT BRIDGE ON THE 
DANUBE

In the centre of the chapter of our exhibiton 
about the Danubian bridges there stands 
a Lánchíd (The Chain Bridge), the „com-
mon child“ of István Széchenyi and György 
Sina, which was finished in 1849. Despite 
its grandness and usefulness, the permanent 
bride acquired a number of enemies, as it 
harmed privileges and material interests. That 
is why Széchenyi had to fight a serious battle 
with the noblemen, the army and the owners 
being deprived of the incomes of the raft, and 
also with the town of Pest. The death-threat-
ening poem, written for Széchenyi, presented 
in the exhibition, let us enter the dark back-
ground of the building of the bridge.

SZéCHENyI éS SINA „KöZöS GyERMEKE”, A LÁNCHíD
„SPOLOČNé DIEťA“ SEČéNIHO A SINASA, LÁNCHíD
THE LÁNCHíD (THE CHAIN BRIDGE), THE „COMMON CHILD“ OF ISTVÁN SZéCHENyI AND GyöRGy SINA

A LÁNCHíD éPíTéSéT SZORGALMAZó  
SZéCHENyIT FENyEGETő VERS
VýHRAžNÁ BÁSEň SEČéNIMU P 
ODPORUJúCEMU VýSTAVBU LÁNCHíDU
A DEATH - THREATENING POEM,  
WRITTEN FOR SZéCHENyI, WHO URGED  
THE BUILDING UP OF THE LÁNCHíD. 



A LÁZÁR-TéRKéP (1528)

Az egyik első európai regionális térkép szer-
zője Lazarus, aki a címfelirat szerint Bakócz 
Tamás (1442-1521) esztergomi érsek titkára 
volt. A térképet az érseki vagy a magyar 
királyi kancellárián állították össze. A térkép 
pontossága bizonyítja, hogy a szerkesztők 
főként a települések távolságát és útirányokat 
tartalmazó itineráriumokat, azaz útleírásokat 
használtak. A kéziratot Johannes Cuspinianus 
(1473-1529) osztrák humanista találta meg 
és adta ki. A bécsi matematikus és asztronó-
mus Georg Tannstetter (1482-1535) azon-
ban a térképet alaposan átalakította: ennek 
„köszönhető” a Duna furcsa, átlós futása a 
térképlapon. A Lázár-térkép a törökellenes 
védelemmel kapcsolatosan született, nyomta-
tott kiadása a Habsburg-Oszmán határvidék 
első ábrázolása.

LAZÁROVA MAPA (1528)

Autorom jednej z prvých európskych 
regionálnych máp je Lazarus, ktorým bol 
podľa nadpisu Tomáš Bakóc (1442-1521), 
tajomník ostrihomského arcibiskupa. Mapa 
bola zostavená v arcibiskupskej, alebo kráľov-
skej kancelárii. Presnosť mapy dokazuje, že 
jej tvorcovia používali hlavne itineráre, teda 
cestovné denníky, ktoré obsahovali hlavne 
vzdialenosti osád a smer. Rukopis objavil a 
vydal rakúsky humanista Johannes Cuspi-
nianus (1473-1529). Viedenský matematik 
a astrológ Georg Tannstetter (1482-1535) 
však mapu od pretvoril: tomu „vďačíme“ 
za podivnú diagonálnu trasu Dunaja na 
mapovom liste. Lazárova mapa sa zrodila v 
súvislosti s protitureckou obranou, jej tlačené 
vydanie je prvým vyobrazením Habsburgsko-
Osmanského pohraničia.

THE MAP OF LAZARUS (1528)

The author of one of the first European 
regional maps was Lazarus, who was accord-
ing to the headline the personal assistent 
of  the archbishop of Esztergom (1442 – 
1521). The map was either constructed in 
the Cancellary of the Archbishop or in the 
Hungarian Royal Cancellary. The accuracy of 
the map proves that the editors used mainly 
the itinerarium, i.e. the road descriptions 
containing the distances of settlements and 
the road directions. The manuscript was 
found and published by an Austrian human-
ist Johannes Cuspinianus (1473 -1529). 
However, a Viennese mathematician and 
astrologer Georg Tannstetter (1482-1535) 
thorougly changed the map: it resulted  the 
strange, diagonal run of the Danube on the 
sheet of the map. Lazarus´s map was made in 
connection with the anti-Turkish protection, 
its printed edition was the first depiction of 
the Habsburg- Osman boarderline.   

