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kiából érkező csoportok, ekkor olcsó motelt húztak fel 
a szálláshelyek biztosítása érdekében. Ma már ez sincs 
meg, sőt az egykor pikáns történeteiről híres Strand 
Szálló is mint szálloda bezárt, ma a Fürdőigazgatóság 
dolgozói laknak itt. 
– Én még emlékszem azokra a nyarakra, amikor több ez-
ren zsúfolódtak a strandon, és a rengeteg külföldi vendég 
ellepte az egész hatalmas területet – meséli Gyepes Lajos. 
– Édesapám szinte megszállottja volt a parknak, külön kis 
pálmaházban nevelte azokat a különleges növényeket, 
amelyekkel aztán az ágyásokat gazdagította. Szerencsére, 
amikor 1951-ben államosították a strandot, itt maradhatott 
mint a fürdőigazgatóság alkalmazott kertésze. A sors iró-
niája, hogy Gyepes Lajos nem csak gyerekkorában kötő-
dött a csillaghegyi strandhoz: mint edző, számtalan sike-
res versenyzőt nevelt fel, és a mai napig hetente háromszor 
itt tartja edzéseit. Sőt, a fia is a nagypapa egykori munka-
helyére jár dolgozni, édesapját követve ő is úszóedzőként 
jár „haza” az egykori családi területre. – Nyolc olimpikont 
adott ez az uszoda, ami már önmagában is egy csoda – 
meséli a büszke elnök. – Nekem nagyon sokat jelent ez a 
hely, de nem vagyok egyedül ezzel az érzéssel. Azok kö-
zül a visszajáró vendégek közül, akiket szintén rabul ejtett 
az itteni nyugalom, klíma és szépség, többen is állítják, 
különleges erővel bír ez a hely, nemcsak megnyugtat, de 
energetizál, lendületet is ad. 
Ezt meséli Diner Tamás fotóművész is, aki közel 15 éve 
jár rendszeresen Csillaghegyre. – Elég messze lakom, 
mégis megteszem nap mint nap ezt az utat, hogy néhány 
órát itt tölthessek. Ez a hely, az úszás segít fenntartani az 
életkedvemet, az úszótársak igazi barátokká váltak az el-
múlt években. Sok helyre jártam korábban, a Gellértbe, a 
Rudasba, a Lukács fürdőbe, de itt valahogy más, Csillag-
hegy került a legközelebb a szívemhez, itt igazán önma-
gam lehetek, és nekem nyitják reggel az uszodát. Karin-
thy, Kosztolányi, Szép Ernő, Szomory Dezső kávéházban 
ültek, és Karinthy azt mondta, a kávéház azért jó, mert az 
ember nincs otthon, de mégsem kell a friss levegőn lenni. 
Én ezt úgy fogalmazom meg, hogy az uszoda azért jó, 
mert az ember még sincs otthon, de jó levegőn van, főleg 
nyáron, pláne vízben.
A csillaghegyi uszoda és strand vasárnap és hétfő kivéte-
lével várja a vendégeket, télen, nyáron. 

F. Nagy Ágnes

A Dunán az ember szabaddá válik
Csónakház a Rómain
Kultikus hely a fővárosban a Római-part, amely a felpörgött XXI. században is őriz valamit békebeli bájá-
ból. Némelyek csak egy kellemes sétára, vagy egy kockás terítős asztalról elfogyasztott sörre, hekkre vágynak, 
másokat a mozgás, a Duna és a vízi sportok vonzanak a Rómaira. Nekik ez – és nem a Balaton – a Riviéra, és a 
Dunát sem cserélnék el az Adriára.

mozgás!



92 93

Két férfi ballag egymás mellett a Római-parton, vállukon 
hajót cipelnek, kezükben evezőlapát. Tamás és Miklós 30 
éve barátok, az evezés szeretete tartja össze őket. Amint 
a stéghez érnek, a kajak vízre kerül, és már lapátolnak is 
a Luppa-sziget felé. Ezt a 10 kilométeres távot legalább 
heti egyszer megteszik. Számukra a napfény, a Duna illa-
ta és az ütemes mozgás jelenti a teljes ellazulást.
Árnyas fák takarják a 
Római-parti Multi SE zöld 
kapuját. Mögötte magas 
épület tornyosodik: itt ka-
jakok és kenuk sorakoznak. 
Az egyesület 150 olyan ta-
got számlál, akik kedvte-
lésből járnak le a Dunára evezni. A Multi SE létrehozása 
Horváth Péter nevéhez kötődik, aki a mai napig igazgatja 
a vízitelepet.
– Az életemet a kajak-kenu sportnak szenteltem. Ötven-
két éve vagyok edző, sok gyereket készítettem fel a verse-
nyekre. A gyerekek felnőttek, sokan abbahagyták a ver-
senysportot, a Dunától azonban nem akartak elszakadni. 
Egykori tanítványaimmal úgy gondoltuk, kellene egy hely, 
ahol nemcsak versenyszerűen, hanem hobbi szinten is lehet 
evezni. Így alakult meg a Multi SE szabadidő szakosztálya 

