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Tata, Magyary-terv
Tata fejl�dését a már meglév� történelmi, szellemi, lelki, 

gazdasági energiák, az épített és természeti környezet 

er�forrásai, értékei kell� összehangolásával, ezek egy-

mást er�sít� hatására támaszkodva biztosíthatjuk. A város 

önkormányzata ma is és a jöv�ben még inkább jelent�s 

szellemi, erkölcsi és anyagi er�t áldoz a helyi identitás er�-

sítésére, különös fi gyelemmel kíséri a meglév� közössé-

gek tartalmas életét. Tata fejl�désében a fenntarthatóság 

elve alapvet�. A fenntarthatóság azt jelenti, hogy biztosí-

tani tudjuk a Tatán és a kistérségében él�k számára az 

emberi szükségleteket a jelenben, ugyanakkor képesek 

vagyunk meg�rizni a környezetet és a természeti er�forrásokat a jövend� generációk 

számára három alapvet� területen: a gazdaság fenntartható m�ködtetésében; a társa-

dalmi viszonyok elfogadható, rugalmas és önkorrekcióra képes formáinak megvalósí-

tásában; és a környezet és a természeti er�források meg�rzésében.

Tata fejl�dési terve egyben egy sok elemb�l álló gazdaságfejlesztési program is, 

amelyben egyaránt építünk a meglév� és a tervezett termel�ipari és mez�gazdasági 

egységekre, a kereskedelem, a vendéglátás, az idegenforgalom rendszerének, a 

környezetvédelem, a városi infrastruktúra, a városi intézmények hatékony m�ködésé-

re. Minden egyes programunkban törekszünk az európai eszmék, példák, törekvések 

megjelenítésére, a magyarországi megvalósult és tervezett programok helyi viszo-

nyokra történ� alkalmazására is.

Tata országos viszonylatban hely-

zeti el�nnyel bír más városokkal szem-

ben. Az Öreg-tó, az Esterházy- kastély, 

a Vár, a történelmi városrészek és a 

csodás természeti környezetnek kö-

szönhet�en a turistaforgalom nálunk 

nem csupán vágyakozás. Erre alapoz-

ni egy város fejl�dését hosszú távon 

azonban nem lehet. Amikor mi az ön-

kormányzati munkát elkezdtük 2006. 

október elsején, a „vizek városában” 

nem voltak tervek, célok. Ezért úgy 

döntöttünk, hogy egy csokorba gy�jt-

jük az elképzeléseket, a megvalósítás-

ra váró feladatokat és az álmainkat is.

Úgy vélem, minden településnek 

kell hogy legyenek tervei, elképzelé-

sei, hiszen csak ennek mentén haladva tud fejl�dni. A Magyary-terv vitairatát hosszas 

el�készít� munka után a tataiak 2007 �szén ismerhették meg, melyet az önkormány-

zat közös vitára bocsátott a közösségek, intézmények, a lakosság részére. A több mint 

400 hozzászólással, javaslattal kiegészített vitairat most könyv alakban foglalja össze 

A tatai vár
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a jöv� terveit. A tataiak összefogásával és közös munkájával elkészült kötet a város 

hosszú távú fejlesztési tervét foglalja magában.

A Magyary-terv egyik célja, hogy a város vezetése tovább folytassa Magyary Zoltán 

gondolatát, és a következ� 30-40-50 esztend�re a tataiak is megfogalmazzák azt az 

utat, hogy a város merre menjen tovább, hiszen ha van egy közös cél, amit együtt 

akarunk megvalósítani, akkor csak az számít, hogy egyenként mindenki mennyi er�t 

hajlandó beletenni. Mindabban, amit a Magyary-tervben a tataiak megfogalmaztak, az 

a vágyakozás is megvan, hogy tenni szeretnének városukért.

Már a vitaanyagban is kiemeltük, hogy a várost öt nagy területen kívánjuk fejleszteni. 

Az egyik a vizeink és a zöldterületeink. Tatának van közel háromszáz hektárnyi vízfelülete 

és körülbelül ugyanennyi hektárnyi zöldfelülete a városhatáron belül. Ennek a fejlesztését 

rajzoltuk meg a Mikoviny-programban. A másik ilyen fontos terület a Fellner Jakab-prog-

ramrész, amelyben a város építészetével kapcsolatos kérdéseket foglaltuk össze. Az 

Esterházy-program a város gazdaságfejlesztésér�l szól, az Öveges-program a város in-

tézményeir�l, sport- és ifjúsági ügyeir�l, a Giesswein Sándor-programunk pedig a város 

szociális és egészségügyi feladatait foglalja össze.