A LÁZÁR-TéRKéP RéSZLETE (INGOLSTADT, 1528)
DETAIL LAZÁROVEJ MAPy

DETAIL OF THE MAP OF LAZARUS (INGOLSTADT, 1528)

A LÁZÁR-TéRKéP CíMFELIRATA  
A KéSZíTőK NEVéVEL
NADPIS LAZÁROVEJ MAPy  
S MENAMI AUTOROV
THE HEADLINE OF THE MAP OF  
LAZARUS WITH THE NAMES OF ITS MAKERS

WOLFGANG LAZIUS TéRKéPéNEK RéSZLETE (ANTWERPEN, 1570, RéZMETSZET)
WOLFGANG LAZIUS MAPA 1570
DETAIL OF THE MAP OF  WOLFGANG LAZIUS (ANTWERP, 1570, COPPER ENGRAVING)



TéRKéPNyOMTATÁS  
A 16. SZÁZADBAN

A térképészet történetében új korszakot 
jelent a nyomtatott térképek megjelenése a 
15. század végén. A fametszetnél a nyomódúc 
kiemelkedő részeiről nyomódik a festék a 
papírra. A rézmetszet vagy rézkarc techniká-
nál a nyomólemezen létrehozott mélyedések-
ből került a festék a nyomatra. A fametszet 
olcsóbb és egyszerűbb megoldás, különösen 
a nyomtatott könyvekben megjelenő térképek 
esetében gyakori. A Lázár-térkép négylapos 
fametszet, amelyet Petrus Apianus nyomta-
tott 1528-ban Ingolstadtban. érdekessége, 
hogy a térkép neveinek nagy részét nem a 
fametszők faragták. A sztereotípia-eljárást al-
kalmazták: a térkép neveit nyomdai betűkkel 
kiszedték, majd ezekről vékony fémlemezt 
öntöttek, felvágták és a névtáblákat a nyomó-
dúc mélyedéseibe helyezték. 

TLAČ MÁP V 16. STOROČí

Objavenie sa tlačených máp na konci 15. 
storočia znamenalo nový vek pre kartografiu. 
Pri drevoryte sa farba tlačí na papier z vyčnie-
vajúcich častí razidla. Pri technike medirytín 
alebo leptov sa farba dostáva na odtlačok z 
priehlbín, vytvorených na štočku. Drevoryt 
je lacnejšie a jednoduchšie riešenie, obzvlášť 
v prípade máp v knihách je častá. Lazárova 
mapa je štvorlistý drevoryt, ktorý vytlačil 
Petrus Apianus v roku 1528 v Ingolstadte. 
Zaujímavosťou je, ž väčšinu názvov na mape 
nevyrezávali drevorytci. Bol použitý postup 
zvaný stereotípia: názvy z mapy vyložili tlačia-
renskými písmenami, potom z týchto odliali 
tenkú platničku, ktorú rozrezali a jej časti s 
názvami umiestnili do priehlbín razidla.

MAP-PRINTING IN THE 16TH  
CENTURy

The appearance of the printed maps at the 
end of  the 15th century opened a new age in 
the history of cartography. When making a 
woodcut, the paint is impressed on the paper 
from the outstanding parts of the printing 
block. In the cases of copperplate engraving 
techniques the paint gets to the print from the 
cavities in the plate. A woodcut is a cheaper 
and easier solution and is frequent especially 
in cases of maps issued in printed books. The 
map of Lazarus is a woodcut of four plates, 
which was printed in Ingolstadt in 1528 by 
Petrus Apianus. An  interesting thing about it 
is that the majority of the names of the maps 
was not made by woodcutters. They used the 
„stereotype“ method: the names of the map 
were made up of printing letters and thin 
plates were casted from them,which were cut-
ted afterwards and the name- plates were put 
into the cavities of the printing block.