1987-ben – mondja Péter. Az amatőr klubban nem lehet 
hajót bérelni, csak a tagdíjat fizető, bejegyzett klubtagok 
használhatják azokat. Az evezés egyáltalán nem veszély-
telen sport, jó úszástudást igényel, és az sem árt, ha a vízi 
közlekedés szabályaival is tisztában vagyunk.
– A teljesen kezdőknek tanfolyamokat indítunk, és csak 
akkor engedjük őket egyedül vízre szállni, ha már egy 

idényt végiglapátoltak 
edző felügyelete mellett 
– szögezi le. – Itt a telepen 
hatalmas barátságok kö-
tődnek, a társaságok aztán 
együtt mennek túrázni, 
vagy hétköznap egy kisebb 

kört evezni a közelben. Legidősebb tagunk Dr. Serényi 
György, akinek nemrég ünnepeltük a 80. születésnapját. 
Biztosan elfogult vagyok, de mindenkinek csak ajánlani 
tudom ezt a csodálatos sportot, hiszen az ember a vízen 
szabaddá válik. A vadregényes Duna az égtől függően 
váltogatja színét, hol kék, hol acélszürke, máskor pedig 
haragos zöld.
A Római-parton 1842-ben indult be az evezősélet. Az 
első versenyen itt dördült el a rajtpisztoly, a célt pedig a 
Lánchídnál jelölték ki. A versenyt a híd tervezője, Clark 

Kapaszkodjunk a hajóba!
Horváth Péter, a Multi SE főedzője szerint egy-
két szabályt mindenképpen be kell tartani.

• Úszástudás nélkül ne akarjunk evezni
• Kevésbé jó úszók mindenképpen vegyenek 

fel mentőmellényt
• A part közelében evezzünk, mert ott kisebb 

a sodrás, mint a folyó közepén
• Menetben lévő hajót el kell kerülni, mert ha 

túl közel kerülünk hozzá, beszippant
• Ha beborulnánk, fordítsuk vissza a kajakot 

vagy a kenut, rakjuk bele a lapátot, és a hajó-
ba kapaszkodva ússzunk ki a partra. A hajót 
csak akkor szabad elengedni, ha alásodró-
dás (például stégnek vagy állóhajónak) ve-
szélye fenyeget
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„Itt a telepen hatalmas barátságok 
kötődnek, a társaságok aztán együtt 

mennek túrázni, vagy hétköznap 
egy kisebb kört evezni a közelben.”

Ádám nyerte. A kilencvenes évekig nagy vízi élet folyt a 
Rómain, majd amikor bezártak a vállalati üdülők, szép 
sorban tönkre mentek a csónakházak. Egykoron két tu-
cat helyen lehetett hajókat bérelni, ma már csak három 
egyesület és öt csónakház működik. A csónakházakban 
napidíjat kell fizetni a hajókért. Úszástudást igazoló pa-
pírt nem kérnek, csak egy felelősségnyilatkozatot írattat-
nak alá. A csónakmester segít kiválasztani a tudásszint-
nek megfelelő hajót.
Vermes János évtizedek óta ide jár evezni, a magas, nap-
barnított férfi családjában ez régi hagyomány.
– Édesapám minden hétvégén a Dunán túrázott a szüle-
ivel, s engem is hamar megtanított a lapát használatára. 
Amint szép lett az idő, nem volt kérdés, mit csinálunk 
hétvégén – mosolyodik el. – A fiaim még picik a kenuzás-
hoz, 3 és 5 évesek. De semmi gond, pár év, és én is viszem 
magammal a kölyköket!
Miközben Vermes úr a jövőt tervezgeti, a csónakházba 

sorra érkeznek, szívélyesen, jó ismerősként köszöntik 
egymást az emberek. Áprilisban beindult az élet, s ahogy 
a Római szerelmesei mondják: amíg be nem fagy a Duna, 
addig nincs megállás.

Egy túra, amit a kezdők is élveznek 

A főváros egyik legszebb helye a vadregényes Luppa 
holtág. A Római-parttól könnyen megközelíthető, puha 
tenyerű evezősöknek is ajánlott túra. Szentendre felé 
evezve jobb oldalt tűnik fel egy kis torkolat, az a holtág. 
Aki beevez oda, az érintetlen természettel találkozik. 
Érdemes megállni, csöndben maradni, és meglátjuk az 
ide-oda úszkáló újszülött kacsákat, ragadozó halakat és 
a hihetelenül sokszínű és -hangú madárvilágot.

Csupor Réka


