
Vízgazdálkodásunk az 1896-os millennium fényében

Kvassay Jenő 1896 novemberében levelet kapott Darányi Ignác földművelésügyi minisztertől.

A levél keltezése 1896. november 13-a, pontosan tíz nappal az ország ezeréves fennállásának

alkalmából rendezett kiállítás lezárása után. Kvassay Jenő ekkor már három éve, sok más

teendői mellett, a millenniumi kiállítás szervezését, lebonyolítását is segítette. Munkája nem

volt eredménytelen: ˝az ezredéves országos kiállítás szervezése és rendezése körül szerzett

kiváló érdemei˝1 fejében a császár nevében eljáró miniszter a legfelső elismerésben

részesítette. A kiállítás sikere azonban nemcsak neki köszönhető, olyan emberek kaptak

szerepet, kik munkájukkal bizonyították már a hozzáértésüket és jó ismerői voltak a

vízépítészet „tudományának”: Meiszner Ernő, Révy Géza, Péch József, Fekete Zsigmond,

Bolla Mihály, sőt maga az elismerő levelet aláíró miniszter Darányi Ignác még országgyűlési

képviselőként vett részt a vízépítészeti pavilon szervezésében.

Az 1896-os ezredéves kiállítás jelentős esemény volt az ország életében. A honfoglalás

ezredik évfordulója alkalmából voltak, akik világkiállítást szerettek volna rendezni, a

kormány azonban ezt nem támogatta. Az ezzel járok jelentősebb anyagi vonzatok aggályai

mellett más szempontokkal is érveltek, hogy „csak” országos kiállítás legyen: Az ezredik

évforduló nemzeti ünnep, az ünneplésnek is nemzetinek kell lennie és a kiállítás se legyen

más! „A kiállítás czélja: Magyarország ezeréves fennállása alkalmából hazánk szellemi és

közgazdasági állapotát és előhaladását, különös figyelemmel annak történelmi fejlődésére,

feltüntetni.”2 Ebben az esztendőben az ország önmagát ünnepelte, az addig elért sikereit és

korabeli iparunk, gazdaságunk tudott miről beszámolni a kiállításon. A sikerből és

eredményekből pedig a vízgazdálkodás sem maradt ki. Ha csak az 1890-es évek eredményeit

nézzük, elegendő lett volna egy kiállítás betöltésére, de mivel az azt megelőző 50 év

eredményeit vették figyelembe akkor igen impozáns kiállítás megvalósítására nyílt alkalom.

A kiállítást 1896. május 2-án nyitották meg, de szervezéséhez jóval korábban hozzáláttak. A

vízépítészek részéről az előkészületek már 1893-ban elkezdődtek, a fentebb említett

szakemberek közreműködésével. A fővárosban külön (egy ideiglenes) műhelyt állítottak fel,

ahol két éven át készítették műszaki rajzolók, műasztalosok a kiállításra szánt modelleket. A

szakma komolyan vette a kiállítást, ami lehetőséget adódott arra, hogy munkájuk eredményeit

1 Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 28.29.76
2 Matlekovits Sándor: Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896.
évi ezredéves kiállítás eredménye. Budapest, 1897. 4.oldal



végre egységesen közönség előtt is bemutathassák. Hat hónap alatt rengetegen utaztak

vidékről a fővárosba vasutakon, hajókon, amelyekre még kedvezmény is járt a kiállításra

érkezőknek.

A kiállítás helyéül tervbe volt véve sok városrész, végül a Városliget mellett döntöttek. A

kiállítás területe közel 550.000 m2 volt, 72.000 m2-es tóval együtt. Néhány gondolatban

érdemes megemlékezni a rendezvény miatt véghezvitt városligeti területrendezésekről. 1896

előtt a Városligeti tóban két sziget létezett. Az egyik a Nádor-sziget3, amelyet teljes egészében

bevontak a kiállítás területébe. Partja egykor a mai Széchenyi fürdő közelében volt, és ezen

ágát egyszerűen feltöltötték, hogy a millenniumra épülő földalatti vasút számára helyet

nyerjenek. A másik sziget a Széchenyi-sziget4, amelyen a történelmi főcsoport kiállításai

kerültek bemutatásra. Az ehhez vezető két fahíd átépítésre került, mert a történelmi

építkezésekhez szükséges tetemes anyagok szállítására egyik sem volt alkalmas. Szintén a

millennium évében épült meg (az előzőkhöz hasonló szempontok és célkitűzéseknek

megfelelően) az az állandó híd, mely napjainkig is szolgálja a forgalmat. A kereskedelemügyi

miniszter, mint az ezredéves kiállítás elnöke pályázatot hirdetett a városligeti Nádor-szigetre

vezető híd építésére. Érdekessége a pályázatnak, hogy pályadíj nem volt kitűzve, ellenben a

legjobb terv alkotója lehetőséget kapott a híd megépítésére. A pályázatot dr. Zielinski Szilárd

nyerte, kinek munkája méltó folytatása lett az impozáns Andrássy-útnak.5 A tavat egyébként

igyekeztek a lehető legjobban kihasználni: a kiállítás alatt rendes csónakközlekedés indult be,

20 személy befogadására alkalmas csónakok jártak-keltek, a tó partjainál 5 helyen kialakított

kikötők között. A vízi járművek összforgalma elérte a 65-70.000 főt.

A Városliget területén ekkoriban a nagy tavon kívül, volt még kicsit távolabb a Hattyú-tó

közepén egy kis szigettel. Igaz, ez már korábban, az 1885. évi országos kiállításnál

„áldozatul” esett, millenniumkor a feltöltése és a terület kialakítása folytatódott.