RéGI NyOMDAGéP
DÁVNy TLAČIARENSKý STROJ

AN OLD PRINTING MACHINE

KöNyVNyOMTATÁS JOST AMMAN  
1568-AS FAMETSZETéN
TLAČ KNíH NA DREVORyTE  
JOSTA AMMANA Z ROKU 1568
BOOK - PRINTING ON THE WOODCUT  
OF JOST AMMAN FROM 1568

VILÁGTéRKéP 1482-BőL (KéZZEL SZíNEZETT FAMETSZET)
MAPA SVETA Z ROKU 1482 (RUČNE VyMAľOVANý DREVORyT)
A WORLD MAP FROM 1482 ( A WOODCUT COLOURED By HAND)



 HAJóMALMOK

A 19. század gyors ütemű modernizációja 
mellett tovább éltek a hagyományos mes-
terségek, évezredes múltú technikák. A 
gőzüzemű malmok terjedésével párhuza-
mosan a tradicionális hajómalmok is ekkor 
élték fénykorukat. Kiállításunkban ezen úszó 
őrlőszerkezetek működési elvét, részeit egy 
modell  és egy színes átnézeti ábra segítségé-
vel részleteiben is megismerheti a látogató. A 
képet útmutatóként használva a modell szét-
szedésével, majd összerakásával felidézhetjük 
a molnárok évről-évre visszatérő munkáját, a 
malom darabokban való szárazföldre helye-
zését a téli hónapokra. A folyón való szabály-
szerű elhelyezkedésüket térképek és archív 
fényképek segítségével követhetjük nyomon. 
Mint minden „vízenjárónak”, a hajómolná-
roknak is a 14. században élt prágai kanonok, 
Nepomuki Szent János volt a védőszentje, egy 
dunai malomról származó eredeti ábrázolása 
is része kiállításunknak.

LODNé MLyNy

Popri rýchlom tempe modernizácie v 19. 
storočí ďalej fungovali aj tradičné remeslá, 
techniky s tisícročnou tradíciou. Súbežne so 
šírením sa parných mlynov nastal aj zlatý vek 
tradičných lodných mlynov. Na našej výstave 
sa môže návštevník detailnejšie oboznámiť 
pomocou modelu s pracovným princípom 
mlecieho zariadenia, s jeho časťami a s 
pomocou farebného prierezu s jednotlivými 
detailmi. Použijúc obraz ako návod môžeme, 
pomocou rozobratia modelu a jeho následné-
ho zloženia, oživiť každoročne sa opakujúcu 
prácu mlynárov – umiestnenie rozobratého 
mlyna na pevninu na zimné mesiace. Ich 
pravidelné rozmiestnenie na rieke možno vy-
sledovať pomocou máp a archívnych fotogra-
fií. Ako každá „vodná“ profesia, tak aj mlynári 
mali za ochrancu sv. Jána Nepomuckého, 
pražského kanonika žijúceho v 14. storočí, a 
originálny detail jeho zobrazenia z dunajské-
ho mlyna je aj na našej výstave. 

SHIP MILLS

The traditional, thousand -year techniques 
lived on besides the rapid modernization 
of the 19th century. Side by side with the 
spreading of the steam mills, the traditional 
ship mills also had their great age in those 
times. Visitors can get acquainted with the 
principles of the functioning of these floating 
milling machines and their parts in detail by 
the help of a model and a  colourful transpar-
ent diagram. Using the picture as a giude, we 
can recall the year by year returning work of 
the millers, the placing of the mill to land for 
winter, through taking the model apart and 
through assembling it afterwards. Their regu-
lar berth on the river is well traceable thanks 
to the maps and archive photographs. St. John 
of Nepomuk, a canon from Prague, who lived 
in the 14th century, is a patron of millers 
and of all „going on the water“. One of the 
original illustrations of him from a Danubian 
mill is a part of our exhibition. 

EGy DUNAI HAJóMALOMRóL SZÁRMAZó NEPOMUKI SZENT JÁNOS ÁBRÁZOLÁS
ZOBRAZENIE SV. JÁNA NEPOMUCKéHO Z DUNAJSKéHO MLyNA
AN ILLUSTRATION OF ST. JOHN OF NEPOMUK FROM A DANUBIAN MILL



HAJóMALOM SZíNEZETT ÁTNéZETI KéPE
FAREBNý PRIEREZ LODNýM MLyNOM

THE COLOURED PICTURE OF A SHIP MILL 



HALÁSZAT

A Duna legendás halbősége a halászat rend-
kívül változatos formáit tette lehetővé, a 
kerítőhálóktól a kisebb varsákig több tucatnyi 
eszköz segítette a halászt munkája során. 
Herman Ottó, a magyar halászat könyve című 
nagyszabású monográfiájában külön fejeze-
tet szentelt a dunai, ezen belül a Komárom 
környéki halászati szokásoknak. Képein ta-
nulmányozhatjuk a csoportosan, munkaszer-
vezetben dolgozó „nagyhalászok” jellegzetes, 
napjainkban is alkalmazott munkamódszerét 
és a magányos vándorhalász szerény hajlé-
kát és eszközeit. Ladikok, varsák és hálók 
kicsinyített másainak segítségével pedig 
érzékelhetővé válnak e nagy múltú foglalkozás 
mindennapjai.
A halászok gyakran halászcéhekbe tömörül-
tek, kiállításunkban a látogató magát is céhes 
mesterré avathatja egy 19. századi céhlevél és 
egy céhpecsét másolatának segítségével.