A Magyary-terv összeállításakor mi egy olyan, nagy-

szabású 20-25 éves programot hoztunk létre, amelyet 

az egész város magáénak érez. Szerettük volna, hogy a 

Magyary- terv minden tatai terve legyen. Büszkén mond-

hatom, hogy ezt talán sikerült elérni.

Az önkormányzat m�ködése szempontjából a leg-

fontosabb közeg, amelyhez nekünk szorosan kapcsolód-

ni kell, az a család. Mindent abból a szempontból igyek-

szünk nézni, hogy a tatai családoknak milyen segítséget 

tudunk nyújtani ahhoz, hogy Tatán jól érezzék magukat.

Büszkék vagyunk arra, hogy a városvezetés és Ta-

ta polgárai közösen összefogva együtt tervezik a jöv�t, 

együtt fejlesztik, építik tovább saját városukat. Ma is jó 

tatainak lenni, de úgy reméljük, hogy a jöv�ben még 

jobb lesz.

Michl József – Tata város polgármestere

Kálvária

E számunk megjelenését Tata Város Önkormányzata támogatta.



ÉGALJ

126126

Margitsziget
„Azért mikoron e szent sz�z, Szent Margit asszony immár volna tízesztend�s, az � szü-

leinek és pré dikátor szerzetbeli frátereknek nagy tisztes társaságival és �vele megmara-

dó jó szoro roknak társaságával, Veszprémb�l, Szent Katerina asszonynak klastromából 

változtaték, hozattaték a klastromba, melyet az � szülei a Dunának szigetében – mely 

sziget az id�t�l fogva nevezteték Sz�z Máriának szigetének, avagy Boldogasszony szige-

tének, mert annak el�tte mondatik vala Nyulaknak szigetének –, a mindenható Istennek 

tisztességére és Istennek any jának, szepl�telen Sz�z Máriának neve és oltalma alá els� 

fundamentomától fogva építének, rakának és mindvégig elvégezék, királyi nemes aján-

dékokkal megajándékozák, miképpen illik királyi felségeknek.” A fentebbi idézet Ráskai 

Lea domonkosrendi apáca lejegyzéséb�l származik, mely szöveget az utókor Szent Mar-

git legendájaként ismer, s ha a Margitszigetr�l szólunk, a szoror írása kihagyhatatlan…

A szigeten található kolostort s a templomot IV. Béla királyunk építtette Sz�z Mária 

tiszteletére. A Boldogasszonyzárda – alapítólevelét 1259-bõl ismerjük – a középkorban 

az itt található számos szerzetesi épület egyike volt, de jelent�ségében és gazdagsá-

gában mindegyiken túln�tt. Gazdagsága és a király lányának, Margitnak a személyé-

hez kapcsolódó csodák hozzájárultak ahhoz, hogy gazdag birtokosok leánygyermekei 

kerültek ebbe a zárdába a középkor során. A nagy tiszteletnek örvend�, örökös b�n-

bánatban él� apáca 29 évesen bekövetkezett haláláig élt a szigeten. Szent Margitot 

sok sikertelen kísérlet után csak 1943-ban iktatták a szentek sorába A kolostor marad-

ványai között az 1838-as nagy árvíz hozta felszínre Margit és V. István sírját, és ettõl 

kezdve kutatták a kolostort régészeti ásatások, amelyek megszakításokkal egészen 

napjainkig tartanak. A mai romterület elsõsorban a templom magasan álló falait és 

a kolostorépület feltárt és helyreállított részleteit foglalja magába. A hely különleges 

nevezetessége, hogy itt található az els� magyar kertm�vészeti emlék is, a XIII. szá-

zadban már vízvezetékkel rendelkez� domonkosrendi kolostorkert.

A sziget legrégibb temploma, a Szent Mihály-templom nemcsak az itten premont-

rei szerzetes kolostor egyháza, hanem plébániatemploma is volt; ennek romjait 1923-

ban ásták ki. A  XII. századból 

származó épület belsejében egy 

régibb, XI. századi kápolna falait 

is megtalálták. Az ásatások Lux 

Kálmán és Salkovics Károly ve-

zették, majd 1932-ben Lux Kál-

mán restaurálta és átépítette a 

Szent Mihály-kápolnát.

