
 

Napló 

 

Száva túra 2012. július 14-28-ig 

Ember tervez, Isten végez! 

 

Előzmények 

 

A Száva túrán részt vett: Piroskáné Ili, Piroska Laci, Kovássy Imre, azaz Kova, Fenyősy An-

tónia, Toncsi, Tömő Józsi, Kovács Vera, Antal Gábor, Vitéz Laci, Kaţimir Pavol, azaz Pali és 

én. A naplóban a szereplőket a keresztnevükkel említem. Utazásunkat segítette sógorom, 

Szíjártó Lajos, aki egy kisteherautót adott kölcsön az utazásokhoz, fiam Levente, aki a teher-

autót vezette és Piroskáék barátja Kovács Sándor Tapolcáról, aki a kenukat szállító utánfutót 

hozta el Piroskáék autójával. A túra megszervezésében nagy segítségemre volt kolléganőm 

Nickl Mónika, aki horvát anyanyelvű, Ő a munkahelyem tolmácsa, és mind a horvát vízügyi 

kollégák, mind a hatósági engedélyt adók felé közvetített. Az Ő kiváló munkájának tudható, 

hogy az engedélyekkel semmi problémánk sem volt. 

 

A naplóban a településneveknél a magyar név után, zárójelben megadom a ma hivatalos hor-

vát és bosnyák nevet is. Ott írom csak a horvát és bosnyák nevet, ahol nem ismerem a ma-

gyart. 

 

A napló 

 

2012. július 13. –péntek a 0. nap 

 

Vitéz Laci és Pali már délután megérkeztek. Azt gondoltuk, hogy Laci – mivel már többször 

járt nálunk – el fog találni hozzánk, Toronyba, ezért nem vártam Őket Szombathelyen. Éppen 

a temetőben voltam, amikor telefonáltak, hogy hamarosan érkeznek. Sietve mentem haza, 

hogy meg ne előzzenek, de azután a falu szélén vártam Őket, amíg némi telefonos navigálás-

sal végre megjöttek. Rövid üdvözlések után elvittük Laci kenuját Jóskához, mert ott gyűjtöt-

tük össze a hajókat, majd elmentünk még egy kis bevásárlásra. Este Vera és Gábor is megér-

keztek Toronyba és Levente fiam is megjött a sógoromtól kapott kisteherautóval. Összeállt 

tehát a tőlünk induló csapatrész, adva volt a másnapi korai indulás minden feltétele. Lefekvés 

előtt én is befejeztem a csomagolást, hogy minél kevesebb dolgot hagyjak otthon. Ez csak 

részben sikerült, mert nem találtam meg a hajónba való nemzeti színű zászlót, és a szalmaka-

lapomat is itthon hagytam. Ili adott a túrán kölcsön egy fehér, nem túlzottan nőies vászonka-

lapot. A napsütés elleni védekezésül. 

 

Július 14. – szombat, az 1. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Novi Zagreb, Jakuševec 16
00

 
2

30
 

Jobb part ? 
~21 

Okunšćakkal szemben, kavicsos 18
30

 Jobb part ? 

 

Öt órakor szólt a vekker. Felkeltem, lezuhanyoztam. Fél hatkor kezdtek ébredezni a többiek. 

Enyhén felhős volt az ég, számottevő szél nem fújt. 6-kor elmentem Leventével a kenyérért. 
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Reggeliztünk és megraktuk a teherautót, de hét óra helyett csak háromnegyed nyolcra értünk 

Piroskáékhoz. Ezután még Józsiékhoz is elmentünk, így a tervezett nyolc helyett kilenckor 

indultunk el Szombathelyről. Nekünk a teherautóval (Levente vezette, az utasok Józsi, Gábor, 

Pali, Vera, V. Laci és én voltunk) időnként be kellett várnunk az utánfutót húzó személyautót, 

amelyet P. Laci egy barátja, Kovács Sanyi vezetett. Utasai pedig P. Ili és Laci, Toncsi és Ko-

va voltak. 12 óra tájékán Varasd (Varaţdin) után tartottunk rövid pihenőt az országút mellett. 

Zágrábba (Zagreb) érve némi keresgélésbe került, hogy beazonosítsuk magunkat a térképen. 

Miután ez sikerült, egyenesen odataláltunk a Száva partjára kettőkor. Novi Zagreb Zaprude és 

Jakuševec településrésze között kellett megtalálnunk a megfelelő vízre szálló helyet. A város-

ból kivezető út megtalálása után átmentünk a Száva felett a jobbpartra, és a híd után azonnal 

letértünk a folyóval párhuzamos útra. Az árvízvédelmi töltésről tekintgettünk jobbra és balra 

vizsgálgatva a látványt. Keresgélnünk kellett, hogy találjunk egy jó vízre szálló helyet. Arra is 

ügyelnünk kellett, hogy a térképen jelzett duzzasztó alá menjünk. A nagy duzzasztó alatt kb. 1 

km-re egy közel 30 m hosszú, kissé benőtt rámpa vezetett le az enyhén köves, kavicsos partra. 

Ide autóval nem lehetett lemenni. Lepakoltuk az autókat és azok 3 óra tájékán indulhattak 

haza. A kenukat is és a felszerelést is kézben kellett a vízig levinnünk. A kenuk megrakása 

után 4 órakor indultunk el. Rövid evezéssel áthaladtunk a térképen jelzett vasúti híd alatt. 

Meglepő volt, hogy a térképhez képest nagyon gyorsan – mintegy 3-4 km megtétele után – 

találtunk egy autópálya hidat, amely a térképen nem szerepel. Tájékozódásunkat megnehezí-

tette, hogy a Száva ezen szakaszán még nincsenek folyam km táblák, és a térképen sincsenek 

sem km jelek, sem lépték. Így az első két nap minden távolság adata csak durva becslés. Meg 

kell mondani, hogy a túra tervezése és vezetése így meglehetősen nehéznek bizonyult. Kissé 

meglepődtem, amikor a térképen ábrázolt autópálya hídhoz érkeztünk, de be kellett látnom, 

hogy így jobban hasonlít a térkép a valósághoz, mintha a már korábban látott híd lenne csu-

pán. ¾ 5-kor álltunk meg rövid fürdésre és pihenésre a bal parton, egy kavicszátonyon. ½ 7-

kor az aznapra tervezett táv, azaz 21 km körülbelüli megtétele után a jobb parton, kavicspar-

ton kötöttünk ki,. A térkép itt nem jelzett táborozásra alkalmas partszakaszt, de előző este a 

Google légi fotó térkép alapján emlékeztem, hogy ezen a szakaszon szélesebb kavicsos part 

lehet. A későre járó idő miatt nem kerestünk távolabbi bizonytalan táborhelyet. ½ 8-kor már 

álltak a sátrak és az Ili által készített vacsorához készülődtünk. Nagyon finom lecsó volt. 8-

kor bukott le a Nap a túlpart fái mögé. A nap során gyengén felhős, vagy derült volt az ég, 

sokat, szinte zavartalanul sütött a Nap, csak gyenge nyugati szél fújt. Bögölyökkel, szúnyo-

gokkal nem találkoztunk. A folyó jobb parti szakadó partjaiban néhol parti fecskék fészkeltek. 

¾ 9-kor kezdett sötétedni. P. Laci, Vera, Pali, Kova és Gábor egy kenuval áteveztek a túlpart-

ra, hogy kocsmába menjenek. Találtak is egyet nem túl messze, mintegy 1,5 km-re, Nart 

Savskiban. A helyiek kedvesek, barátságosak voltak. A kocsmárostól – az út során még sok-

szor hallott „Sretan put!” (Jó utat!) mellé – kaptak egy üveg házi pálinkát, egy szesztestvértől 

meg két üveg sört. Agyonütöttem az első szúnyogot. Az égen a nyugatról jövő fátyolfelhők az 

időjárás változás előjelei is lehetnek. 9-kor megélénkült az észak-nyugati szél. P. Laci és Pali 

nem tették fel a sátraik külső fedelét. Ezért Ilivel és V. Lacival kapkodta feltettük azokat. Jós-

ka a saját, Gábor és Vera sátrát erősítette meg az erős szélben. Teljesen besötétedett. Ili majd 

Toncsiék is a sátraikba vonultak. Tízkor V. Laci és én is. A szél átmenetileg kissé enyhült, az 

égen a felhők között a csillagok is átsütöttek. A kocsmázók 11 tájékán jöttek meg, a szél még 

erősen fújt, felriadtam, de aludtam tovább. 

 

 

Július 15. – vasárnap, a 2. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 
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Okunšćakkal szemben, kavicsos 8
30

 
10

30
 

Jobb part ? 
~56 

Ljubljanica, magas part a falunál 19
00

 Jobb part ? 

 

5 órakor valakinek a krákogására ébredtem. ½ 

6-ig lustálkodtam. Kova már fenn volt, V. Lacival egy időben bújtam elő a sátorból. Szél-

csend volt és az ég derült, a Nap még nem bukkant fel a folyó túloldalán lévő erdő felett. ¾ 6-

kor már a többség fenn volt, ehhez V. Laci harsány hangja is segítséget adott. A Nap is kez-

dett átsütni a velünk szemben álló fák között. Kova elmesélte, hogy este a kocsmában barát-

ságos fiatalok között jéghideg sört ittak és egy kukoricásból hoztak egy kis kóstolót. A sátor 

száraz volt, még a külső fedél belseje is. Lassan, kényelmesen készülődtünk. Reggelire Ili 

rántottát sütött. Nagyon finom volt. Sajnos olyan lassan készültünk el, hogy csak ½ 9-kor in-

dultunk. Egyre több lett a felhő. Egész nap erősen felhős, vagy borult volt az ég, keveset sü-

tött a Nap, de délutántól egyre többet. Jó volt, hogy este nem mentünk tovább, mert nem talál-

tunk volna jobb táborhelyet. A folyó mindkét partja meglehetősen meredek és leginkább er-

dővel borított. A tájékozódás és a távolságok becslése ezen a napon is nehéz volt a folyamki-

lométer táblák hiányában, de most már nagyon ügyeletem, hogy a jellegzetes terepalakulato-

kat, településeket pontosabban beazonosítsam. Preseka Oborovoska – val szemben álltunk 

meg a jobb parton először rövid pihenőre ½ 10 után. A Vrbovo Posavsko utáni balkanyarban 

levő szigetnél a bal oldali ágon eveztünk, a térképen lezártnak jelölt jobb oldali szélesebb ág 

valóban le van zárva, nem csábított arra haladni. A bal partról azonban nem vezet be út a szi-

getre. Délben Prevlaka után a bal parti árapasztó csatorna kitorkollásánál álltunk meg rövid 

pihenőre. Gábor felment a zsiliphez, szakmai tanulmányútra. Egy órakor Prerovec után Jezero 

Posavsko-val szemben a bal parton kötöttünk ki, szép, homokos parton ebédelni. Örömünkre 

a térképen piros sraffozással jelölt – általunk ismeretlen jelzésű – folyószakaszok semmiféle 

evezési nehézséget nem okoztak. Felvágottat, sajtot, paprikát, paradicsomot ettünk. Ebéd után 

az egész társaság aludt, még én is egy kicsit. ½ 3 előtt keltettem fel a társaságot és indultunk 

tovább. Kb. 2 km után a térképen található P betűnél szintén jó homokos part volt, de ez a 

továbbiakban nem volt így minden hasonló térképjelnél. V. Laci már pihenni akart, de az 

ebédszünet után ez még túl korai lett volna. A Lijevi-Dubrovčak kompnál kikötöttünk a bal 

parton. P. Laci, Ili, Vera, Gábor és Kova elmentek vízért és a kocsmába. 4 órakor indultunk 

tovább. Lassan fogytak a km-ek, látható volt, hogy nem érjük el az aznapra tervezett Sisakot. 

Két helyen is láttuk, hogy a horgászok az egész folyó felett átíveltek zsinórjukkal, nem értet-

tük a technikájukat. A társaság nagyon fáradtnak tűnt, és alkalmas pihenőhelyet sem találtunk. 

Martinska Vesnél a közúti híd alatt szép napsütésben eveztünk át, de az idő már nagyon elő-

rehaladt. Egyre türelmetlenebbül kerestünk volna táborhelyet, de nem találtunk. 7 órakor 

Ljubljanica előtt kötöttünk ki a jobb parton és vertünk tábort. Két kikötött horgászcsónak mel-

lett egy igen meredek lépcsőn tudtuk a felszerelést felvinni, a falu házai előtti térszintre, kb. 5-

6 m magasságra. A kenukat csak egyesével lehetett nagy nehézségek között kipakolni, együt-

tes erővel. Ili mákos-lekváros tésztát főzött, amelyet ½ 9-kor, a már kezdődő szürkületben 

ettük meg. A terep eléggé göröngyös, így nehéz alvás ígérkezik rajta. Néhány vérszomjas 

szúnyog zavart meg és a vízen hagyott hajókban patkányok futkostak. Ezek a kenukban ha-

gyott, előző este gyűjtött kukoricát meglehetősen megrágták. Kutyaugatás, traktorzúgás, istál-

lószag, igazi falusi hangulat. A fáradtságot mutatta, hogy sok volt a csipkelődés. ½ 10-től ¾ 

10-ig mindenki a sátrába vonult. A meteorológiai előrejelzés ellenére a napot megúsztuk eső 

nélkül. Becslésem szerint ezen a napon kb. 56 km-t eveztünk, és az elmaradt kb. 25 km-t bi-

zony feltehetően csak több nap alatt tudjuk ledolgozni. 10 órakor már csak a kutyák feleseltek 

egymással. Az éjszaka nyugodtan telt el. A horgászok 11 tájékán jöttek haza. A sok göröngy 

ellenére jól aludtam, kevésszer forgolódtam. 
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Július 16. – hétfő, a 3. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Ljubljanica, magas part a falunál 8
00

 
11

45
 

Jobb part ? 
52 

Selišće Sunjsko felett jobb kanyar 19
45

 Jobb part ~567 

 

¼ 6-kor kukorékolásra ébredtem. ½ 6-kor bújtam elő a sátramból, V. Lacival egy időben. Ko-

va is mozgolódott. ¾ 6-kor Jóskáék is felkeltek. Az ég borult, szélcsend van, de nem tűnik 

esőre hajlónak a felhőzet. Néhány szúnyog röpköd csak, de azok erősen csípnek. Kellemesen 

hűvös az idő, a sátor száraz. Kényelmes készülődés után csöpögni kezdett az eső, ezért szapo-

rábban tettük a dolgunkat és 7-kor már mindenki túl volt a reggelin. A csomagolás befejezése 