RyBOLOV

Legendárne rybné bohatstvo Dunaja dalo 
vzniknúť mimoriadne rozmanitým formám 
rybolovu, od záťahových sietí po menšie vrše 
pomáhali rybárovi tucty nástrojov v práci. V 
obsažnej monografii Otta Hermana s názvom 
Kniha maďarského rybárstva je venovaná 
zvláštna kapitola dunajským, a v rámci nich 
komárňanským spôsobom rybolovu. Na 
obrázkoch môžeme študovať charakteristické, 
aj dnes používané, postupy práce „veľkorybá-
rov“, pracujúcich v organizovaných skupi-
nách a skromný príbytok a náčinie osame-
lého túlavého rybára. Každodennosť tohto 
dávnovekého povolania sa stane dostupnou  
pomocou zmenšenín bárok, vrší a sietí.
Rybári sa často združovali do cechov a na 
našej výstave môže návštevník sám seba 
inaugurovať za cechového majstra s pomocou 
cechovej listiny a cechového pečatidla z 19. 
storočia. 

FISHING

Due to Danube´s legendary richness in fish, 
extraordinarily varied forms of fishing were 
practiced and dozens of tools from the drag 
net to small varsas (fishing nets) helped the 
work of the fishermen. Otto Herman, in his 
monography about the Hungarian fishing 
entitled „ A magyar halászat könyve” (The 
Great Book of Hungarian Fishing) devoted 
a separate chapter to the Danubian customs, 
with special attention to the fishing customs 
around Komárom. On his pictures we can 
study the characteristic, up to now practiced 
working method of the „great fishermen“ 
working in groups, as well as the modest shel-
ters and tools of the lonely wandering fisher-
men. By the help of the reduced - size copies 
of barges, varsas and nets, the  everyday life of 
this trade with a history become perceptible.

KOMÁROMI HALÁSZOK A 19. SZÁZAD VéGéN
KOMÁRňANSKí RyBÁRI NA KONCI 19. STOROČIA
FISHERMEN FROM KOMÁROM AT THE END OF THE 19TH CENTURy



HALÁSZOK KOMÁROM KöRNyéKéN AZ 1930-AS éVEKBEN
RyBÁRI V OKOLí KOMÁRNA NA KONCI 30. ROKOV 20. STOROČIA

FISHERMEN FROM THE ENVIRONS OF KOMÁROM IN THE  1930S 

HÁLóT KöTő HALÁSZOK A DUNA PARTJÁN
RyBÁRI PLETúCI SIEť NA BREHU DUNAJA
FISHERMEN BINDING NET ON THE BANK OF THE DANUBE 

HALTARTó BÁRKA KICSINyíTETT MÁSA
ZMENšENÁ REPLIKA RyBEJ BÁRKy

A REDUCED -SIZE BOAT FOR KEEPING THE FISH



HORGÁSZAT

A horoggal történő halfogás legeredménye-
sebb művelői maguk a halászok voltak, hiszen 
ők ismerték leginkább  a halak járását és 
szokásait. A hálóval nehezen megközelíthető 
helyeken a várható zsákmány függvényében 
választották ki a legmegfelelőbb horgászati 
módszert. Horgaikat a helyi kováccsal készít-
tették el vagy boltban vásárolták, de alkalmi 
horgászok varrótűből vagy rózsatövisből is 
csináltak maguknak használható készséget. A 
mai, úszós és fenekező technikákat már a 19. 
században is széleskörűen alkalmazták, ki-
állításunkban két különleges, mára elfeledett 
módszert ismertetünk Herman ottó nyo-
mán. Az egyikhez kobaktököt és kolompot, 
a másikhoz egy érett nagy tököt használtak 
napjaink horgászainak leleményes ősei.