A  ferences templom ma-

radványa a minoritáké volt. 

A  szigeten a XIII. században 

megtelepedett ferencesek ko-

lostorukat a század vége felé 

építették, a XIV. században át-

alakították, toronnyal b�vítet-

ték. A  török uralom alatt rom- A mai romterület
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má lett. Emellé építtette villáját 1796-ban József nádor, kinek neve szinte teljes mér-

tékben összefonódott a szigetével.

Azt, hogy a csaknem százhektáros, ma két és fél kilométer hosszú s derekán 

fél kilométer széles egyedülálló klímájú sziget, Budapest második legnagyobb ékes 

zöldterülete Európa egyik legszebb dendrológiai parkjává lett, többek között József 

nádornak (a palatinusnak) is köszönhetjük. A Margitsziget 1795-ben József nádor tu-

lajdonába került (� maga 1819 és 1830 között itt lakott), aki felesége, az orosz nagy-

hercegn� számára hatalmas fákkal, illatos virágágyásokkal és bokrokkal ültette be a 

szigetet. A közönség el�tt zárt parkban pompás kastély, sétautak és kilátóhelyek épül-

tek. A kertkedvelésér�l is ismert f�úr terveinek megvalósításához remek munkatársra 

talált Tost Károly f�kertész személyében. A schönbrunni kertészdinasztiából származó 

ifjú 1810 körül, alig húszévesen került hazánkba, s elévülhetetlen érdemeket szerzett 

a sziget máig megmaradt, kiemelked� szépségének a kimunkálásában.

A Margitsziget mai formáját a XIX. század közepén, a Duna szabályozásakor nyerte. 

Kezdetben három vagy négy szigetb�l állt, az alsó volt a Fest�-, a fels� a Fürd�-szi-

get. A Margitsziget elnevezést sok más megnevezés el�zte meg: Urak-sziget, Nyu-

lak szigete (latinul: Insula leporum), Budai sziget, Duna-sziget, Szent András szigete, 

Nagyboldogasszony szigete, Lánysziget, Kvszadaszi (törökül), Palatinus-sziget (vagy 

Nádor-sziget). A helynek a város életében való fontosságát mutatja, hogy 1849-ben 

Kossuth egy nyilatkozattal a népnek adományozta. A megújult sziget ünnepélyes fel-

avatására 1869-ben került sor. Ekkortól, a század utolsó harmadától vált a budapesti 

társasági élet meghatározó, külföldön is ismert színterévé. A f�város legnagyobb sza-

lonjának, korzójának is nevezték.

Nemcsak Margit legendája köt�dik a szigethez, hanem számos írónk, költ�nk élete 

fonódott össze egy-egy korszakban a Margitsziget nevével. Sokan Arany Jánosra, má-

A szök�kút A zenél� kút
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sok Krúdy Gyulára, mennyien az irodalom más jeleseire asszociálnak, s akadnak, akik 

tán József nádorhoz, hévizéhez, szök�kútjához, víztornyához, szállodáihoz, romjaihoz, 

Hajós Alfrédhoz, növény- és madárvilágához kötik a Margitszigetet.

„A tölgyek alatt

�Vágynám lenyugodni,

Ha csontjaimat

�Meg kelletik adni;

De, akárhol vár

�A pihen� hely rám:

Egyszerüen bár,

�Tölgy lenne a fejfám!”

Arany János: A tölgyek alatt

A fentebbi, 1877-b�l származó Arany János-idézet mellett 

sokan mások is vallottak a szigethez f�z�d� viszonyukról. Ilyen 

volt például Bródy Sándor is, aki az élet szépségéhez köti a szi-

getet: „A sziget azonban más, a növényeknek itt húsa van, a 

fák öles karjukat nyújtogatják felém és a Duna, amint átöleli az 

egészet, szinte sárlik… Amikor az emberek még mertek élni, a 

középkorban – mily kár, hogy lemaradtam róla – mindig papok, 

barátok laktak ezen helyen. És a papok tudták, hol kell és hol 

lehet jól élni. (…)” De élt itt Molnár Ferenc is, aki húsz éven át 

nyaralt szakadatlanul a szigeten. Krúdy életének és nosztalgiá-

tól áthatott írásainak egyik helyszíne volt az „aranykor” Margit-

szigete, amelyet gyakran a szerelem menedékeként jelenített 

meg. Az 1918-tól 1930-ig a szigeten él� író jól ismerte tör-

ténetét, legendáit, s a rövid élet� Szigeti séták cím� folyóirat 

kiadója, szerkeszt�je és jobbára írója is � volt.