és a csónakokba pakolás csöpögő esőben történt. A nehéz vízre szállási körülmények miatt 

csak egyesével lehetett a kenukat megrakni és az elkészült csónakoknak azonnal el kellett 

távozniuk a kikötőhelyről. Néhány méterrel lejjebb a parti bokrokhoz kapaszkodva vártuk 

meg a később sorra kerülőket. Így ¾ 8-tól 8-ig eltartott az indulás. Mi indultunk elsőnek, ezért 

egy fa alá húzódva vártuk a többieket, de sorban mellék kötöttek mások is. Az eső élénkké 

vált, ezért Kova kivételével mindenki esőkabátot vett. Az ég nem voltegybefüggően, símán 

szürke, a felhők mindvégig jól láthatóak voltak, ezért tudni lehetett, hogy ez az eső nem fog 

sokáig tartani. A Tišina-Kaptolska-i kompnál kötöttünk ki a jobb parton 9 órakor. Addigra 

elállt az eső, levehettük az esőkabátot, de az ég borult maradt, viszont nem volt hideg. Gábor 

a közeli boltban kért vizet. A boltos kedves volt. Itt kezdődött az a nagy kanyarrendszer, 

amelyben mi kb. 10-15 km hosszon tettük meg a légvonalban 2 km-t. 10 órakor egy erős jobb 

kanyarban a Zamace kanyarcsúcson a jobb parton kellemes, finom, homokos parton kötöttünk 

ki pihenni. A meredek homokdomb kiváló fürdőhely, de sátorozni itt nem nagyon lehetett 

volna. A kanyar utáni hosszú egyenesben a bal parthoz kikötve már láttunk uszályokat, de 

rajtunk kívül senki sem mozgott a folyón. Ezután megállás nélkül eveztünk Sziszekig (Sisa-

kig). Sehol sem volt jó kikötési hely. Csupán addig csorogtunk egy rövid ideig, amíg P. Laci a 

bal parton kukoricát szedett. Örömmel láttuk meg az első fkm táblát, az 594-est Sziszeknél. A 

közúti híd után, az 593 fkm-nél a jobb parton kötöttünk ki, ½ 1-kor ebédelni. Eléggé szemetes 

volt a part. A szokásos kolbász, sajt, paprika, paradicsom ebédet ettük. A kb. 5-6 m magas 

terepre felkapaszkodva a töltésig, kaszált rét volt a hullámtér. A kb. 3 m magas töltés mögött 

kis távolságra van a Sziszek vára. Három, kör alaprajzú torony, épülettel összekötve. A vár 

túloldalán már közvetlenül ott van a Kupa. Látható tehát, hogy a vár a két folyó torkolatához 

közel épült. A várat körbejártam és lefényképeztem. Ekkor már szépen sütött a nap. Kettőkor 

indultunk tovább. Az eredeti túratervhez képest ekkor félnapi elmaradásban voltunk. Hogy ez 

hány km-t jelent, azt még nem tudtuk, de innentől kezdve a fkm táblák alapján már jobban 

tudtuk becsülni a sebességünket. A két folyó összefolyása, 592 fkm után a jobb parton nagy 

gyártelep van. Igyekeztünk minél gyorsabban elhagyni ezt a területet. Nem sokkal az 582 fkm 

felett álltunk meg pihenni a jobb parton, ahol érdekes, keményre cementálódott volt a talaj. 

Kb. 600 m után a bal parton is kikötöttünk. Itt apró kavicsos parton lehetett fürödni. A követ-

kező pihenő a Gradusa Posavska kompnál volt, a jobb parton, valamivel az 576 fkm felett. 

Kocsma itt nem volt, de egy háznál kaptunk vizet és a háziak többféle pálinkával is megkínál-

ták a vízért menő P. Lacit, Ilit, Verát, Gábort, Palit és Kovát. A folyóhoz közel csak néhány 

ház és egy kápolna áll. Délután kevés volt a felhő, erősen sütött a Nap. Az 574-573 fkm kö-

zött a bal parton és az 573-571 között a jobbparton is nagy, lapos part van, sátrazásra kiválóan 

alkalmas. V. Laci már megállt volna, de én még hajtottam, hogy ledolgozzuk a tegnapi nap 

miatt elmaradt távot. Ekkor már 7 óra volt. A Nap kellemesen, már nem túl erősen sütött. Az 

569 fkm-nél a bal parton is volt táborozásra alkalmas part. Én már megálltam volna, de Kova 

szeretett volna falu közelébe érni, hogy a kocsmában feltölthesse video felvevőjét. Ezért to-
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vább eveztünk, az 567 fkm-ig, ahol a jobb parton a jobb kanyar csúcsán fürdőhelyet jelez a 

térkép. A talaj sajnos nem a legkellemesebb, mert apró kagylók és csigák tömkelegével kevert 

érdes homok van. ¾ 8 volt, mire kikötöttünk. ½ 9-kor kezdtük a finom lencse vacsorát enni. 

Vacsora előtt a szúnyogok elleni védelem érdekében be kellett magamat fújni riasztóval, 

amely viszont jó védelmet adott. Erősen sötétedett. 9-kor P. Laci, Pali és Kova elmentek a kb. 

1 km-re levő faluba, Selišće Sunjsko-ba kocsmát keresni. 10-kor azzal tértek vissza, hogy 

nem találtak kocsmát, csak a túlparton lett volna. A nap folyamán becslésem szerint kb. 52 

km-t eveztünk, az előző napi 25 km-es lemaradás közel felét, 12 km-t ledolgoztuk, a tervhez 

képest már csak 13 km volt az elmaradásunk. Még reménykedtem, hogy belejövünk, és telje-

sítjük a tervet, de látható volt, hogy a társaság nagyon fáradt, és a terv szerint a későbbiekben 

a mainál többet, 55 km-t is kell eveznünk a lassuló folyón. Ez bizony erősen elgondolkodtató! 

Én ¼ 11-re végeztem a naplóírással. A túlpartról egy-két hangfoszlány érkezik a horgászok-

tól, a távolból kutyaugatás hallatszik. A fekhelyem kissé lejtős volt, ezért óvatosan kellett 

elhelyezkednem. Az éjszaka 10-20 cm-t áradt a folyó, így a partra tett kenukat elérte a víz. P. 

Laciék erősítették meg a védelmüket.  

 

 

Július 17. –kedd, a 4. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Selišće Sunjsko felett jobb kanyar 8
40

 
10

05
 

Jobb part ~567 
~41 

Drenov Bok, sarkantyúk között 18
45

 Bal part ~526 

 

½ 6 után tíz perccel ébredtem, még mindenki aludt. A folyó gőzölgött, az ég derült, szélcsend, 

a tereptárgyak, sátrak, hordók vastagon harmatosak. A Nap még nem kelt fel a túlparti fák 

fölé. 6-kor a közeli falu harangja szólt, de a sátrakban még alig volt mozgolódás. ½ 7-kor már 

a teljes tábort besütötte a Nap, de a sátrak lassan száradtak. ½ 8-kor még jócskán vizesen kel-

lett a sátrakat elcsomagolni. Nehézkesen készülődtünk, így csak ½ 9 után 10 perccel indul-

tunk. Egy kis hajó ment lefelé, hullámai kissé meghintáztattak bennünket. Az 566 fkm-nél 

Selišće Sunjsko-nál levő kompnál egy kicsit várni kellett. A komp felett a bal parton két nagy 

osztrák evezős csónak készülődött vízre szállni. Az 562 fkm-nél kiváló homokos parton fü-

rödtünk a jobb parton ½ 10 tájékán. 10 órakor az 560 fkm-nél levő nem működő komp felett 

kagylós, durva homokos parton kötöttünk ki a jobb parton, hogy a faluban – Bobovacban – 

vizet vegyünk. Az égen csak néhány elmosódott kondenzcsík felhője látszik, néha gyenge szél 

lengedez. Éppen amikor a faluba indultunk, haladt el mellettünk a folyón a két nagy evezős 

csónak. A Szávánál a falunak csak a vége volt, mégis találtunk egy boltot, amelyben vásárol-

tunk. ½ 11-kor indultunk tovább. Az 555 fkm-ig a domború partok jó kikötő, fürdő és tábor-

helyek. Az 554,5 fkm-nél jelzett táborhely a jobb parti utolsó sarkantyú tövénél lévő homok-

pad. Ezután azonban a folyó olyan mélyen beágyazott, hogy nincsenek lapos partok. Az 550,5 

fkm-nél a jobb kanyarban, a jobb oldalon ki tudtunk volna kötni, de semmi árnyék sem volt. 

¾ 1-kor az 547-es fkm-nél a jobb parton szintén van kikötő hely, de itt sem volt árnyék, vi-

szont vele szemben, a homorú part kezdetén egy horgászhelynél ki tudtunk kötni és árnyékot 

is találtunk. Pulykapástétomot ettünk paprikával, paradicsommal. Mindenki aludt. Fél három-

kor indultunk tovább. Az égen csak néhány fátyolfelhő volt, zavartalanul sütött a Nap. Póló-

ban és a magammal vitt nagyméretű pelenkával próbáltam védekezni a leégés ellen. 4 óra 

táján az 542 fkm-nél, Puska-nál már látható volt, hogy az aznapi terv (Košutarica, 511 fkm) 

teljesíthetetlen, de még kísérleteztünk legalább megközelíteni. Az 538 fkm felett kicsivel, a 

jobb parton álltunk meg egy rövid fürdésre és pihenésre. Az 533 fkm-nél már jól látható volt, 

hogy nem jutunk el még az 518-hoz tervezett módosított táborhelyhez sem annak ellenére, 
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hogy itt nem kötöttünk ki Krapje-ban kocsmázni. Azért még reménykedtünk, hogy valamed-

dig majd csak eljutunk. Az 530 fkm-nél megbeszéltük, hogy az 528-526 közötti falunál – 

Drenov Bok-nál – próbálunk piát venni és a közelében tábort verni, hogy Kova tölthesse az 

akkuját. V. Laci az 528 fkm-nél akart kikötni és tábort verni, ahol a bal parton lovak legeltek, 

de szerinte az 5-6 m magas parton táborozásra alkalmas sík legelő volt. Egy ottani nyaraló 

férfi azt tanácsolta, hogy menjünk tovább a falu strandjáig. Figyelmeztetett, hogy a falun kí-

vül mindenhol aknaveszély van, legfőképp a szemben lévő jobb parton, ahol egy hatalmas 

erdőben akkor is dolgoztak a tűzszerészek. ¾ 7-kor az 526 fkm alatt 200 m-re kötöttünk ki, 

két sarkantyú között homokos, de növényzettel benőtt és lócitrommal meghintett terepen, 

közvetlenül a falu házai előtt. A lányok paprikás krumplit főznek, V. Laci segített krumplit 

pucolni, de a főzésbe már nem szólt bele. ½ 8-kor Kova, Pali, P. Laci és Gábor elmentek a 

faluba. Az ég derült, a Nap 8 óra tájékán közelíti meg a falu házainak tetejét. Néhány szúnyog 

jelent meg mutatóba, a víz színe felett fecskék cikáznak. Nem tesszük fel a sátrak külső fede-

lét, de ki kell őket teríteni száradni, mert reggel harmatosan csomagoltuk el. A napi teljesít-

mény alapján egyre jobban látható, hogy a tervezett program nem hajtható végre, hiszen napi 

40-45 km-nél semmiképpen nem tudunk többet teljesíteni. Az eredeti tervhez képest nem 

csökkentettük a lemaradást, hanem a tegnapi 13 km a 10 órás menetidő ellenére 15 km-re 

nőtt. ¼ 9-kor megettük a finom paprikás krumplit és az uborkasalátát. ½ 9-kor megjöttek a 

faluból a fiuk, teljes sikerrel. Elmondtam a csapatnak a terv módosulását, azaz hogy feltehető-

en le kell mondani a Szerbiába való átlépést. Ha tartani akarnánk magunkat a tervhez, a Nán-

dorfehérvárig való eljutáshoz, akkor a hátralevő időben a mai 41 km-hez képest minden nap 

közel 50 km-t kellene eveznünk. Ez pedig láthatóan meghaladja az erőinket. Csak akkor lenne 

teljesíthető, ha nagyobb pihenők nélkül eveznénk 10-12 órákat. ¼ 10-kor a sátramba vonul-

tam a nem sok, de éhes szúnyog elől. A falu felől zene és beszélgetés és kutyaugatás hallat-

szik. Mindenki elnyugodott. Az éjszaka nyugalmasan telt, csak néhányan akartak álmukban 

megfulladni.  

 

 

Július 18. – szerda, az 5. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Drenov Bok, sarkantyúk között 8
25

 
10

05
 

Bal part ~526 
39 

Jobbkanyar elején, horgásztanya 18
30

 Bal part ~487 

 

½ 6-kor ébredtem. Az ég felhőtlen, szélcsend van, a folyó gőzölög, a sátrat, a növényzetet 

vastag harmat fedi. Kova és V. Laci 6 előtt 5 perccel bújtak elő a sátrukból, a Nappal egy idő-

ben, amely ekkor emelkedett a mögöttünk lévő falu fái fölé. Lassan ébredeztünk. ¼ 8-ra már 

mindenki túl volt a reggelin, csomagoltunk. Az eget bárányfelhők borították. ½ 9 előtt 5 perc-

cel, amikor indultunk, a felhők már eloszlottak. A falu után mindkét parton aknamező táblák 

voltak. ¼ 10-kor az 522 fkm-nél kötöttünk ki rövid pihenőre a jobb parton. A hatalmas ka-

nyarban ez volt az egyetlen kikötésre alkalmas partszakasz. Táborhely sehol. Az 518 fkm-nél 

kinézett táborhelyünkön csak a fkm tábla és az aknamező tábla található. Jobb hogy nem kísé-

reltük meg itt a táborverést. Érdekes, hogy itt az országút és a folyó között alig van 20-30 m 

erdősáv, de az el van aknásítva. Feltehetően most itt folyik az aknamentesítés, mert piros fejű, 

hosszú fakarók és piros szalagok valamit jelölnek. Nyilvánvaló, hogy a közeli kisváros 

Jasenovac és a Bosznia-Hercegovinai határ közelsége miatt telepítettek ide a háború idején 

olyan sok aknát. 10 órakor értünk el a Jasenovac vasúti hídhoz. ¼ 11-kor kötöttünk ki a közúti 

híd felett, az 516 fkm táblánál, a bal parton egy sarkantyú feletti lapos, kavicsos helyen. A 

vasúti híd alatt idáig mindkét parton találtunk volna táborhelyet. Piroskáék, Pali, Kova, Vera 
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és Gábor bementek a városba vásárolni. 11
20

-kor jöttek vissza. 11
35

-kor indultunk tovább. Az 

515 fkm felett torkollik a folyóba jobb oldalról az Una, ettől kezdve a folyó határ Horvátor-

szág és Bosznia-Hercegovina között, a bal part Horvátország, azon belül Szlavónia, a jobb 

part Bosznia. Mivel nem kértünk belépést Boszniába, ettől kezdve legálisan csak a bal parton 

köthetünk ki és nyilvánvaló, hogy táborhelyet is csak ezen az oldalon kereshetünk. ½ 1-kor az 

511 fkm tájékán egy horgászlejárónál kötöttünk ki enni, ahol a vízig levezető széles, lekaszált 

úton kényelmesen ebédelhettünk. Egy kedves helyi úr, aki elmondása szerint húsz évig Auszt-

riában élt, jókedvűen elbeszélgetett Palival. Kecskéket tart, kecskesajtot is árul, de mégsem 

lett belőle üzlet. A terv szerint előző nap idáig kellett volna eljutnunk, azaz jó fél napos volt 

az elmaradásunk, amely 20-25 km-t jelent. ¼ 2-kor már a többség aludt. Vera egy elektroni-

kus könyvet olvasott. Ezen a tájékon ilyen horgászhelyeken lehetne táborozni. A bosnyák 

parton is láttunk horgászokat. ¼ 3-kor indultunk tovább. Az ég felhőtlen, szélcsend, zavarta-

lan napsütés, meleg. Viszonylag jó tempóban haladunk. Az 501 fkm táblával szemben, a jobb 

parton, bosnyák oldalon kötöttünk ki rövid fürdésre, ¼ 4-kor. Nagyon jó, homokos fürdőhely 

volt, az első alkalom, hogy mindnyájan(!) fürödtünk. A hely elég elhagyott mindkét ország-

ban ahhoz, hogy ne tartsunk a határőröktől. Jó tempóban, de egyre fáradtabban eveztünk to-

vább. ½ 6-kor a 495 fkm előtt megálltunk a bal parton, hogy Ili és P. Laci előkészítsék a va-

csora lángosát. Mlaka falunál nem találtunk jó táborhelyet. A 492-487 fkm között nagyon 

eltérő távolságokra voltak a km táblák, de mindegyiket láttuk. A 488 fkm-nél a bal parton 

lapos, homokos part volt, jó táborhely lett volna, csak nagyon alacsony, alig fél méterrel volt 

magasabb a víznél. ¾ 7 volt, V. Laci szeretett volna itt táborozni, én hajlottam volna rá, de P. 