RyBÁRSTVO

Rybári boli tiež najúspešnejšími pri love rýb 
na háčik, pretože oni najlepšie poznali pohy-
by a zvyky rýb. Na sieťami ťažko dostupných 
miestach vyberali v závislosti na očakávanej 
koristi najvhodnejší rybársky spôsob. Háčiky 
si nechali vyhotoviť u miestneho kováča, alebo 
kúpili v obchode, ale príležitostní rybári si 
robili použiteľné náčinie aj z ihiel alebo tŕňov 
ruží. Súčasné hladinové a dnové metódy 
boli už v 19. storočí široko používané, no 
na našej výstave predstavujeme dve zvláštne, 
dnes už zabudnuté spôsoby, ktorých stopu 
nachádzame u Otta Hermana. Pri jednom 
používali vynaliezaví predkovia dnešných 
rybárov tekvičku a zvonec, pri druhom veľkú 
zrelú tekvicu.

ANGLING

The fishermen themselves were the most 
successful in catching fish by hook, as they 
knew the  movement and the customs of the 
fish best of all. On places difficult to approach 
with net, the most suitable angling method 
was chosen depending on the probable catch. 
Their hooks were made by the local smith 
or were bought in a shop, however, casual 
anglers made useable hooks also from needles 
and rose thorns. The  float and bottom 
bouncing methods were widely used already 
in the 19th century. Our exhibition presents 
two, up to now forgotten methods of angling, 
described by Otto Herman.The inventive 
ancestors of the anglers of today used bottle 
gourd (calabash) and cowbell, when practis-
ing the first, and a ripe marrow at the second 
method of angling.   

KOLOMPOS HORGÁSZAT
 ZVONCOVé RyBÁRSTVO
ANGLING WITH BELLS 

TöKöS HORGÁSZAT
TEKVICOVé RyBÁRSTVO

ANGLING WITH MARROW



ARANyMOSÁS

A Duna menti falvak lakosságának – különö-
sen a Kisalföldön – évszázadokon át fontos 
kereseti lehetőséget biztosított a folyó  horda-
lékból kinyerhető arany. Ezen ősi foglalkozás 
a 20. század elejéig egész települések meg-
élhetését biztosította, ám az előző században 
megindult vízszabályozási munkák gyökere-
sen megváltoztatták a folyó hidrológiai viszo-
nyait. Ennek következtében az aranytartalmú 
hordalék egyre kisebb mértékben volt el-
érhető az aranyászok számára, így ez az apáról 
fiúra szálló mesterség fokozatosan megszűnt. 
Néprajzkutatók a második világháborút köve-
tő esztendőkben még tanulmányozhatták az 
utolsó aranymosók technikáját, az általuk ké-
szített fényképek segítségével mutatjuk be az 
egyik legértékesebb fém kinyerésének módját 
a megfelelő hely kiválasztásától egészen a tisz-
ta aranyrög megformázásáig.

RyžOVANIE ZLATA

Pre obyvateľstvo podunajských obcí – ob-
zvlášť v Malej dunajskej kotline – predsta-
vovalo po stáročia dôležitý zdroj príjmov 
zlato získateľné z riečnych nánosov. Toto 
dávne remeslo zabezpečovalo do 20. storočia 
živobytie celým usadlostiam, avšak regulač-
né práce, ktoré začali v minulom storočí od 
základov zmenili hydrologické podmienky 
rieky. V dôsledku tohto boli zlatonosné náno-
sy pre zlatokopov stále menej dostupné, a tak 
toto remeslo dedené z otca na syna postupne 
zaniklo. Národopisci ešte po druhej svetovej 
vojne skúmali techniky posledných zlatoko-
pov a s pomocou nimi vyhotovených fotografií 
predstavujeme spôsob získania jedného z naj-
cennejších kovov od výberu vhodného miesta 
až po vyformovanie čistého nugetu. 

GOLD-WASHING 

For the inhabitants of the area along the river 
Danube – especially in the Small Hungarian 
Plain – the gold, which could be obtained 
from the alluvial deposits of the river, had 
always insured an important earning facility 
for centuries. This ancient trade insured 
the living for whole settlements until the 
beginning of the 20th century, but the water 
regulation works set off in the past century 
had radically changed the hydrological  condi-
tions of the river. Due to it the gold-contain-
ing alluvial deposits were available for the 
gold-washers to a lesser degree, so this trade, 
passing from father to son, gradually stopped 
to exist. Etnographers could still study the 
last techniques of the gold-washers after the 
World War II, and we present the method of 
obtaining of one of the most valuable metals 
from the selection of the suitable place until 
the forming of the gold nugget, by the help of 
photographs, taken by them.