1882-t�l a sziget f�kertésze Magyar György (1844–1923) volt. Itt a szigeten szü-

letett 1882-ben fi a, Magyar Gyula, aki elismert dendrológussá, növénynemesít�vé 

cseperedett. Az 1860–70-es években el�tör� termálvíznek köszönhet�en újabb nagy 

átalakítások következtek: megépítették a margitszigeti gyógyfürd�t, a felesleges vízb�l 

pedig egy gyönyör� zuhatagot varázsoltak. 1911-ben nagyarányú kertészeti rende-

zésbe kezdtek, ennek hatására létesült a szigeten a vadaskert, a fácános és a M�vész 

sétány. A szigetet az 1929-ben gyógyhellyé nyilvánították.

A XX. század elején is folytatódott a Margitsziget kiépítése, csinosítása. 1901-t�l a 

sziget bekerült a f�város közlekedési keringésébe, hiszen addig csak csónakkal vagy 

hajóval lehetett megközelíteni, akkor azonban megépült a Margit-híd levezet� szárny-

hídja (az Árpád-hídról pedig 1950-tól lehet lejutni rá). 1921-ben készült el a F�városi 

Közmunkák Tanácsának megrendelésére Janáky István és Masirevich György terve a 

Palatinus strandfürd�r�l, amit aztán 1938-ban Janáky István tovább b�vített. Még eb-

ben az évben építtette Zielinsky Szilárd a víztornyot. A torony a szigetet látta el vízzel, 

s szintén 1938-ban újították fel, de üzemen kívül van, s jelenleg kiállítóhelyként hasz-

nosítják. 1930-ban nyílt meg a Hajós Alfréd versenyuszoda, mely az egykori olimpiai 

bajnok tervei alapján készült. 1938-ban épült meg Kaffka Péter tervei szerint a szabad-

téri színpad, melyet a háborús sérülések miatt 1951-ben újjáépítettek.

Arany János emlékezetb�l 

készített vázlata a sziget 

északi (fels�) részér�l



 

Bába Szilvia (1980) – m�vel�désszervez�, 

Budapest

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzkuta-

tó, egyetemi tanár, Budapest

Bognár Antal (1951) – író, újságíró, szer-

keszt�, Budapest

Csepregi János (1980) – szerkeszt�, író, 

Budapest

Deák Júlia szabadfoglalkozású író, Budapest

Elek Szilvia zongora- és csembalóm�vész, 

zeneszerz�, író, szerkeszt�

Enreiterné Bányai Edit (1957) – zenetanár, 

Budapest

Er�s Kinga (1977) – kritikus, szerkeszt�, 

Budapest

Fodor Miklós (1967) – zenész, esztéta, 

Isaszeg

Froese, Nettitia K. (Fekete J. József, 1957) 

– kritikus, esszéíró, Zombor

Iancu Laura (1978) – költ�, szerkeszt�, 

Budapest

Kántás Balázs (1987) – költ�, m�fordító, 

egyetemi hallgató, Budapest

Karácsonyi Zsolt (1977) – költ�, szerkeszt�, 

Kolozsvár

Kató Julianna (1986) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Király Farkas (1971) – költ�, író, m�fordító, 