Laci tovább akart menni. A 487 fkm alatt valamivel fürdőhelyet jelez a térkép a bal parton, a 

homorú part kezdeténél. Fürdőhely nem igazán van, mert kissé iszapos a kiszállás, de a víz 

felett 8-10 m magasban kiépített horgásztanya van. A tulajdonosa a közelben horgászott, és 

amikor látta, hogy 7
10

-kor kikötünk odajött hozzánk. Készségesen megengedte, hogy ott tábo-

rozzunk. A táborhelyről nagyon szép a kilátás a folyó kanyarjára és a délre lévő hegyekre. 8 

órakor paradicsomlevessel kezdtük a vacsorát, miközben sült a lángos. 9-kor erős sötétedés 

közben fejeztük be a fenséges vacsora elfogyasztását. Mosogatás és fogmosás után ¼ 10-kor 

már majdnem sötétben bújtam be a sátramba. A kikötés után befújtam magam szúnyogriasz-

tóval, szükség is volt rá. Nem volt túlságosan sok a szúnyog, de támadtak. Ma 39 km-t tettünk 

meg. Ennél többre nem vagyunk képesek. Ha Belgrádig mennénk, akkor 9 és fél nap alatt 

kellene 487 fkm-t evezni, azaz napi 50 km-t. Ez lehetetlen. Hacsak a szerb határig megyünk 

és nem lépünk át Szerbiába, akkor legfeljebb a 216 fkm-ig mehetünk, Račinovci-ig, azaz 487 

– 216 = 271 fkm van még hátra. Ez napi 30 fkm átlagot jelent. Ez teljesíthető! Új tervet kell 

tehát készítenem. Tíz óráig ezt tervezgettem. A módosított terv elkészült, de az élet többször 

felülírta. Végül az utolsó jelentősebb horvát településig Gunjaig eveztünk csupán, a 228,5 

fkm-ig. Itt kiépített vízi határőr állomás van, de érdekes módon ennek ellenére nincs vízi ha-

tárátlépés. A szemben levő bosnyák városka, Brčko a vízpartig húzódik, élénk a vízi élet és 

egy közúti, valamint egy vasúti híd is van a két ország között. A hátralévő út tehát valójában 

már csak 258,5 fkm volt. A folyó közepe felől 100-150 m-rel lejjebbről horgászok beszélgeté-

se szűrődik hozzánk. Mindenki visszavonult a sátrába. 10 óra 10 perckor a horgászok motor-

csónakja is eltávozott a folyón lefelé. Ez az éjszakánk is nyugodt volt. 

 

 

Július 19. – csütörtök, a 6. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Jobbkanyar elején, horgásztanya 8
15

 
10

30
 

Bal part ~487 
34,5 

Mačkovac falu strandja, állat itató 18
45

 Bal part 452,5 
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Már 5 óra felé is felébredtem, de tovább aludtam. ½ 6 előtt 5 perccel bújtam elő a sátorból. A 

túlpartról, Boszniából valami nagy kézi kocsi hangjához hasonló zaj zajongott sokáig. A tá-

volból, a folyásirányból horgászok beszélgetésének hangfoszlányait lehetett hallani. Az ég 

derült, enyhe szél fúj, hűvös, de nem hideg a levegő. Sátrainkat a körülöttünk álló nagy fák 

miatt nem fogja sütni a felkelő Nap. A WC-nek kiválasztott helyről igen szép volt a kilátás a 

folyóra. A Nap ¾ 6 tájékán kezdte jobban megvilágítani a tájat, tőlünk jobbra a hegyeket, és a 

folyó part egy felettünk lévő szakaszát a bal parton. Azon a szakaszon is táborozhattunk vol-

na, csak a nem túl meredek partot növényzet fedi. A szél miatt csak gyenge a harmat, legin-

kább a fű harmatos, a sátrak és csomagjaink nem. A túlpartról kutyaugatás hallatszik, és na-

gyon távolról az országút zaját lehet időnként vélni. ¼ 7-kor kellett keltenem a társaságot, 

mindenki nehezen bújt elő. Reggelire a horgászlak teraszán került sor, megettük a tegnapi 

lángos reszelt sajt, tejföl keverékét, szalámit, paprikát, paradicsomot. ¼ 8-kor kezdtük a cso-

magolást és ¼ 9-kor indultunk. Előtte telefonon beszéltem kolléganőmmel, Nickl Mónikával, 

aki a horvát ügyintézőnk és tolmácsunk és kértem, hogy mondja le a határátlépést. Elmondta, 

hogy a Murán árvíz van, Erzsi pedig azt, hogy otthon rossz az idő. Itt jegyzem meg, hogy ví- 

zi túráink során nagyon csalóka, ha az otthoni időjárás jelentést vesszük alapul családtagja-

inkkal való beszélgetés alapján. Ugyanis mi nem otthon vízi túrázunk, hanem otthontól távol, 

több száz km-re. Ezen a távolságon már nagy az időjárás változékonysága. Az is megfigyelhe-

tő, hogy ha az otthontól délre túrázunk, akkor nagy valószínűséggel jobb az időnk, mint az 

otthoni, ha azonban északra, akkor általában rosszabb. A 485 fkm tájékán, a bal parton, nagy 

állattartó telep van a parti erdőn túl és egy tehén, vagy bika a folyó szélén hasig a vízben állt. 

Látszólag nem tudott megmozdulni. Arra gondoltunk, hogy a meredek partról belecsúszott a 

vízbe. Néhány száz méterrel lejjebb megálltunk, hogy keressünk egy gazdát. Kova, és Gábor, 

majd V. Laci is felment, de egy félórás keresgéléssel sem találtak embert. Nem tudjuk, mi lett 

az állattal. A 478 fkm tájékán, a bosnyák parton álltunk meg rövid pihenőre és fürdésre tíz óra 

táján. Az evezés egyhangú volt, a folyó majdnem nyílegyenes, élénk szembeszél fújt. A par-

tokon kevés kikötési lehetőséget láttunk, főleg a horvát oldalon, ott szinte semmit. ½ 1-kor a 

470 fkm-nél lévő bal parti csatorna torkolatához eveztünk, hogy ott ebédeljünk. Néhány mé-

tert beeveztünk a csatornába és nagyon iszapos parton kötöttünk ki. V. Laci, Pali, Gábor, Vera 

és én felmásztunk a torkolatnál lévő mintegy 3-4 m magas földcsúcsra, amelyet a horgászok 

részben kitisztítottak és itt árnyékos helyen ebédeltünk pástétomot, paprikát, paradicsomot. A 

többiek a csatorna partján maradtak, meglehetősen süppedékes, mocsári növényzettel benőtt 

talajon. ¾ 2-kor indultunk tovább. 3-kor a 466 fkm felett valamivel, a Stara és Bosanska 

Gradiška közötti híd felett egy homokos parton kötöttünk ki, ahol a fürdőzők a meredek part-

ról a folyóba tudnak ugrálni. Józsi, Toncsi és én maradtunk a csónakoknál, a többiek a város-

kába mentek vízért és bevásárolni. Ezen az egész napon alig láttunk felhőt az égen, zavartala-

nul sütött a Nap, nagy volt a hőség, jól esett tehát az árnyékban való pihenés. A városba me-

nők négy óra tájékán azzal jöttek vissza, hogy nem volt nyitva a volt, mert az csak öt órakor 

nyit. De egy lakótelepi négyemeletes ház első emeletén egy lakásban kaptak vizet, a szemköz-

ti házból pedig az 40-50 év közötti férfi egy nagy kanna hűtött üdítőt és két üveg sört adott 

ingyen, és még ő szabadkozott, hogy csak ennyi volt a hűtőszekrényében. Fölvetődött a gon-

dolat, hogy a közúti hídon menjünk át Boszniába bevásárolni, hiszen útlevelünkkel ezt meg-

tehetnénk, de én tartottam attól, hogy az olyan hosszú időt venne igénybe, ami nem éri meg. 

4-kor ezért továbbindultunk. A térkép azt mutatja, hogy a mostani bosnyák várost valamikor a 

Szávának hatalmas bal kanyarja ölelte körbe, és a város így vagy a folyó balpartján, vagy egy 

szigeten épült. A folyóról természetesen ebből semmit sem láttunk. A 466 fkm-nél lévő közúti 

hídtól a 465 tájékáig a bal part lapos, kavicsos, kiváló fürdő és táborozó hely. A 465 km tájé-

kán egy horvát vonóvedres kotróhajó kotorta a folyó közepét. A 461 fkm-nél lévő erős jobb 

kanyar domború bosnyák partja is olyan meredek, hogy ott alig lehetne kikötni. A 459 fkm-
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nél lévő bal kanyarban a domború horvát parton sem volt kikötésre, pihenésre és fürdésre al-

kalmas hely. 6-kor értünk a 465 és 455 fkm között a térképen jelzett fürdőhelyre, ahol tábo-

rozni szerettünk volna. Eléggé elhagyatott volt a hely, nem tűnt túlzottan biztatónak, ezért 

tovább eveztünk, és némi tanakodás után a 453-452 km között Mačkovac falu központjában, a 

templom előtti strand részen vertünk tanyát ¾ 7-kor. A vacsora leves és krumplis tészta, 

hagyma, paprika, paradicsom, saláta volt. Felmentem a töltésre, hogy néhány fényképet ké-

szítsek a falu házairól és a töltés mellett álló templomról. ½ 8-kor még izzasztóan melegen 

sütött a nap. Kis riadalmat keltett, amikor kisebb ménest hoztak itatni a folyóhoz, de a lovak 

minden baj nélkül kikerülték a sátrainkat. ¼ 9-kor a lenyugvó Nap sugarai mellett jót füröd-

tem. ½ 9-kor ettük meg a finom vacsorát, közben erősen sötétedett. 9-kor Józsi és Toncsi, 

valamint én maradtam a sátraknál, a többiek elmentek a faluba inni. ¼ 10-kor a sátramba hú-

zódtam. Békák brekegnek, tücsök ciripel, gólyák kelepelnek és a falu zaja hallatszik, beszél-

getés, egy-egy kocsi zaja, a ház körüli munkák zörgése. 10-kor aludtam el. ¼ 11-kor két rend-

őr jött igazoltatni. Elvették az útleveleinket, megmutattam az engedélyünket, 20 percig néze-

gették a papírokat, telefonon jelentettek, írogattak, majd elmentek. Az ivászatból csak Pali és 

V. Laci jött vissza, Pali tolmácsolt. ¾ 11-kor Józsival, Toncsival és V. Lacival aludni tértünk. 

Pali még visszament a többiekhez mulatni. Éjjel arra ébredtem, hogy Pali és Gábor hazajött. 

Három óra volt. 

 

 

Július 20. – péntek, a 7. nap. 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Mačkovac falu strandja, állat itató 14
15

 
4

45 Bal part 452,5 
26 

Davor, kompkikötő alatt, strandon 19
00

 Bal part 426,5 

 

 

A templomóra ütésére többször is felriadtam, de aludtam tovább. ¾ 6-kor bújtam elő. A mel-

lettünk lévő horgászbotoknál álló középkorú férfival Kova beszélgetett, a horgász éppen ak-

kor fogott egy csomó moszatot. Az úr engem is szívélyesen hívott egy kávéra, majd hosszab-

ban is beszélt, amit én természetesen nem értettem, de Kova elmondta, hogy az egész társasá-

got meg akarja hívni egy pálinkára. Az úr és Kova, valamint egy nagy farkaskutya eltűntek az 

út túloldalán egy háznál. Hatkor egy rendőrautó lassan végigvonult az úton a folyásiránnyal 

szemben, hat után néhány perccel Józsival a parton beszélgettem, amikor egy traktoros jött 

vízért. Józsival németül hosszasan elbeszélgetett. Ő a falu polgármestere. Elmondta, hogy a 

háború idején a falu harmadát szétlőtték. Az ég felhőtlen, csak néhány fátyolfelhő látható. 

Gyenge szellő fúj, a folyó ugyan nem gőzölög, de minden harmatos, a sátrak is. Hat óra húsz-

kor Józsi és Vera is elment a horgászhoz kávézni, aki Afganisztánban volt katona. A Nap a 

falu házai fölé emelkedett, pontosan a hátunk mögött, ha a folyóra nézünk. Még hűvös van, 

jól esik a melege. Az éjszakai mulatozó legények hétkor keltek. Toncsin és rajtam kívül min-

denki elment a horgászhoz kávéra és viszkire. Az egyik éjszakai vendéglátó termoszban kávét 

hozott, cukorral és eldobható poharakkal. Nagy volt a barátkozás, a volt afganisztáni katonától 

egy nagy horvát zászlót is kaptunk ajándékba. Lassan, kényelmesen készülődtünk, mert sze-

rettünk volna bevásárolni, de a faluban nem volt bolt. Azt mondták a lakók, hogy mozgó bolt 

fog jönni, amely 9 körül érkezik. Vásárlás nélkül nem akartunk elindulni, mert nem tudtuk, 

hogy nap közben találunk-e boltot? Azt sem tudtuk, hogy a következő szállásunknál lesz-e 

bolt? A túra átszervezése miatt sem kellett sietnünk, elégnek tűnt, ha 30 km körüli távot telje-

sítünk. A kenukat megpakoltuk és a táborhelyünk melletti árnyékos horgászhelyen vártuk a 

boltos autót. ½ 10-kor a kenyeres autó jött, ½ 11-kor a dinnyét áruló. Vettünk dinnyét és egyet 
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megettünk. 11-kor olyan autó jött, amely tápot árult az állatoknak. Azt mondta, hogy az igazi 

élelmiszeres autó egy órán belül fog jönni. Idegőrlő volt a várakozás, a bolt csak nem akart 

megérkezni. Most már annyit vártunk, hogy nem indulhattunk el eredmény nélkül. ½ 2-kor 

nekiálltunk ebédelni. Hamarabb kellett volna, mert ekkor azonnal jött a bolt, mégpedig mind-

két irányból szinte egyszerre kettő is. Sajnos együttesen sem lehetett sok mindent kapni. Bi-

zony ez a hosszú várakozás igen rossz ötletnek bizonyult. Mivel egész nap bepakolt kenukkal 

vártuk az indulást, ezért ¼ 3-kor indulni tudtunk. Tele tetterővel, kipihenten jól haladtunk, de 

nem hittem, hogy a napi 26 km-es adagot teljesíteni tudjuk. V. Laci már 3 km után, Dolina 

előtt, a 449 fkm-nél fürödni akart, ahol a bal parton kiváló kavicszátony volt, de úgy gondol-

tam, hogy túl korai lenne még a megállás. ¼ 4-kor, közel a 446 fkm-hez álltunk meg a bal 

parton, egy kis kavicszátonyon, miután egy szürke gém átadta nekünk a helyét. A rövid pihe-

nő, a fürdés, a kikapcsolódás jót tett a társaságnak. Az első 10 km-t – a pihenővel együtt – ¼ 

5-ig, két óra alatt megtettük. Ezután azonban nem találtunk jó pihenőhelyet egészen a 434 

fkm-ig, ahol a bal parton kavicskitermelés volt, de kiváló fürdőhelynek bizonyult és már nagy 

szükség volt a pihenésre. ¾ 6-kor vágtunk neki az utolsó távnak azzal, hogy a 431 fkm kör-

nyékén táborozunk, ha ott jó táborhely van. Szemben a bosnyák homorú parton lett volna a jó 

fürdő és táborozóhely, egy nagy sarkantyú mögötti kavicsos laposon, de az számunkra nem 

volt lehetséges. Ezért töretlen lendülettel eveztünk tovább, és 7 órakor kötöttünk ki Davor 

alatt, a 427-426 fkm között, a falu strandján. Érdekes, hogy itt a két part között komp műkö-

dik, amely érkezésünk után aznap már nem üzemelt, de a horvát parton a határállomást is lát-

tuk. Egy rendőrségi hajó is ki volt kötve, de a személyzetét nem láttuk. ¼ 8-tól főtt a vacsora. 