AZ ARANyMOSó HELy KIVÁLASZTÁSA „LAPÁTPRóBÁVAL”
VýBER RyžOVISKA „LOPATOVOU SKúšKOU”
SELECTION OF THE PLACE FOR GOLD-WASHING By A „SHOVEL TRIAL“



AZ ARANy MOSÁSA
RyžOVANIE ZLATA

GOLD-WASHING

AZ ARANy TISZTíTÁSA
ČISTENIE ZLATA

GOLD-CLEANING

A TISZTA ARANy KINyERéSE HIGANNyAL
ZíSKANIE ČISTéHO ZLATA POMOCOU ORTUTI
OBTAINING OF GOLD By qUICKSILVER



FAúSZTATÁS, TUTAJOZÁS

A hegyekből leúsztatott szálfatutajok a vízi 
szállítás legolcsóbb módját jelentették, ahol 
a szállított áru maga a különböző méretű és 
anyagú tutaj volt. Még az út során szállásul 
szolgáló  kunyhó deszkái is részét képezték a 
rakománynak. A fában szegény vidékeket így 
látták el épületfával, lécekkel, fazsindellyel, 
de Erdély irányából sokáig a sószállításban 
is meghatározó szerepet játszottak. Az erős 
és talpraesett embereket kívánó foglalkozást 
egész évben űzték, csak a folyók téli befagyá-
sának idején tartottak szünetet. Képeinken 
nyomon követhető a fák úsztatásának módja 
egészen a fogadóhelyekig, ahol lovak segítsé-
gével juttatták partra, majd a helyi fűrészma-
lomba, fatelepre a tutajt alkotó szálfákat.

SPLAVOVANIE DREVA, PLTNíCTVO

Najlacnejším spôsobom prepravy tovaru po 
vode bolo splavovanie pltí z drevených brvien 
z vyšších polôh, kde prevážaným tovarom 
bola samotná plť rôznej veľkosti a z rôzneho 
materiálu. Ešte aj dosky z ktorých bol počas 
cesty zbitý prístrešok, boli súčasťou nákladu. 
Takto zásobovali stavebným drevom, latami 
a drevenými šindľami oblasti chudobné na 
drevo, ale zo strany Sedmohradska mali 
dlho zásadnú rolu aj pri doprave soli. Toto 
zamestnanie vyžadujúce mocných a obratných 
chlapov sa vykonávalo po celý rok, len v čase 
zamrznutia riek v zime sa držala prestávka. 
Na našich obrázkoch možno sledovať spôsob 
prepravy dreva až po miesto určenia, kde boli 
brvná tvoriace plť s pomocou koní dopravené 
na breh a potom do miestnych píl a skladov 
dreva. 

 

TIMBER-FLOATING, RAFTING

The floating of timber-trees from the 
mountains was the cheapest way of  water 
transportation, where the transported goods 
was the raft of various size and material itself. 
The planks of the hovel serving as accomoda-
tion during the voyage also formed  part of the 
load. The areas pure in wood were provided 
with timber, battens and wooden shingle in 
such a way, however, from the direction of 
Transylvania they also played determining 
role in the transport of salt. The trade requir-
ing strong and bright men was practiced 
whole year, they stopped working only during 
the freezing of the rivers in winter. Thank to 
our  pictures the method of timber –floating 
can be traceable until the reception places, 
where they got to the land by horse power, 
afterwards the timber- trees forming the raft 
were transported to the sawmill and timber-
yard.

FAúSZTATÁS KOMÁROMNÁL A 19. SZÁZAD KöZEPéN
SPLAVOVANIE DREVA PRI KOMÁRNE V POLOVICI 19. STOROČIA
TIMBER –FLOATING AT KOMÁROM IN THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURy



PéTERVÁRAD LÁTKéPE 1840-BEN, ELőTéRBEN TUTAJJAL
VEDUTA PETROVARADíNU Z ROKU 1840 S PLťOU V POPREDí.
THE VIEW OF PETROVARADIN IN 1840, WITH THE RAFT IN FRONT OF IT

FAVONTATÁS ESZTERGOMNÁL AZ 1930-AS éVEKBEN
VyťAHOVANIE DREVA PRI OSTRIHOME V 30. ROKOCH 20. STOROČIA

TIMBER-TOWING AT ESZTERGOM IN THE 1930S
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