szerkeszt�, Budapest

Király Zoltán (1977) – költ�, m�fordító, 

az E-MIL ügyvezet�je, Kolozsvár

Kiss Judit Ágnes (1973) – író, költ�, Buda-

pest

Dr. Koncz Gábor (1950) – okleveles köz-

gazdász, kultúrakutató, Ph.D. egyetemi 

magántanár, Budakeszi

Koncz Orsolya (1976) – szabadfoglalkozású, 

Budapest

Kovács Flóra (1982) – PhD-hallgató, Szeged

Lászlóffy Aladár (1937) – költ�, író, Buda-

pest

Lászlóffy Csaba (1939) – író, költ�, dráma-

író, esszéista, Kolozsvár

Mák Ferenc (1956) – irodalomtörténész, 

f�szerkeszt� (Aracs), Budapest

Michl János (1960) – f�iskolai f�tanácsos, 

polgármester, Tata

Mújdricza Péter (1955) – szellemi szabad-

foglalkozású építész, (m�vészeti) író, 

Esztergom, Budapest

Nagy Zopán (1973) – fotográfus, költ�, 

Budapest

Palágyi László (1989) – költ�, egyetemi hall-

gató, Királyhelmec (Szlovákia), Budapest

Pet�cz András (1959) – költ�, író, Budapest

Pósa Zoltán (1948) – író, költ�, szerkeszt�, 

Budapest

Prágai Tamás (1968) – író, költ�, irodalom-

történész, szerkeszt�, Pázmánd

Romhányi Török Gábor (1945) – irodalmár, 

m�fordító, Budapest

Rózsássy Barbara (1979) – egyetemi hallga-

tó, költ�, Budapest

Sebe�k János (1958) – író, publicista, köz-

szerepl�, Budapest

Süt� Csaba András (1979) – költ�, kritikus, 

PhD-hallgató, Gy�r

Szalai Zsolt (1979) – költ�, kritikus, 

PhD-hallgató, Gy�r

Szondi György (1946) – irodalomtörténész, 

m�fordító, szerkeszt�, Budapest, Szófi a

Szotyory László (1957) – fest�m�vész, 

Budapest

Sz�gyi Zsolt (1982) – költ�, Budapest

Takács Anett (1980) – tanársegéd, Kaposvár

Tandori Dezs� (1938) – költ�, m�fordító, 

Budapest

Végh Attila (1962) – költ�, esszéista, újság-

író, Nagymaros

Vincze Ferenc (1979) – író, irodalomtörté-

nész, szerkeszt�, Budapest

Wagner Marion (1980) – kritikus, Budapest

Wehner Tibor (1948) – író, m�vészettörté-

nész, Budapest

Zsávolya Zoltán (1968) – író, irodalmár, 

Budapest

Zsigmond Andrea (1978) – egyetemi oktató, 

szerkeszt�, Budapest, Kolozsvár

E számunk szerz�i
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Mi utcánk

Háló? Utca?
Cseppet tízéves lapunkat ünnepelni állítottuk össze ezt a számot. El�-

ször arra gondoltam, hálót szövök közölt mondatainkból, ügyes-színes 

idézetegyveleget, hálót abból az eddigi mintegy  félmilliárd bet�b�l… 

Aztán arra határoztunk: legyen a „mi utcánk” a cím, a vezérfonal. Vol-

tunk mi már szerkeszt�ségként egyenest kett�ben (Pannónia, Zoltán)… 

hogy most honoljunk budavári téren. Jöttek ugyanakkor annyian a mi 

utcánkba be – invitálva s odatalálva, könnyedén és súlyosan, kedvsze-

getten s lelkesen, hogy – hát jöjjenek most éppen �k, akiket történe-

tesen – mi tízen szerkeszt�k – ez alkalomból vendégszerepelni hívunk 

és tudtunk.

Jelezni is akartuk jelesen egyszersmind: lám, hogy felvitte a Napút 

a dolgunk – rólunk már utcát neveztek el. Vagy teret, köröndöt, közt, 

lépcs�t és így tovább. Ahogy dukál. Vagyunk helyünkön. S a vártán.

Választásainkban is van esetlegesség azért ezúttal is, persze. Ki 

mindenkit szólítottunk volna lapjainkra idén októberben, sz�kül� kö-

rökben… de ahogy annyiszor, most is szorított bennünket az id�satu 

s a helyhiány. Éppen amennyi sok kedves szerz� közül �k, akik álltak 

kötélnek – a gyorsaságban. Köszönjük.

Köszönve köszöntjük az olvasót. Értük van. Értük is vagyunk.

Szondi György

Ára: 650 Ft. El�fi zetés: 5000 Ft.

El�fi zethet� személyesen valamennyi postán és a kézbesít�knél, a Magyar Posta Zrt. 

(1) 303-3440-es faxszámán, a hirlapelofi zetes@posta.hu e-mail-címen,

A Napút elérhet� az interneten: http://www.napkut.hu

Számlaszám: OTP 11713005-20381185

Folyóiratunk támogatói:

A Nemzeti Kulturális Alap ismeret-

terjesztés és környezetkultúra, va-

lamint közm�vel�dési kollégiuma 

és a Nemzeti Civil Alapprogram

Irodalom, művészet,
környezet

8.