8-kor bukott le a Nap a falu felől. Pali megtudta, hogy a kocsma 300 m-re van, a bolt este 8-

kor zár, de reggel 7-kor már nyit. 8-ra elmentek a fürdőzők és egy nagy hidroforral vizet szál-

lító traktor is. Magunkra maradtunk a parton. A vacsora rizs és sonkás szalámiból pörkölt 

káposztasalátával. Az ég felhőtlen, nappal volt néhány fátyolfelhő és északon, valamint délen 

néhány felhő is, de estére azok is eloszlottak. 8-kor megettük a finom vacsorát. 9-kor – túl a 

mosogatáson és a kefével való fogmosáson –, Józsival, Toncsival és a szúnyogokkal magunk-

ra maradtunk a parton. Én a sátorba menekültem. Derült, felhőtlen ég, szélcsend, a túlpart 

felől gépkocsik, országút zaja, tücsökciripelés, kutyaugatás. Davor felől távoli harangszó, a 

fül számára elérhető jelek. A kocsmába menetel előtt V. Laci, P. Laci és én kiemeltük a partra 

a kenukat, amelyeket Józsi – mindennapos jó szokásának megfelelően – kötéllel összekötött 

és a parti fákhoz rögzített. Az ivók társasága hamar, 10 óra körül hazajött. Nehezen találtam a 

helyét a fejemnek, különben nagyon jól aludtam. Szép volt az álmom, a Kálvin tér múltjáról 

magyaráztam fiataloknak.  

 

 

Július 21. – szombat, a 8. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Davor, kompkikötő alatt, strandon 10
15

 
8

00
 

Bal part 426,5 
26 

Slavonski Kobaš, strand 18
15

 Bal part 400,5 

 

A templom órájának ütésére, pontosan 5 órakor ébredtem, de aludtam tovább. 6 előtt 10 perc-

cel keltem fel. 6-kor Józsiék azt mondták, hogy ha én fenn vagyok, akkor már reggel van. ¼ 

7-re Kova és Gábor is kinn volt a sátrából, P. Laci is beszélgetett, V. Laci sátrából, is mozgo-

lódás hallatszott. A Nap már szépen sütött, de a hátunk mögött lévő bokrok miatt a sátrak még 

árnyékban voltak. Az ég teljesen derült, felhőtlen volt, a folyó sima, a sátrakon nem túl sok a 

harmat, gyenge a szellő. Északról néhány felhő érkezett, de azok is hamar feloszlottak. ½ 8-

kor P. Ili és Laci, Kova, Pali, Gábor és Vera elmentek bevásárolni, V. Lacival elmentünk egy 
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közeli házba vizet kérni. Egy kedves, idős pártól kaptunk is. 8 órakor átjött Boszniából a 

komp, egy autót hozott és két biciklissel tért vissza. Mi, a parton maradtak ½ 9-re végeztünk a 

csomagolással. A komp látszólag óránként járt, az első átkeléshez hasonló terheléssel. ¼ 10-

kor megjöttek a bevásárlók. ½ 10-kor jött egy fiatal rendőr, kezében az engedélyünk, a névso-

runk és a túratervünk fax másolatával. Nagyon udvariasan érdeklődött, hogy mi vagyunk-e, 

akik vagyunk, majd jó utat kívánva távozott. ¼ 11-kor indultunk. A 426 fkm előtt, és nem 

sokkal utána is, jó kavicsos fürdőhely lett volna. A 420 fkm-nél nyaralók vannak a parton, de 

jó fürdő-, vagy kikötőhely nincs. Szemben, a homorú bosnyák parton van egy jó fürdőhely, de 

a közelében országút halad, így a parton is nagy a forgalom, ezért nem akartunk ott engedély 

nélkül partra lépni. A 418 fkm-hez a bal partra jelölt fürdőhelyen jelenleg szarvasmarhák für-

denek. A 417 fkm-nél a bosnyák oldalon, a jobb parton akartunk kis pihenőre kikötni, de 

megláttuk, hogy a 416 fkm tájékán, a bal parton is van kikötésre alkalmas hely, ezért odáig 

eveztünk. 12 előtt 10 perccel itt kötöttünk ki. A part iszapos, kavicsos és kagylós, a víz 

hináros, de a némi árnyékot adó fűzfák árnyékába húzódhattunk. A szemben lévő bosnyák 

oldalon itt is a folyó közelében halad az országút és egy pihenőhely van, a csónakok és a te-

herautók számára is. A megállást felhasználva meg is ebédeltünk, szalámit, kolbászt, sajtot, 

paprikát, paradicsomot. Az ebédszünethez hozzátartozó alvás és némi fürdőzés után ¼ 3-kor 

indultunk tovább. A térképen a 408 és 407 fkm között jelölt fürdőhelyen kötöttünk ki, ¾ 4-

kor, ahol sok fürdőző volt, a parton autók és egy büfé, a vízen is volt egy kikötött büféhajó. A 

parti büfé tulajdonosa egy matrózsapkás úr – falusi turizmusban utazó helyi vállalkozó – egy-

ből odajött hozzánk, és hívott, hogy menjünk hozzá. Toncsi, Józsi és én maradtam a hajóknál. 

P. Laci és V. Laci egy-egy pohár narancsízű üdítőt hozott nekünk – nagyon kedvesek – de az 

ital azon kívül, hogy kissé hideg volt, meglehetősen vízízű, ízetlen. Délután egyre több bá-

rány- és rétegfelhő enyhítette a napsütést. Az italozás után fürödtünk, Piroskáék megdagasz-

tották a lángost, majd 5-kor indultunk tovább. A következő faluig Slavonski Kobaš-ig evez-

tünk, ¼ 7-kor kötöttünk ki a 400,5 fkm-nél, a falu strandjánál. Sokan fürödtek, és a táborozás-

ra alkalmas sík területen egy nagyobb társaság szórakozott. Nagyon kedvesek voltak hozzánk, 

az egyikük azzal büszkélkedett, hogy magyar származású, ő azonnal a „mi magyarjaink”-nak 

szólított bennünket. Mondták, hogy nyugodtan táborozzunk oda, ahol ők vannak, félre is hú-

zódtak, hogy helyet adjanak nekünk. 7-kor már álltak a sátraink, Ili levest főzött, majd később 

megsütötte a lángost. Tőlünk folyásirányban kb. 500 m-re a 400 fkm-es táblánál, a falu köz-

pontjában a parton, hal fesztivál volt, nagy parázs mellett nyársra húzott halakat sütöttek, sát-

rak álltak, ettek, ittak, vígadtak, és kedvesen hívtak, hogy mi is menjünk hozzájuk. Én elmen-

tem egy kicsit fényképezni. A halsütést is lefényképeztem. Ott, ahol kikötöttünk, a hátunk 

mögött, a töltés túloldalán egy kis kápolna áll, melyet a háborúban a túlsó partról egy szinte 

vízszintes lövéssel lőhettek ki. Bementem a faluba is, hogy másnap mikor tudunk misére 

menni. A faluban a templom a táborhelyünktől 3-400 m-re van csupán. Találtam boltot is, 

amely szombaton este is nyolcig nyitva van, egy másik – a tűzoltóság épületében – vasárnap 

is nyitva van 8-től 11-ig. V. Laci megkérdezte a vasárnapi mise időpontját, amely 8-kor van, 

így el tudunk rá menni. A töltésen egy angolul beszélő úr azt magyarázta, hogy holnap este 

rossz idő lesz. Az ég már most is erősen felhős, mérsékelt észak-északnyugati szél fúj. 8-kor 

már túl voltunk a vacsorán, a Nap lement, lassan sötétedik. Odajöttek hozzánk, akik az érke-

zésünkkor a parton voltak, őket is meghívtuk a lángosra. Azt hiszem, hogy közülünk többen 

elmennek a faluba a halfesztiválra. A térkép a faluban hidat is ábrázol, de ennek nyomát sem 

láttuk. ¾ 9-kor erős sötétedés közben P. Ili, Pali, Vera, Gábor és Kova elmentek a kannákkal 

vízért azokhoz, akik hívtak bennünket. P. Laci fáradtságra hivatkozva maradt, V. Laci bizony-

talan volt, hogy velük megy-e, Toncsi, Józsi és én maradtunk. 9-kor majdnem sötétben bebúj-

tam a sátramba. Kiderült, hogy a parti barátaink egy külön összejövetelt tartottak, tőlünk né-

hány méterre folyásirányban fölfelé. A fesztivál zenéje folyásirányból, a barátaink zenéje és 

nótázása kissé halkabban a felvíz felől szól. Zenés este lesz. A szemben lévő oldalon a bos-
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nyák Kobaš település kétemeletes minaretjén az emeleti szintek erős, fehér fényű lámpákkal 

vannak körberakva, messze világítanak, pontosan a sátrammal szemben. A vendéglátóinkhoz 

menők ½ 10-kor megjöttek, majd bementek a fesztiválra, ahonnan ½ 11-kor jöttek meg. ¼ 1-

kor arra ébredtem, hogy nagy csend van. Sajnos néhány perc múlva folytatódott a fesztivál 

zenéje és a beszélgetés is. ¾ 1-kor esni kezdett. Távolról villámlott és dörgött. Azután nálunk 

is rázendített az eső, és megjöttek a villámok is. Nagyon rosszul aludtam. Forgolódtam, a fe-

jemet se tudtam hova tenni, de a kezeimet és a lábaimat sem. Kova a nyitott sátrában aludt, 

szerencséjére erős szél nem fújt. 3 óra tájban arra ébredtem, hogy fortyog a gyomrom, úgy 

látszik a hat lángos sok volt neki. Egy esőszünetben kimentem. Sötét volt, de egy utcai lámpa 

bevilágította a tábort. Csak a legszükségesebb távolságra mentem el, de mire befejeztem az 

ásást, az eső újra rázendített. A gyomrom sajnos nem nyugodott meg. Továbbra is rosszul 

aludtam. Az eső változó intenzitással, kis szünetekkel folyamatosan esett.  

 

Július 22. – vasárnap, a 9. nap  Eső miatt kényszerpihenő! 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Slavonski Kobaš, strand - 
- 

Bal part 400,5 
- 

Slavonski Kobaš, strand - Bal part 400,5 

 

Hét órakor bújtam elő a sátorból. Készülődni kellett a 8-kor kezdődő misére. Az ég borult 

volt, lógott az eső lába, néha gyengén esett, vagy szemerkélt. A túlparti, boszniai hegyek pi-

pálnak, a látvány a Dunakanyart idézi. Csak a cserkész egyenruhát vettem magamra, de két-

szer is el kellett mennem, ásni. Már a mise előtt elhatároztuk, hogy a rossz idő miatt ma nem 

megyünk tovább. Józsi a kenunál pakolt, majd bement úszni. Mindnyájan meglepődtünk és 

rendkívüli módon aggódtunk, amikor átúszott a bosnyák partra és ott gyalogolt fölfelé. El-

mondása szerint a víz kellemesen meleg volt, de a túlpart rettentően szemetes. Szerencsére 

semmilyen hatóság nem jelent meg, így haza tudott úszni. Ez a kalandja azért is volt meglepő, 

mert már menni kellett volna a misére. Mire megjött Toncsi és P. Ili már elment. Én eltotojáz-

tam az időt, így csak két perccel 8 előtt indultam, futva. A templomkertben értem utol 

Toncsiékat. A férfiak még a templom előtt álltak, a pap az ambón és az oltáron a könyveket 

rendezte. A szentmise csak 8 után 5 perccel kezdődött. Így mi nem késtünk el, Józsi pedig a 

szentlecke alatt érkezett. Érdekes volt a templomban, hogy rajtam kívül csak egy férfi járult 

szentáldozáshoz. A mise után 9-kor értünk vissza a táborba. Egyedül P. Laci volt itt, a többiek 

bementek a faluba bevásárolni. Egy férfi jött a parton a falu felől, ő horvátul, én magyarul 

beszéltem, de a legfontosabb ismereteket így is kicseréltük. ¼ 10-kor jött egy rendőrautó. 

Előbb ez a horvát úr mondta el rólunk azt, amit megtudott, hosszasan beszélgetett a rendőrök-

kel, majd azért odajöttek hozzánk is, gondolom azért, hogy elmondhassák, lelkiismeretesen 

dolgoztak. Megmutattam az engedélyt, udvariasan mindennel elégedettek voltak. A fiatalabb 

rendőr Józsival megpróbált angolul beszélni, de közben megjött Pali és V. Laci. A szlovák és 

a horvát nyelv hasonlósága miatt ők mindig is elég jól megértették magukat a rendőrökkel. A 

fiatalabb a névsorunkból kiírta az adatainkat, majd jó utat kívánva elmentek. A felhőzet kez-

dett felszakadozni, ezért tanakodtunk, hogy tovább menjünk-e? Gondoltuk, hogy ha megjavul 

az idő, ebéd után tovább indulhatunk. ¼ 11-kor Pali, Vera és Gábor ismét elment vásárolni. 

11-kor jöttek meg. ¾ 11-kor Ili és V. Laci hozzákezdtek az ebédfőzéshez. Én a sátramban 

rendet raktam, és a naplót írtam. Még a mise előtt vettem be szenet, Pali adott valami gyógy-

szert, enni semmit sem ettem. 11-kor elaludtam. ½ 1-kor arra ébredtem, hogy ebédre szólíta-

nak, de semmi kedvem nem volt enni. V. Laci hozott egy kis brandyt, de ahhoz se nyúltam. A 

többiek lecsót ettek. ½ 2-kor jöttem elő, a többiek már az ebéd utáni pihenéshez készülődtek. 

Pali és V. Laci elmentek a faluba egy sörre. Toncsival és Józsival beszélgettem, közben 
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Toncsi megvarrta Pali elszakadt kis székét. A többiek aludtak. A mellettünk kikötött tehén 

elszabadult, körbelegelte a táborunkat, de szerencsére semmiben nem tett kárt, majd lement a 

folyóhoz inni. Ugyan nem esett, de a felhőzet nem oszlott szét, így aztán semmi sem ösztön-

zött arra, hogy induljunk. Jólesett a társaságnak a lustálkodás. Pali és V. Laci ½ 3-kor jöttek 

meg. Pali adott nekem még egy gyógyszert és egy kis keserű csokoládét. Ezután szakszerűen 

megmasszírozta Toncsi, azután Ilike hátát. Én visszahúzódtam a sátramba, a hálózsákom alá, 

mert kissé fáztam. Kezdtem elaludni, amikor 4 órakor ismét gyenge eső kezdődött. ½ 5-kor 

előjöttem volna, de ismét gyenge szemerkélés kezdődött, amely ¾ 6-kor még mindig tartott. 

Az ég teljesen sima, szürke volt. Esőruhában másztam ki a sátorból, azonban hamarosan elállt 

az eső, egy pillanatra még a Nap is átsütött a felhők között. Aztán 8-kor újra erős intenzitással 

esni kezdett, és 9-kor még mindig esett. Amikor előjöttem, Ili főzött nekem teát, Palitól 

gyógyszert is kaptam, brandyt és pálinkát is ittam. Sokat kellett szenvednem az egészségért. 

Vacsorára hajában főtt krumplit ettünk, én csak két közepes méretűt egy kis sóval. A gyógy-

kezelésem során egyedül a keserű csokoládé volt kellemes. ¼ 10-kor sátrainkba vonultunk, az 

eső kis intenzitással, de esett, és még ¾ 10-kor is javában esett. A falu felől gépi zene ütemes 

dobolása hallatszott. Az eső pedig a sátrakon dobolt. Az éjszaka során is megszakításokkal 

esett az eső. Szükséges volt tehát ezt a kényszerpihenőt tartanunk.  

 

 

Július 23. – hétfő, a 10. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Slavonski Kobaš, strand 8
45

 
10

00
 

Bal part 400,5 
34 

Slavonski Brod strand vége 18
45

 Bal part 366,5 

 

¾ 6-kor bújtam elő a sátorból, Toncsival és Józsival egy időben. Kova már a híreket hallgatta 

rádióján. Az eső nem esett, de minden vizes, a sátorponyva kívül is, belül is. Keletről már 

felszakadozik a felhőzet az égen, nyugaton még fekete és tömör, de a felhők keletről nyugatra 

mozognak, így remény van rá, hogy megjavul az idő. A gyomrom a jelek szerint stabilizáló-

dott. 6-kor egy motorcsónak, amely tegnap délután fentről jött le a faluba, most eltávozott 

felfelé a folyón. ¼ 7-kor V. Laci már a reggeli halkrémet készíti, Pali is felébredt. Ha a felhők 

később nem sűrűsödnek kissé össze, akkor ma jó evezős idő lesz. Kényelmesen készülődtünk. 

A tegnapi pihenőnap ellenére Piroskáékat, Gábort és Verát ½ 7-kor ébreszteni kellett. V. La-

cinak a reggelire készített halpástétommal nem volt nagy sikere. Én az esti krumpli maradékát 

ettem, egy kis sajttal, paradicsommal. Kisütött a Nap, jólesett a melege. ½ 8-kor már minden-

ki a sátrát bontotta. Gyenge szellő fúj, az ég erősen fátyolfelhős, gyengén felhős. V. Laci el-

ment a boltba, hozott ásványvizet a gyengélkedőknek. V. Laciék már bepakoltak, míg mi töb-

biek még készülődtünk. ¾ 9-kor indultunk. Az első kikötésre alkalmas partrészt a 398 fkm 

után láttuk, de a térképen a 397-396 fkm között jelzett fürdőhely nem létezik, horgászhelyek 

ugyan vannak, de táborozásra alkalmas hely nincs. A 395 fkm-nél egy alig 20-30 cm magas, 

durva, kavicsos zátonyon kötöttünk ki ¼ 10-kor, hogy kiegyenesítsük a hátunkat, de többen 

kis sem szálltak a csónakból. Ezután jó ütemben eveztünk a hatalmas, kb. 11 km hosszú bal 

kanyarban. A 390-389 fkm között a bal parton hatalmas homokzátony van, Dubočac falu 

előtt. 11 előtt 5 perccel a falu temploma alatt kötöttünk ki, rövid pihenőre, valamivel a 389 

fkm alatt. A szemközti bosnyák faluban is ott áll a messze mutató minaret. A Száva jobb part-

ját feltűnően kijelölték vele. ¼ 12-kor indultunk tovább. Az ég változóan felhős, fátyolfelhő 

szűri a napsütést. Néha megélénkülő szembeszél fúj, kelet-észak kelet irányból. 12-kor a 385 

fkm alatti kavicsosnál kötöttünk ki, ahol a módosított, de esőnappal nem számoló tervünkben 

a vasárnap esti táborhelyet terveztünk, és lehetett is volna itt táborozni. Némi tanakodás után 
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itt ebédeltünk. Egy óra előtt már készen voltunk az evéssel, de közkívánatra 2-ig pihi volt. Az 

ég borult, de a Nap érezhetően átsugároz a felhőkön. A 383 fkm-nél lévő sziget előtt jobbról 

nagy kavicszátony van. A 382 fkm előtti, a térképen szereplő fürdőhely előtt eveztünk el, 

amikor egy rendőrségi dzsip lejött a partra. Mi Gáborral és V. Laciékkal mentünk volna to-

vább, de a másik három hajó kiment a parthoz és elbeszélgettek a rendőrökkel. Kénytelenek 

voltunk mi is megállni, majd kis várakozás és csurgás visszaevezni, de mire odaértünk, már 

ők is indultak. A 378 fkm-ig hol a bal, hol a jobb parton van kavicszátony. ½ 4-kor a 378 

fkm-nél kötöttünk ki, a bal parti kavicszátonyra, rövid pihenőre. Egy negyed óra múlva már 

indultunk is tovább. Slavonski Brod városához közelítettünk, egy nagy jobbkanyarban. A 

bosnyák oldali Brod előtt a 375 és 374 fkm között nagy olajfinomító, vagy vegyigyár 

műlödik, meglehetősen büdös füstöt eregetve. A 374,5 fkm tájékán nagy csőhíd ível át a folyó 

felett. A város előtt láttuk, hogy a balparton, Horvátországban folyó menti úton két rendőrautó 

áll, az sem volt lehetetlen, hogy rólunk értekeztek, bár ez teljesen bizonytalan. 5 órakor kötöt-

tünk ki a 371 fkm-nél, Slavonski Brod belvárosának felső végénél, hogy elmenjünk vásárolni. 

Elég rossz, köves volt a kikötési hely, ezért én a kenuban maradtam. Sajnos a kövekhez kötve 

egy zsákban valami rendkívül büdös dög úszkált a közelünkben. Nem kevés tanácstalanság 

után P. Ili, V. Laci, Gábor és kicsit később Kova is elment a városba. Pali kiszállt a partra, 

Vera, P. Laci, Toncsi és Józsi hozzám hasonlóan a kenuikban maradtak. Az ég továbbra is 

borult volt, de néhány helyen átvilágított a Nap. Ha szerencsénk van, ma már nem lesz eső, de 

ha nem, akkor megázunk. Toncsi Palitól szlovák nyelvleckét vett. ¾ 6-kor indultunk tovább. 

A város alatt a 370-368 fkm között végig úszó házak állnak a part mellett. Érdeklődtünk, hogy 

hol tudnánk táborozni. Azt mondták, hogy a kanyar után kijelölt strand van. A 365 fkm-nél 

közel 180
o
-os bal kanyart ír le a folyó és a kanyarcsúcs után közvetlenül valóban ott van a 

kijelölt strand. A 366,5 fkm-nél kötöttünk ki, a strand alsó végénél, ¾ 7-kor. A part homokos, 

a folyón a fürdőhelyet bójákkal kijelölték. A strand területén van zuhanyozó, WC és büfé. Pali 

és V. Laci elmentek megkérdezni, hogy táborozhatunk-e itt, és mennyiért? Azzal jöttek visz-

sza, hogy igen és ingyen. ½ 8-kor már álltak a sátrak. Én a ponyvámat szárítottam, és írtam a 

naplót. A Nap mögöttünk bukott le a fák mögé. Az ég most is borult, de a felhőzet vékony. 

Enyhe nyugati szél fúj, szúnyogok, bögölyök az egész úton csak mutatóban vannak. Vacsorá-

ra előbb dinnyét, majd milánói makarónit, végül már teljes sötétben kukoricát ettünk. Vacsora 

közben Toncsi az ivóvízről és a szennyvízről kérdezett, majd a Hévízi tóról, végül a vizes 

szakmáról, így szegényeknek ¼ 11-ig engem kellett hallgatniuk. Kova is odajött, mert nem 

hagytuk aludni. Lefekvéskor dél-délkeletről nagyon távoli villámlások fényét lehetett látni. A 

gyenge nyugati szél elhozza a boszniai Brod nagy olajfinomítójának, vagy vegyi gyárának 

csípős bűzét. Felettünk az ég már felhőtlen, déli irányban láthatóak az égbolt csillagai és egy 

délről északra tartó műholdat is láttam. A strand távolabbi részén fiatalok kiabálnak, egyéb-

ként nyugalom van. 11-ig eltartott a fiatalok zajongása. A táborhely ugyan kiváló, de a csípős 

füst és a város tompa zúgása miatt jobb az elhagyatottabb, a településtől távolabb lévő hely a 

táborozáshoz. Hajnali 4-kor még teljes sötétségben az ég szikrázóan csillagos volt.  

 

 

Július 24. –kedd, a 11. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Slavonski Brod strand vége 8
45

 
10

00
 

Bal part 366,5 
36,5 

Lapos kikötés, két lépcsős terep 18
45

 Bal part ~330 

 

6 előtt 10 perccel ébredtem. V. Laci is akkor bújt ki a sátrából és megelőzött a „toalettben”. 

Toncsi is elégedetten jött az erdő egy távolabbi része felől. 6-kor azonban V. Laci már ismét a 
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sátrában volt, Toncsi is eltűnt valamerre. 6 után 10 perccel a strand területén egy gyaloglóbo-

tos társaság reggeli tornát tartott. Nem mentem a közelükbe, távolból úgy tűntek, hogy nem 

nevezhetőek „ifjú korosztálynak”. Az eget most is vékony rétegfelhők takarják, a reggeli, fel-

kelő Nap szépen sütné a sátrainkat, ha a felhők ezt meg nem akadályoznák. A város, közút, 

vasút, gyárak távoli zaja szűrődik el hozzánk, és az este már említett gyár csípős kátrányszaga 

lengedez. A levegő alig mozdul. Gyenge harmat van, a sátorponyva belseje is kissé vizes. ½ 

7-kor már süt a Nap. Mára fogyott el a toronyi kenyér. Az északi szél megélénkült. Én is el-

mentem a strand szabadtéri zuhanyozójába fürödni, szappannal megmosakodtam. Indulás 

előtt telefonáltam haza. ¾ 9-kor indultunk, erős északi szembeszél fújt. A 365 fkm-nél hiába 

kanyarodtunk el keletre, a szél is velünk fordult, továbbra is szembeszél fújt. A 363-362 fkm 

tájékán jártunk, amikor ½ 10-kor pár percig esett az eső. Előle a bosnyák part fái alá húzód-

tunk. Éppen ekkor jött a folyón felülről egy horvát rendőrségi, határőrségi hajó, de tőlünk 

néhány száz méterre megálltak, és anélkül fordultak vissza, hogy bármit is szóltak volna hoz-

zánk. Az ég továbbra is borult maradt, néha pár csepp eső is csöpögött, de időnként a Nap is 

átsütött a felhők között. 10 órakor a 360 fkm-nél álltunk meg egy tehénitató- és fürdető lapos-

nál. A part iszapos volt, és sűrűn voltak tehénlepények is, fürdeni nem volt kedvünk. Néhány 

perces pihenő után azért is indultunk tovább, mert egy zivatar fenyegetett, de ez végül elkerült 

bennünket. Érdekes a szél természete. Az északi szél szembefúj akkor is, ha délkeletre, vagy 

északkeletre megyünk. Mivel a folyó lassú folyású, ezért igyekeztük a kanyarokat levágni. 

Ilyenkor nem érdemes a nagyobb sebességű, de jóval hosszabb homorú part mellett evezni, 

hiszen a vízsebesség ott sem nagy. De az lényeges, hogy keressük a szélárnyékot. Nem 

mondhatom, hogy sokat találtunk volna. A 351 fkm előtt a térképen látható fürdőhelynek jel-

zett terület hatalmas marhaitató. A csorda éppen előttünk hagyta el, ezért nem ott kötöttünk ki, 

hanem csak a 351 fkm alatti fürdőhelynél. Itt is marhák szoktak fürödni, de a jelekből ítélve 

nem mostanában használták utoljára. A part felett 6-8 m-re találtunk árnyas, vízszintes füves 

területet, igen régi trágya nyomokkal. Mivel már dél körül járt az idő, 5 perccel 12 előtt kötöt-

tünk ki, megebédeltünk, szalámit, kolbászt, paprikát, paradicsomot, majd mindenki lefeküdt. 

A pihenőhely a viszonylag meredek feljárat miatt Toncsiéknak nem kedvezett különösebben, 

de sajnos néha nem találtunk Nekik is kedvező kikötő helyeket. Az ég továbbra is erősen fel-

hős, a szél időnként megélénkül, az irányával az előzőek szerint nem érdemes foglalkozni, 

mert ha vízre szállunk, úgyis szembefordul velünk. A Nap időnként erősen átsüt a felhők kö-

zött. ½ 2 helyett csak ¾ 2-kor indultunk tovább. A Nap erősen süt, az ég változóan felhős, a 

szél meg olyan, amilyen. A 343 fkm tájékán átmenetileg szélárnyékba kerültünk, a víz is ki-

simult. Mivel sehol sem volt jó kikötési hely, nem tudtunk megállni, pihenni. A 344 és 343 

fkm között viszonylag csendes vízen tudtunk volna átevezni a bosnyák part közelébe, ahol 

egy keskeny kavicszátonyon meg tudtunk volna pihenni, de megláttuk, hogy a bal parton is 

van kikötőhely, és inkább azt, a szabályosat választottuk. Ez is tehénitató hely, de mivel már 

¼ 4 volt, a fáradtság miatt ki kellett kötnünk. A szél egyre erősödött, és itt már nagyok voltak 

a hullámok, néhány méter magasból jól láttuk a folyót, azt is, hogy a bosnyák part mellett volt 

egy keskeny, szélárnyékos sáv. ½ 4-kor először P. Laciék vágtak neki a rendkívül hullámos 

folyónak, hogy átkeljenek a túlpartra. Nagyon küszködtek a hullámokkal, de gond nélkül átér-

tek. Ezután Józsiék és V. Laciék indultak. Kova a partról videózott. Igen rossz néven vette, 

amikor én is indulni akartam és így belementem a képbe. Ezután dühösen abbahagyta a filme-

zést, és azonnal elindultak, aminek eredményeként Gábor és én mégiscsak utolsónak vághat-

tunk neki az átkelésnek, és így mi harcoltunk legtovább a hullámokkal. Nem jó utolsónak 

lenni, mert akkor már mindenki más túljutott a nehezén, és kissé magára maradottnak érezhe-

tik magukat az utolsók, de hát annak is kell lenni, és végülis mégiscsak jobb, ha mi vagyunk 

azok, mintha mások. Azért a 342 fkm magasságában mi is baj nélkül átjutottunk a nagy hul-

lámok között. A jobb parton sajnos nem tartott sokáig a hullámmentes parti sáv, a folyó jobb-

ra kanyarodott, és így a 341 fkm-től a part mellett is erős szembeszél fújt, nagyok voltak a 
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hullámok. Nagy erőfeszítéssel tudtunk haladni a 340 és 336 fkm között. A bal parton, a horvát 

oldalon sok jónak tűnő táborhelyet láttunk, de az erős szél és a nagy hullámok miatt nem me-

hettünk át kikötni. A fáradtság arra ösztönzött volna, hogy ne evezzünk tovább, táborozzunk 

le, de a túlpart, a jó táborhelyek messzesége miatt kénytelenek voltunk tovább evezni. Ez az 

előre haladás érdekében is hasznos volt. Én azt javasoltam, hogy a kanyar végén a 334 fkm-

nél keljünk át, mert ott várhatóan kisebbek lesznek a hullámok. De győzött a türelmetlenség, 

és tanácsom ellenére már a 336 fkm-nél átkelt minden hajó a folyón a bal parthoz. A hullá-

mok kissé már csitultak, de még mindig nagyok voltak. Én sem akartam elszakadni a többiek-

től, kénytelenek voltunk követni a többieket. 5 órakor a balparton egy horgászhelynél tartot-

tunk rövid pihenőt. Tovább indulva a szél csendesedett, szélárnyékba jutottunk és a víz is 

kezdett kisimulni. Ha az előzőleg javasolt 336 fkm-nél kelünk át, akkor ott egészen sima vizet 

találtunk volna. 6 órakor értünk a 332,5 fkm-nél lévő komphoz, amely a folyó mindkét olda-

lán található Svilaj községek között teremt kapcsolatot. Érdekes megfigyelni, hogy a folyó 

mentén szinte mindenhol azonos nevűek a horvát és a bosnyák parton szemben található tele-

pülések, még akkor is, ha viszonylag távol vannak egymástól és láthatólag nem csak a folyó 

és az országhatár miatt állnak külön. Hiába keresgéltünk, itt a kompnál nem találtunk jó tá-

borhelyet. Kénytelenek voltunk tovább evezni. A csapat ismét meglehetősen szétszakadt, 

ezért néhány ígéretesnek tűnő hely mellett tovább kellett eveznünk, hiszen az eleje már előre 

húzott. Végül ¾ 7-kor a 331-330 fkm között egy lapos partnál kötöttünk ki, amelyet a térkép 

vízre eresztő és horgászhelynek ábrázol. A nem túlzottan meredek partoldalban a fák között 

egy vízszintes platón horgászok asztalainál tudtunk főzni és enni valamint a víz felett 5-6 m 

magasban lévő vízszintes terepen felverni a sátrainkat. A táborhely hasonlított a múlt hét 

szerdai horgásztanyához, csak itt nem volt épület. Kikötéskor már a parton várt ránk egy 

rendőr, majd kisvártatva még másik kettő is csatlakozott hozzá. Valami hajóról érdeklődtek 

tőlünk. Nem egészen értettük, hogy mit akarnak. Mi semmi érdekes hajót nem láttunk út köz-

ben. Telefonon jelentettek, megnézték az engedélyünket, majd udvariasan elköszöntek. Egyi-

kük Gábornak elmondta angolul, hogy holnap esős nap lesz. ½ 8-kor Gábor és Vera bementek 

a közeli faluba Svilajba pálinkát venni. 8-kor újabb rendőr jött. Naplójában már ott volt a név-

sorunk és adataink, de hogy ő is mutassa munkakedvét felírta hozzá személyigazolványaink 

számait. Magyarul próbáltam neki elmagyarázni, hogy ezek a számok az utaslistán ugyan 

szerepelnek, de ezek az igazolványok nincsenek velünk. Nem zavartatta magát, dolgozott. 

Verával és Gáborral már útközben találkozott, nem is kereste őket. ¼ 9-kor szemerkélni kez-

dett az eső, én behúztam a sátrak nyitva hagyott cipzárját, hiszen Gábor is nyitva hagyott sá-

torral ment el. Szemerkélő esőben és szürkületben ettük meg a nagyon finom paprikás krump-

li vacsorát. Józsi egy üveg vörösbort is közreadott. 9-kor már teljes sötétben, a sátorba húzód-

tam a szemerkélő eső elől. Érezhető szél nem fúj. Erős tücsökciripelés, néha békabrekegés, és 

nagyon távoli települési zaj. ¼ 10-kor jött meg Vera és Gábor. Vettek pálinkát, sört és paradi-

csomot. Az eső elállt. ½ 10-kor V. Laci és Pali is a sátrába vonult. Ismét gyengén szemerkélt 

az eső, majd ¾ 10-kor újra megerősödött. Valójában mégsem esett sok eső, hiszen a piszkos 

edényem, amelyet az esővel akartam beáztatni, reggel teljesen száraz volt. Az éjjel már nem is 

hallottam az eső dobolását a sátron, Józsi pedig még a csillagokat is látta. Nem volt hideg a 

sátorban, nem bújtam be a hálózsákba, csak szétnyitás nélkül takaróztam vele. Hajnalban az-

tán már kellett a takaró.  

 

Július 25. – szerda, az 12. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Lapos kikötés, két lépcsős terep 8
40

 
9

20
 

Bal part ~330 
33 

1,5 m magas, keskeny kavicspart 18
00

 Bal part ~297 
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5-kor ébredtem, de jóleső érzéssel fordultam egyet és aludtam tovább. ½ 6-kor keltem. Józsi 

is a sátra ajtajában nézelődött. Teljesen borult, egybefüggően szürke, kisimult volt az ég, a 

folyó fölött erős párásság, de a folyó nem gőzölgött. A sátrak szintjén, fenn a terepen, gyenge 

szellő lengedezett. Nem volt nagy pára, és az eső nyomaként is csak néhány csepp víz volt a 

sátrakon és a hordók tetejében. ¾ 6-kor nyugalom volt a táborban, a sátram bejárata előtt egy 

szúnyog szállt el mutatóban, kisvártatva visszatért. A hajnali pára megszűntével egyre jobban 

látszottak a felhők, és közöttük az ég kékje is felsejlett. Egyelőre ez ideális evezősidő. A leve-

gő azért tartósan párás, nem akar szűnni a pára. ½ 7-kor kelt a társaság. A tegnapi paprikás 

krumpli maradékát ettük reggelire. ½ 8-kor egy újabb udvarias, ifjú rendőr jött ellenőrizni, 

hogy még mindig azok vagyunk-e, akik? Telefonon beszéltem Leventével a hazaútról, szeren-

csére részéről minden rendben van. Időnként már átsüt a Nap a párán. ½ 9-kor már csak P. 

Laci mosogatott, Vera segített neki és 10 perc múlva már vízen voltunk. A víz sima volt, a 

Nap a felhők és a pára között egyre erősebben sütött át. A 329 fkm-ig szinte teljes szélcsend 

volt, majd gyenge szembeszél fújt. A 329 és 328 fkm közötti derékszögű balkanyar után a 

folyó közel 8 km-en szinte egyenesen folyik kelet felé. A 328 fkm-nél a bal parton nagyon 

sekély a víz, kavicszátonyok vannak. Hirtelen éles kanyarral kellett a bosnyák part felé tarta-

nunk, hogy elhagyjuk a veszélyes sekély vizeket. Igen érdekes módon jól látható volt, hogy a 

mélyebb részen mennyivel gyorsabban folyik a víz. Amikor mi már kiértünk ide, szinte állva 

hagytuk a még a lassúbb vízen evezőket, érdemes volt tehát a balparttól távolabbi nyomvona-

lat választani. Novi Gradnál a 325 fkm-nél ½ 10 előtt 10 perccel kötöttünk ki, egy moszatos 

kavicszátonyon, ahonnan néhány méter megtételével tudtunk a partra kimenni. Ott, ahol kikö-

töttünk, egy lejárat volt a töltésen túli házaktól a partra. V. Laci, P. Ili, Gábor és Pali megkér-

dezték, hogy van-e a közelben bolt? Laci, Ili és Pali elmentek a boltba bevásárolni, Gáborral a 

kannákért mentünk, hogy megtöltsük azokat ivóvízzel. A töltés túloldalán lévő első ház udva-

rára mentünk be, ahol a háziak nagyon kedvesek voltak, szívesen adtak hideg vizet, majd leül-

tettek, megkínáltak kávéval és kukoricával. Végül szinte mindenki odajött, P. Laci, Kova, Ili, 

V. Laci és Pali is. V. Laci megjegyezte, és azóta is emlékszik rá, hogy a háziasszony – egy 

csinos, középkorú hölgy – Tarzannak nevezett engem, mivel rajtam csak egy kis fürdőgatya 

volt, és a napsütés hatására már meglehetősen barna voltam. Megállapítottuk, hogy elég poca-

kos ez a Tarzan. De jólesett a hölgy kedvessége! Megtudtuk, hogy a faluban élők részben a 

mezőgazdaságból, részben a közeli városokban lévő munkahelyükön szerzett jövedelemből 

élnek. Amikor megkérdeztük a ház asszonyától, hogy tudna-e nekünk paprikát adni, beküldte 

a lányát a konyhába, hogy vegye elő azt a néhány darabot, amely a hűtőszekrényben található. 

Feltehető, hogy ezt ők is boltból vették, mégis odaadta nekünk ingyen, ajándékba. 10 óra 20-

kor indultunk tovább. A 322 fkm-nél mindkét parton nagy kavicszátony van, a bal partról 

kazettákat kotortak össze, azzal szűkítik a folyót. Sikerült egy fekete gólyát viszonylag közel-

ről lefényképeznünk. A 321 fkm után összefogóztunk és közel egy km-t csorogtunk, söröz-

tünk, kukoricáztunk. A 319,5 fkm-nél egy vasútvonal kanyarodik egészen a folyó mellé és tart 

Slavonski Šamacig a folyó mellett. Délben értünk a jobbról betorkolló Bosna folyó torkolatá-

hoz, amely után egy, a parthoz kikötött rendőrségi hajóról egy horvát vízirendőr figyelmezte-

tett, hogy a közúti híd alatt örvényes a folyó, nagyon veszélyes, ők is alig tudnak erős hajó-

jukkal áthaladni alatta. Valamivel a 312 fkm felett kötöttünk ki, a bal parton, ½ 1-kor a híd 

előtt, hogy ebédeljünk és megnézzük a híd alatti áthaladás lehetőségét. 1-kor délnyugatról 

Bosznia felől erősen dörög, és láthatóan egy zivatar van kialakulóban. P. Laci és Ili, Kova, 

Vera és Gábor elmentek bevásárolni. Toncsi, Józsi, V. Laci, Pali és én maradtunk a parton. 

Nekiálltunk ebédelni. Egyelőre még gond, hogy nincs árnyék, de reménykedtünk, hogy talán 

elkerül bennünket a zivatar. 2-kor Pali és V. Laci már az ebéd utáni alvását töltötte, amikor 

néhány csepp eső hullott. Toncsival és Józsival készültünk az esőre, bár még mindig nagyon 

reménykedtem, hogy a felhőzet feloszlik, elkerül bennünket a zivatar, csak a dörgéssel fenye-
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get az ég. 2-től 3-ig egy kevés eső azért esett, de ez nem jelentett különösebb gondot. Amikor 

a bevásárlók 10 perccel 3 előtt megjöttek, akkor már majdnem sütött a Nap. Alapjában véve 

megúsztuk a nagy esőt. Egy horgász, aki a folyón csónakból horgászott, azt tanácsolta V. La-

cinak, hogy a kijelölt hajózó út jobb oldalán evezzünk és a híd után azonnal tartsunk a jobb 

part felé, az ott lévő kis kavicszátonyt jobbról kerüljük. 3-kor kisütött a Nap, mi pedig elindul-

tunk. Nem fogadtuk meg a horgász tanácsát, P. Laciék egészen közel a bal parthoz eveztek át 

a híd alatt, mi középen, egy kissé balra, de egyikünknek sem volt semmi gondja az evezéssel. 

A balpartról egy hosszú, egyenes kőmóló terelte a vizet a túlpart felé, de sem mellette, sem 

utána nem voltak nagy hullámok, örvények. A 309 fkm-nél értünk el ahhoz a rendkívül ka-

nyargós folyószakaszhoz, ahol a légvonalban kb. 10 km-t 30 km alatt tesz meg a folyó. Itt a 

309 fkm-nél a 305 fkm légvonalban 3-400 m-re van csupán. 4 órakor a 306 fkm tájékán kötöt-

tünk ki, némi pihenésre és fürdésre. Kavicszátony van a bal parton, elég gyorsan folyik a víz, 

a Nap erősen süt, nagyon jól esett a fürdés. Ezután azonban a bal parton nem láttunk jó tábor-

helyet, különösen a 300 fkm után. Aggódva néztük a térképet is és a tájat is, hogy lesz-e végre 

jó táborhely, végül 6 órakor 100-200 m-rel a 297 fkm tábla felett kötöttünk ki, egy 1 – 1,5 

méter magas kavicspartnál, ahol volt olyan széles sáv, hogy a sátrakat felállítsuk. A sátorka-

rókat igen nehéz volt a kavicsba beverni, és a parton viszonylag távol kellett menni a sátrak-

tól, ha magányra vágyott valaki. Ha folyásirányban felfelé ment valaki, akkor el kellett olda-

lazni egy, a vízszélhez közel fekvő, erősen oszladozó, bűzös dög, talán egy róka maradványa 

mellett is. ½ 7-kor már álltak a sátrak és főtt a vacsora, lecsó és hajdina. Jobbról, szemből 

még magasan volt a Nap, és a változóan felhős égről ide-ide sütött. Délre hatalmas fehér felhő 

volt látható. ¾ 7-kor gyenge eső kezdődött. Becsuktuk a sátrakat. A sátorban fullasztó meleg 

volt. Szerencsénkre a gyenge eső hamarosan elállt. ½ 8-kor ettük meg a vacsorát. Korábbi 

horvát adategyeztető szakmai tanácskozásaink során volt már némi tapasztalatom a hajdiná-

val, ezért én csak lecsót ettem. 8 órakor bukott le a Nap a túlpart fái mögé, az ég ekkor válto-

zóan felhős volt. ½ 9-kor már jócskán sötétedett. Mindnyájan lefekvéshez készülődtünk. Szú-

nyog még ezen az elhagyott helyen is csak mutatóban volt. Bosznia felől távoli kutyaugatás 

hallatszott. Valahonnan nagyon távoli dobolás és zeneszó is ideszűrődött. Amikor kikötöt-

tünk, a túlsó, bosnyák parton álló fehér hajó eltávozott, a folyón fölfelé, ez az éjszaka valami-

kor visszajött.  

 

 

Július 26. – csütörtök, a 13. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

1,5 m magas, keskeny kavicspart 8
15

 
10

15
 

Bal part ~297 
31,5 

Zsupanya strandon fák között 18
30

 Bal part 265,5 

 

Hosszú félálom után 6 órakor keltem. Már többen mozgolódtak. Gábor a sátra előtt cigarettá-

zott. P. Ili is felkelt, és megelőzött a „toalettben”. De ő visszabújt a sátrába, Józsi is előjött. Az 

ég vékony réteg felhővel borított, gyenge, néha megélénkülő északi szél fúj, gyenge a harmat. 

½ 7-kor már mindenki mozgott. Fogmosás után 7-kor reggeliztünk, az előző estéről maradt 

lecsóba ütött tojást és hajdinakását ettünk. A felhőzet kissé megerősödött. Viszonylag jól 

ment a pakolás. A sátrak szinte a parton álltak, a kenuk ott voltak előttünk, gyorsan lehetett 

rakodni. V. Laci és Pali, akik legkésőbb keltek, a leghamarabb végeztek. A csomagolás után 

berakodtak a hajójukba, majd ők mosogatták el a közös edényt. Szégyellem, hogy az étkezé-

sek elkészítéséből és a mosogatásból nem veszem ki a részem, de a naplóírás és a fényképezés 

is időt vesz el. A naplót pedig csak akkor tudom elég részletesen leírni, ha nem csak este írok, 

hanem reggel is és útközben is. ¼ 9-kor indultunk tovább. Elsőnek Toncsi és Józsi, majd 
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Piroskáék, és a Vera, Kova páros, akik átmentek a túlpartra, megnézni a fehér hajót. V. 

Laciék, akik elsőnek készültek el a csomagolással, utolsónak indultak, ugyanis kétszer is ki-

bontották a sátrukat, mert előbb Pali fényképezőgépét, majd Laci kalapját keresték belőle elő. 

Az igazán kellemes evezős időben jól haladtunk. A víz is jól folyt egy rövid részen. Ezen a 

napon a folyó kanyargós szakaszán haladtunk át, a kanyarok egymást követték, a nap során 

kb. 30 km-t evezve légvonalban csak 10 km-t haladtunk előre. Az enyhe szellő az evezésben 

nem zavar, de jól hűsít. Az ég változóan felhős, a vékony réteg felhő hol vastagabb, hol véko-

nyabb, a Nap néha erősen átsüt rajta. A 290 fkm után érezhetően lelassult a folyó. ½ 10-kor 

jól jött a 288,5 fkm-nél jelzett bal parti fürdőhelynél a kikötés és a pihenés. A fürdőhely egy 

marhaitató- és fürdető, de csak még elviselhetően piszkos. A parton kis, elhagyottnak tűnő 

tanyácska volt, sok gyümölcs- és galagonyafával, asztallal, padokkal, puskaállvánnyal. Nem 

volt eldönthető, hogy ez az állvány vadászat céljából készült, vagy a háború idején használták. 

Most az épületet láthatóan nem nagyon lakják, bent poharak, tányérok is voltak, szanaszét a 

padlón eldobálva. 10-kor indultunk tovább. Nem én forszíroztam, többen kívánták. A változó-

an felhős égről ekkor már erősen sütött a Nap. A fürdőhelytől 2 km hosszan a bal part hatal-

mas bokrokkal benőtt kavicszátony, végig alkalmas a táborozásra. ¾ 11-kor kötöttünk ki a 

285-284 fkm között, egy falu előtt, egy halászcsónak stégnél, hogy vizet vegyünk a faluból. A 

homorú part itt végig kőszórással védett, máshol nehéz lett volna kikötnünk. A térképen a falu 

nevét nem is találtuk meg. Kikötés előtt néhány száz méterrel feljebb láttuk, hogy egy idős 

halász csónakjában állva dolgozott. Alighogy kikötöttünk, odaevezett hozzánk, és sokat me-

sélt V. Lacinak és Palinak az ő édesapjáról, aki igazi halász volt, és hogy 1 km-rel lejjebb 

megnézésre érdemes kövek vannak a Száva partján. Később megtudtuk tőle, hogy ő volt a 

falu iskolájának igazgatója, már nyugdíjas és meghívott, hogy menjünk el megnézni a házá-

ban azokat a régiségeket, amelyeket ő gyűjtött össze. A kikötés helyén a falut védő töltés túl-

oldalán közvetlenül egy kocsma és mellette egy bolt is volt, ezért Kova kérésére – annak ér-

dekében, hogy feltölthesse a videóját – itt tartottunk ebédszünetet. Az iskolaigazgató halásztól 

kaptunk négy halat, és azt is megmutatta, hogyan kell megpucolni. V. Laci hasznosította a 

tanultakat. Az ég erősen felhős, délre-délkeletre ismét zivatar készülődik, távoli, tompa dörgés 

hallatszik. A kocsmával szemben, a töltés lábánál egy pihenőhely van kialakítva, ennek pad-

ján kényelmesen ülve egy nagy tuskó asztalnál írhatom a naplót. Itt üldögélve, ez egy egészen 

más világ, mint a folyón. A falu utcáján – amelynek az egyik oldala a töltés, a másik oldalán 

vannak a házak – jönnek, mennek az autók, traktorok hengerbálákat szállítanak, a kocsmában 

az emberek beszélgetnek, isznak és cigiznek, halk zene és tányércsörgés hallatszik. A kocs-

matábla fölé kiírva megtudtuk a falu nevét, Štitár. Kova összeismerkedett egy helyivel, aki 

hívott, hogy maradjunk itt, szombaton népünnepély lesz, és akkor mi lennénk a díszvendégek. 

½ 12-kor megjött a partról Pali és V. Laci is. Délben az egyik pillanatban sütött a Nap, a má-

sikban esett néhány csepp eső. A csónakból elsőként kiszállók elmesélték, hogy amikor be-

mentek a kocsmába érdeklődni, volt ott egy férfi, aki viszonylag tudott magyarul, de neki el 

kellett mennie. Ő bízott meg egy ott lévő urat, egy magas, sportos, középkorú férfit, 

Gasparovicsot, aki háborús veterán, hogy foglalkozzon velünk. Ő nagyon szívélyes volt ve-

lünk, mindenkit meghívott egy körre, majd mondta, hogy maradjunk a kocsmában, mert ebéd-

re is meghívnak bennünket. Közben elmentünk a nyugalmazott iskolaigazgató biológus, ar-

cheológus és halász házába, aki megmutatta mamut és dinoszaurusz csontjait. Érdekes volt, 

hogy ezeket a relikviákat újságpapírba csomagolva egy nagy, használaton kívüli hűtőládából 

vette elő. Sokat magyarázott, és prospektusokat is adott. Megkínáltak bennünket rakicával. 

Odajött egy hölgy, talán a leánya, aki ott is, majd a parton az induláskor is fényképezett ben-

nünket és interneten el is küldte a képeit. A kocsmában finom házi kolbászt és szalámit kap-

tunk ebédre olajbogyóval, amit a boltból vett friss kenyérrel ettünk meg 1 órakor. Szegény 

Józsi és Toncsi a stégen várt meg bennünket, így aztán az ő ebédjüket a miénk után ott szerví-

roztuk föl Nekik. Közös fényképezkedés és búcsúzkodás után, 2-kor indultunk tovább. Elkí-
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sért bennünket a partra a vendéglős is, a veterán is, és a tanár úr leánya is. A Nap erősen sü-

tött, az ég változóan felhős, de a zivatar elkerült bennünket. ½ 3 után az első fürdésre alkal-

mas helyen kikötöttünk a 280 fkm felett és a fürdés után a többség a délutáni alvást is pótolta. 

¼ 4-kor indultunk tovább. 279 fkm-től előbb Toncsi és Józsi, majd Piroskáék is előre húztak. 

Több mint egy km-rel előztek meg bennünket és Vitéz Laciékat, míg mi el voltunk foglalva a 

savanyú cukor osztással, és a sör kínálgatásával. A 276 fkm-nél egy kotróhajó dolgozott a 

folyóban. A 275 fkm-nél kiáltottam az elől lévők után, és erre bevártak bennünket. Megkér-

tem mindenkit, hogy az elől levők ne hagyják el nagyon a hátul haladókat, mert ebben az 

esetben, nem lehet tartani egymással a kapcsolatot. A 274 fkm-nél nagy tehéncsorda hűsölt a 

vízben és legelt a parton. A 274-272 fkm-ig a bal part lejtős, legeltetésre, tehénfürösztésre 

igen alkalmas. A 273 fkm-nél ki akadtunk kötni pihenni, messziről jó kikötési hely látszott, de 

nagyon iszapos volt itt a part. Most V. Laci volt messze elől. Láttam, hogy ki akar kötni, de 

aztán, ahelyett, hogy bevárta volna a többieket, kikötés nélkül indult is tovább. Hosszú ideig 

kellett kiabálnom, míg végre hajlandó volt bevárni bennünket. Számomra nagyon kínos volt 

ez a szituáció. ¾ 5-kor a 272 fkm felett, a hosszú, lapos part végénél kötöttünk ki pihenni. Itt 

is volt a fák között néhány asztal és pad. Kova és P. Laci azonnal nekiállt kávét főzni. Kissé 

idegesítő volt a helyzet, ugyanis az idő már előre járt, nem tudtuk, hogy hol lesz a táborhe-

lyünk, és már a 274-273 fkm-ek között megerősödött a szokásos szembe szél, nagy hullámok 

keletkeztek. 5 óra 25-kor erős szembeszélben és nagy hullámok között indultunk. Áteveztünk 

a folyó jobb partjának közelébe. Itt egy kis, bosnyák sziget felvízi csúcsán egy kis hajó tulaj-

donosai horgásztak, sátraztak. A 271 fkm-ig közel a parthoz, viszonylag szélcsendes és kevés-

sé hullámos vízen eveztünk. A 271 és 270 fkm közötti nagy jobb kanyarban a szél előbb ol-

dalszéllé, majd hátszéllé változott, és meg is enyhült. A folyó víztükre kisimult, az égen egyre 

jobban feloszlottak a felhők, a Nap szinte zavartalanul sütött. A 270 és 269 fkm között a bal 

parthoz uszályok, kotróhajó és vontatók voltak kikötve, a parton pedig nagy betonsilók állnak. 

A 269-268 között csupasz, rézsűs part, horgászokkal. A 268 és 267 fkm között nagy, új, beton 

rézsű, sétány padokkal, a lejárónál az aktuális víz- és időjárást mutató digitális információs 

táblával. Itt van a folyó mellett fekvő Zsupanya (Ţupanja) belterülete. Kikötésre nem nagyon 

alkalmas itt a part. A 267-266 fkm között köves, meredek part fákkal, horgászhelyekkel. A 

265,5 fkm tájékán egy balkanyar után lapos, homokos, apró kavicsos a part, beljebb fűzfás, 

gyepes liget. Ez a városka strandja. Kiépített sportpályák, zuhanyozó hely és toi-toi WC is 

van, amelyben még papír is volt. ½ 7-kor kötöttünk ki. A csónakoktól mintegy 30-50 m-t kel-

lett vinni a fák közé a csomagokat, ahol kényelmesen felállíthattuk sátrainkat. Vacsorára rizs, 

gombapörkölt és káposztasaláta készült. ½ 8-kor elmentek a partról a strandolók, egyikük 

kocsival bevitte Palit és V. Lacit a boltba bevásárolni. A szemközti part fái és egy felhő mögé 

¾ 8-kor bukott le a Nap. 8-ra már le is zuhanyoztam, igen jól esett a langyos víz és a szappa-

nos mosakodás. A Nap még áttűzött szemközti fák koronáján. Békés, nyugodt táborhely ígér-

kezik. Érdekes, hogy itt a túlpart legföljebb 500 m széles, és azon túl a folyó van a 275 fkm-

nél, azaz 10 km-t eveztünk egy nagy ellipszis körül és légvonalban csak 1 km-t haladtunk. 

Pali és V. Laci megjött a boltból. Kiderült, hogy nem mentek be a városkába, hanem a töltés 

mögötti házak egyikében találtak egy kis boltot, innen hoztak pálinkát és egy láda sört. Elő-

ször kértek egy kis üvegbe olajt, de tévedésből abba is pálinkát adtak. Később ezt Pali leszűr-

te, hogy a pálinka ne vesszen kárba. Gyalog jöttek haza. Kova megsütötte az ajándék halakat. 

Vacsorára a finom gombát, rizst, káposztasalátával ettük meg. Gábor, Pali és V. Laci a sült 

halból is evett. 9 órakor már majdnem teljes sötétségben bújtam a sátorba. A túlpartról kutya-

ugatás hallatszik és távoli település zaja szűrődik hozzánk. ¼ 10-kor Vera és Gábor elmentek 

a városka felé egy kicsit körülnézni. ½ 12-kor gyenge harmat volt, a Hold akkor bukott le a 

túlparti fák koronája mögé. Egy kutya ugatott meg, a gazdája valahol a vízparton kóválygott.  
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Július 27. – péntek, a 14. nap. 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Zsupanya strandon fák között 8
30

 
10

15 Bal part 265,5 
30,5 

Rajevo Selo kikötő, pihenő park 18
45

 Bal part 235 

 

½ 6-kor ébredtem. Gondolkodtam, hogy felkeljek-e? Kibújtam a sátorból. Elindultam szoká-

sos reggeli sétámra, de Józsi és Ili már megelőzött, Kova pedig fürdeni ment. Végül persze én 

sem maradtam hoppon. 6-kor Pali kivételével már mindnyájan túl voltunk a fogmosáson. ¼ 7-

kor már sütötte a Nap a sátrainkat. Az ég felhőtlen, szélcsend van. A hajnali pára felszállt. Ez 

az utolsó teljes nap lelkesítette a társaságot. A sátrak és a hordók közepesen harmatosak, re-

mélhetően a Nap felszárítja a kevés vizet. Kényelmesen, de gyorsan készülődtünk, beszéltem 

telefonon fiammal, Leventével, aki megígérte, hogy holnap tíz órakor már a Száva partján 

lesz, a megbeszélt helyen Gunjában. ¼ 9-kor már készen voltunk a pakolással, és ½ 9-kor 

kényelmesen indultunk. A csónakba rakodásra bőven volt hely, csupán a táborhelyről kellett 

kicsit messziről vinni a csomagokat a kenukhoz. Az égen csak néhány felhő van, a Nap zavar-

talanul süt, enyhe szellő lengedez. ¾ 10-kor kötöttünk ki a 258 fkm-nél rövid pihenőre, kavi-

csos, árnyékos parton. Egy kecskenyájat fényképeztünk, amely a parton álló fák között legelé-

szett. ¼ 11-kor indultunk tovább. A folyó balpartján sehol sem láttunk jó kikötő helyet. ¾ 12-

kor a 250-249 fkm között a homorú, kőszórással burkolt parton kötöttünk ki ebédelni. A ki-

szállás elég nehéz volt, de viszonylag mégis kényelmes volt a hely, mert egy szélesebb, iszap-

pal fedett, vízszintes területet is találtunk, és ami a legfontosabb, itt árnyék volt. Fogmosás 

után szalámit, sajtot ettünk, paprikával, paradicsommal, uborkával. ¾ 1-től a többség lefeküdt 

aludni, én Toncsival ¼ 2-ig Rózsa Pali bácsiról, egyetemi matematika professzoromról be-

szélgettem. A távolból országút zaja szűrődött ide, különben teljes a csend és a nyugalom. Az 

ég közepesen felhős, a hatalmas gomolyfelhők még nem állnak össze veszélyesen, ha szeren-

csénk lesz, ma is megússzuk a zivatart. A szél időnként megélénkül, de ma nyugati irány be-

csülhető, mi pedig az enyhén kanyargós folyón leginkább délkeletre evezünk. 2-re talán a mi 

partunk is napos lesz, és akkor indulhatunk tovább. A Nap erősen süt, jólesik, ha átmenetileg 

egy felhő árnyékot ad. ¼ 3-kor néhány csepp eső felkeltette a társaságot, és azonnal indulás-

hoz készültünk, így ½ 3-kor vízre szálltunk. A Nap már erősen sütött, csak néha jött egy-két 

enyhítő felhő. A szél általában gyenge volt, kissé enyhítette a meleget, az evezést nem zavar-

ta. Kikötési és fürdési lehetőség nem volt. A 242 fkm-nél a térképen jelzett csónakleeresztő 

helyen kötöttünk ki négy óra előtt, meglehetősen nehéz körülmények között, ahol egy mere-

deken felkapaszkodva Rajevo Selo falu szélét lehet elérni. Egy halász elmondta, hogy 500 m-

re találunk egy boltot. P. Ili és Laci, V. Laci, Pali és Kova elmentek bevásárolni. Vera, Gábor, 

Toncsi, Józsi és én maradtunk a csónakoknál. A part nagyon iszapos volt, de fürödni akar-

tunk. Végül Gábor fürdött, de a nagy iszap miatt Vera csak megmosakodott. Toncsi térdig 

süllyedt az iszapba, ezért visszamenekült a kenuba. Józsi viszont egy nagyot úszott. Én a ke-

nuban maradtam. A vásárlók 5-kor jöttek vissza. A bolt meglehetősen messze volt, nem 500 

m-re, de a boltosnő férje elhozta őket autóval. Néhány csepp eső esett, zivatar fenyegetett, 

ezért gyorsan indultunk. ¾ 6-kor értünk a 238 fkm-nél lévő, a térképen jelölt fürdőhelyre. Itt 

akartunk táborozni, hogy innen másnap már csak 10 km-t kelljen eveznünk. Ez egy hatalmas 

homokos part, bizonyára jó táborhely, csak homok kitermelő gépek meglehetősen összetúrták. 

A folyó fenekét vastag moszat borítja, kisebb-nagyobb darabjai felúsznak a víz felszínére, 

fürdésre egyáltalán nem csábítanak. A boltban mondták, hogy a falunál lejjebb van egy fürdő-

hely, ahol padok és asztalok is vannak. Ezért tovább evezetünk. ¾ 7-kor kötöttünk ki, a 235 

fkm táblánál. Ezt a helyet a térkép is parkolóhelynek jelöli. Itt egy frissen kialakított rézsű 

alatt homokos part van. 4-5 m-rel feljebb valóban vannak a fák között asztalok és padok, még 
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kemence is. Láthatóan ez egy kiépített táborhely, ahol – mint megtudtuk – nemrég egy moto-

ros találkozó volt. Nekünk azonban nem volt kedvünk a magasba felhurcolni a csomagjainkat, 

ezért közvetlenül a parton, a homokos részen állítottuk fel sátrainkat. Tőlünk néhány méterrel 

feljebb egy lakóhajó volt kikötve, lejjebb pedig uszályok és egy vontatóhajó. ¼ 8-kor Pali és 

V. Laci ismét elmentek a boltba. P. Ili zacskós zöldséglevest és tésztát főzött vacsorára, 

amelyhez sajtot vagy mákot lehetett kérni. Telefonon beszéltem feleségemmel, Erzsivel és 

fiammal, Leventével. Ő ismét megígérte, hogy holnap időben itt lesz. ¾ 8-kor már lebukott a 

Nap. A leves készen van, a sátrak állnak, a folyóból traktorok viszik az öntözővizet. Az égen 

oszladoznak a nagy gomolyfelhők, de azért a sátrakra feltettük a külső fedőt. Még meleg van, 

izzadtak vagyunk, szerencsére eddig még nem jelentek meg a szúnyogok. ¼ 9 tájékán Pali és 

V. Laci is megjött a faluból. 9-re erősen besötétedett. Befejeztük a finom vacsorát, és min-

denki lefekvéshez készülődött, valamint a holnap reggel korai indulásról tanakodtunk. Az 

utolsó tábori estére készülődtünk. A Jóisten megsegített! Meleg volt a sátorban, a szúnyoghá-

lóhoz dugtam az arcom levegőért. A többiek még sokáig beszélgettek, Kova mécseseket is 

osztott szúnyogriasztás céljából. 10-kor már bizonyára aludtam. Felriadtam, mert valahonnan 

folyásirányból hangos zene szólt, felülről pedig valaki világított. De aludtam tovább. Valami-

kor éjszaka vettem fel a háló pólómat és takaróztam be a hálózsákkal. 

 

 

Július 28. – szombat, a 15. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 
Folyó oldal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Rajevo Selo kikötő, pihenő park 8
15

 
1

45
 

Bal part 235 
6,5 

Gunja, vízi határőr állomás 9
30

 Bal part 228,5  

 

5 óra után 10 perccel egy varjú károgására ébredtem. Előtte kellemes álmom volt, Szígyártó 

Zoli bácsival találkoztam egy szakmai konferencia regisztrációjánál, kezet fogtunk és én meg 

is csókoltam Őt. Zoli bácsi az egyik nagytudású atyai jóbarátom, nagyon büszke vagyok a 

szeretetére. Este V. Laci részletesen elmondta, hogy a mellettünk lévő tábort egy motoros 

találkozó kedvéért alakították ki néhány hete és van ott egy orosz típusú pottyantós. Most el-

mentem és kipróbáltam. Sokat kellett érte gyalogolnom, tiszta volt, de nem volt olyan élmény, 

mint tegnap reggel a toi-toi. ¾ 6-kor Toncsi kinézett a sátrából, V. Laci elő is jött, de mind-

ketten visszabújtak. Az ég anticiklonosan felhőtlen, folyó enyhén gőzölög, erős a pára, a szél 

gyengén lengedez, vagy szélcsend van, a Nap a szemközti fák csúcsait kezdi megvilágítani. 

Madarak csicseregnek, a túlpartról, folyásirányból országút zaja szűrődik át. A folyó nem 

több, mint 5 cm-t áradhatott. 6-kor még alig volt mozgás, ezért V. Laciékat és Józsiékat zené-

vel ébresztettem. ¼ 7-kor volt a közös fogmosás. V. Lacival mi már megelőztük a többieket, 

de Laci a „tisztaságmániás” megismételte ezt a tisztálkodást. Kova szokásához híven reggel 

hallgatta rádióját. A hírekben ekkor mondták el először a magyar kormány tervét a választási 

regisztrációról, ez Veránál is komoly ellenérzéseket szült. Én első hallásra sem tartottam ör-

dögtől valónak a tervet. A mögöttünk levő magas part miatt csak ½ 8-kor kezdte a Nap a sát-

rainkat sütni. Ezért a sátrakat nedvesen kellett elcsomagolni. ¼ 9-kor indultunk. A folyón a 

bosnyák part közelében horgászok hajói voltak kikötve. Üdvözöltük és kölcsönösen fényké-

peztük egymást. Túránk során megállapíthattuk, hogy nem sok vízi turista jár erre a Száván. 

Mondhatni, senki. Feltehető, hogy ha a horvátok vízre vágynak, akkor inkább az Adriára 

mennek, nem a Szávára. ½ 10-kor kötöttünk ki Gunján, a közúti híd alatti rendőrségi motor-

csónak mellé egy kikötő pontonhoz, a 228,5 fkm-nél. A 230 fkm alatt a közúti hídig a bos-

nyák oldalon Brčko városkában egy evezős versenyhez készülődtek, ezért mi inkább a bal 

part közelében eveztünk. A bosnyák városka egészen a part mellett épült, itt láttuk először, 
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hogy komoly kapcsolata van egy településnek a folyóval. A közúti híd alatt néhány száz mé-

terrel a jobb parton egy nagyobb üdülőhajó volt kikötve. A kikötő pontonról egy meredek 

beton rézsűn elhelyezett vaslépcsőn lehetett felmenni a parthoz. Nem volt könnyű itt fölvinni 

a csomagokat. A ponton alatt volt egy csónak leeresztő rámpa, de ennek alsó vége elveszett az 

összetúrt iszapban, előtte pedig kövek vannak. V. Laciék és Piroskáék a ponton feletti kőszó-

rásnál kötöttek ki, Gábor és én a pontonon, Toncsiék és Veráék lejjebb a rámpánál. A határ-

őrök elkérték tőlem az engedélyünket, fényképmásolatot készítettek róla, de nagyon udvaria-

sak voltak. Leventével telefonon beszélem, mondta, hogy egy óra múlva érkezik. Előbb a 

csomagokat vittük fel a partra, majd lemosás után a kenukat is. Pali, V. Laci, Gábor és én még 

egy jót fürödtünk, utoljára ezen a túrán, amikor ½ 11-re megérkezett a Kovács Sanyi és a fi-

am, Levente által vezetett két kocsi. A határőrök azt is megkérdezték tőlünk, hogy melyik 

határátkelőn lépünk majd át Magyarországra, és nem volt elég hogy azt mondtuk, hogy majd 

az egyiken, meg kellett pontosan nevezni. Feltehetően telefonon értesítették a horvát határát-

kelő helyet. ½ 12-re végeztünk a rakodással, majd fényképezkedés után elindultunk hazafelé. 

A határig a két autó együtt haladt, mi mentünk elől. A határőrökkel megbeszélt útvonalunk a 

Gunja – Zsupanya – Vinkovce – Deáki (Dakovo) – Nekcse (Našice) – Szlatina (Slatina) – 

Verőce (Virovitica) – Trézenföld (Terezino Polje) út volt, így Barcsnál léptünk hazai földre. 

½ 2-kor Vinkovcén álltunk meg egy bolt mellett, és az árnyékban megebédeltünk. Megettük a 

májkrém konzerveket, paprikát, paradicsomot, uborkát, és a Leventétől kapott dinnyét. Az 

egész úton szépen sütött a Nap, felhő alig volt az égen. Verőcén megálltunk meg legközelebb 

egy kis pihenőre, és P. Laciék tankoltak. ¾ 5-kor léptük át a határt, innentől kezdve már nem 

törekedtünk arra, hogy a két autó együtt haladjon. Levente Nagyatád után a GPS-ére hallgatva 

a Somogyszob – Kaszó – Iharosberény alsóbbendű utat választotta, és így Nagykanizsán, Za-

laegerszegen és Vasváron át érkeztünk Szombathelyre. Én mondtam neki, hogy nem erre kel-

lett volna jönni, ismerem az utat, Böhönyén, Marcalin, Fenékpusztán és Zalaszentgróton ke-

resztül. Levente szerint ő jött a rövidebb úton, én a másik útra esküdtem. Be kell vallamon, 

hogy itthon a térképen lemérve az adatokat, Leventének lett igaza, mert az az út 14 km-rel 

kevesebb volt, 165 km helyett csak 151 km. ½ 8-kor pakoltunk le Tömő Jóskáéknál, ¾ 8-kor 

Piroskáéknál és 9 után érkeztünk meg Toronyba. Vera és Gábor egy rövid vacsora után to-

vább utaztak Székesfehérvárra és ½ 12-re szerencsésen meg is érkeztek. Nálunk 10 után két 

hullámban is hullott zivatarból némi eső. A második szomszédom éjjel 2-ig tartó bulizásának 

zajától eltekintve nyugalmasan telt az éjszaka.  

 

 

Július 29. – vasárnap, a 15+1. nap 

 

Vasárnap, reggeli után V. Laci és Pali is hamarosan elutaztak. Nagy volt a mehetnékjük, nem 

tartóztathattuk őket további pihenésre. P. Laciéknál felraktuk a kenukat. Toncsi és Józsi is 

eljöttek Piroskáékhoz. A fényképezkedés és búcsúzkodás után Leventével elvezettük Palit és 

Lacit a várost elhagyó országútig. Olyan gyorsan végeztünk, hogy Levente hazahozott To-

ronyba, és a szokásos ½ 10-kor kezdődő szentmisén már részt vehettem. Ebéd után még az a 

feladatom volt, hogy a teherautót visszavigyem Tapolcára, és ott átcseréljem a saját személy-

autómra. Kb. négy óra tájban érkeztem meg, sajnos velem együtt egy hatalmas jégesővel 

kombinált zivatar is megjött. Út közben Kámnál, majd a szakadó esőben Tapolcán is tankol-

tam és a sógoromék háza mögötti parkolóban hagyva a teherautót, átszálltam a saját személy-

autómba. Mire elindultam, elállt az eső, így gond nélkül estére hazaértem. Ezzel befejeződött 

számomra is a Száva túra. 

 

• • • • • 
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Amikor a napló legépelését befejezem, akkor először ismét csak a Jóistennek kell hálát ad-

nom, hogy segítette utunkat, és megengedte baj nélküli, sikeres befejezését! Ezután szeretettel 

gondolok társaimra, akikkel ezt a szép teljesítményt közösen elértük. Biztos vagyok benne, 

hogy a jó összhang segítette a teljesítést, bár nekem hiányérzetem leginkább az egyetértés 

terén volt. Bízom benne, hogy mindenek ellenére mindnyájan jó emlékeket őrzünk meg e tú-

ráról! 

 

Be kell vallanom, hogy nem fiatalodunk, és ez nagyon meglátszott a teljesítményünkön! Utó-

lag elemeztem a naponta teljesített távokat. Az első nap a terv szerint haladtunk, de a másodi-

kon kb. 25 km-rel elmaradtunk attól. A harmadik naptól segítették csak tájékozódásunkat a 

folyamkilométer táblák. Ezen a napon az elmaradásunk felét ledolgoztuk, de észre kellett 

venni a társaságon a fáradtságot. A negyedik napon vált nyilvánvalóvá, hogy az eredeti terv 

teljesíthetetlen, mert ezen a napon a maradék elmaradás ledolgozása helyett az erre a napra 

tervezett mérsékelt távot sem tudtuk teljesíteni. Az ötödik napon még tettünk egy utolsó kísér-

letet, de ezen a napon is elmaradtunk a tervtől. Mivel a teljesítmény fokozása helyett az elma-

radásunk nőtt, ezért meg kellett változtatni a tervet. A hatodik naptól már a csökkentett terv 

szerint haladtunk, így minden belefért, a hosszú ebédszünetek, a mindennapos bevásárlás, az 

éjszakázás egyeseknek, az esőszünet és az emésztési nehézségeim is. A hatodik naptól nagy 

szüneteket tartva, hosszú napi menetidőkkel meglepően rövid távokat teljesítettünk, de az új 

cél eléréséhez nem volt ennél többre szükség. Utólag persze már jó visszaemlékezni a nehéz-

ségekre, és öröm, hogy ezt is megoldottuk. Tanulság a következő túrák megszervezésére bő-

ven van. 

 

A következő túra előtt azonban egyeztetni kell a tervet és az elvárásokat, mert a jó hangulat 

legfontosabb kelléke a feltétlen bizalom és az egység! 

 

 

Jó munkát! 

 

 

Hamza István 