A kiállításra jellemző volt, hogy az 1885. évi országos kiállításról megmaradt épületeket is

bevontak ennek rendezésére. A vízépítészet pavilonja azonban a millenniumi kiállításra épült:

3 1867. előtt Páva-szigetnek nevezték, majd József nádor tiszteletére kapta új nevét
4 A szigetet kiegyezés után Széchenyi-szigetnek nevezték el; 1896-ig szép lombos kávéház állott rajta, kertjében
Széchenyinek döblingi, szakállas gipsz-mellszobra.
5 A híd közel 30 évig szolgálta a forgalmat, majd többször is javítgattak rajta. Utolsó felújítást 2005-ben
végezték el rajta a szakemberek.



a vázlatokat az épülethez a kiállítás műszaki osztálya adta, melynek alapján a részletterveket

Lövy Dávid és fiai cég készítette. A csarnok díszes kupolával már kívülről magán viselte a

központi elrendezésű alap-megoldást, melyhez két oldalszárny csatlakozott a Duna- és Tisza-

szabályozási munkálatok bemutatására. A csarnok kupolája alatt impozáns csoportozatban

voltak feltüntetve vízépítészetünk hírneves úttörői és bajnokai. A 32 m magas kupolát gipsz-

díszítésekkel burkolt 12 fenyőoszlop hordta és a környező falak festett kárpitozással voltak

ellátva. Az oldalszárnyak belül vakolva voltak, a mennyezet azonban könnyű világos

csalánszövettel burkoltatott. (…) Az összes architektonikus díszítések gipszből voltak. A

tetőfedés részben bádoggal, részben aszfalt-péplemezzel állítatott elő.(..) A csarnok beépített

területe 1050 m2 volt és a vállalkozó cég 25.300 forintért építette fel.6 A kiállítás területét a

főváros ingyen átengedte a kiállítások részére, egyetlen kikötése volt: az épületek nem

készülhetnek tartós anyagból, mivel a városrész rendjét később vissza kell állítani.

A kiállítási tér belső elrendezésnél elsősorban a földművelés szempontja volt mérvadó, hiszen

mi mutathatná legjobban a szakma eredményeit, mint a mezőgazdaságnak megnyert, a

vizektől megvédett termőföldek megnövekedett méretei. A kiállítás összeállításánál

ugyanakkor fontos szerep jutott a hajózás ügyének, a víz ipari fontosságának és

közegészségügyi szerepének is. Mindezen fő vonalakat szem előtt tartva a kiállításra igen

szép számmal kerültek bemutatásra különféle dokumentumok, tárgyak. Összesen 211 kiállító,

1280 darab kiállított tárggyal szerepelt. A rendezők és résztvevők is igyekeztek minél szebben

berendezni a „saját” kis kiállításukat, és a megnyitóra gyakorlatilag teljes berendezéssel

fogadta az érdeklődőket.  A millenniumi kiállítás 1896. május 2-án maga Ferenc József nyitott

meg, majd május 6-án a vízépítészet pavilonját is megtekintette. A millenniumi országos

kiállítás (közte a vízépítészet pavilonjával) 1896. november 3-án zárta be kapuit. Látogatók

száma elérte a hat milliót.

A kiállítás után a pavilonok többségét elbontották, a kiállítási tárgyak pedig elszállításra

kerültek. A vízépítészeti pavilon anyagainak jelentős részét a kiállítók részben visszavették

magukhoz, részben az akkor létrehozott Mezőgazdasági Múzeumhoz került. A kiállítási

tárgyak sorsa a későbbiekben még tovább bonyolódott. Az 1930-as években az anyag egy

része a Műegyetemhez került, majd egy másik adag a Vízrajzi Intézethez. A második

világháborúban, komoly erőfeszítés kellett a szakemberek részéről, hogy mentsék, ami lehet.

6 Matlekovits Sándor i.m. 57. oldal



A millenniumkor bemutatott műtárgyak közül, sok azonban megsérülhetett, vagy eltűnt a

háború évei alatt. Nem is feltétlenül csak ennek az anyagnak az értéke miatt, hanem más, még

régebbi vízszabályozási iratok miatt is az 1970-es években felmerült az Országos Vízügyi

Hivatalnál a gondolat, hogy ezeket valóban össze kellene gyűjteni és egy intézményen belül

biztonságban elhelyezni.

Megindult a gyűjtőmunka és szépen gazdagodott a gyűjtemény. A millenniumi anyag (már

ami megmaradt) azonban annyira szétszóródott, hogy napjainkban is több intézmény

raktáraiban kereshetnénk őket. A beazonosításban nagy segítségünkre lehet a Vízépítészet az

1896. évi ezredéves országos kiállításon7 című könyv. Készítői rendkívül alapos munkát

végeztek: tételesen bemutatta a kiállítókat, majd felsorolás szerűen megnevezte a kiállított

tárgyaikat is.

Napjainkban a Duna Múzeum gyűjteményében körülbelül 60 olyan műtárgy van, amely a

millenniumi kiállításon szerepelt és beazonosításukhoz nagy segítség volt a fentebb említett

könyv. A dolgozatnak nem célja a kiállított tárgyak tételes bemutatása, a viszonylag nagy

számuk miatt, inkább néhány képmelléklettel bepillantást szeretne adni azok sokszínűségébe.

A legnagyobb részben fotók találhatóak a gyűjteményben, szinte mindegyik szépen

kidolgozott paszpartúban, díszes címfeliratokkal van ellátva. Ezek kiállítói leginkább a

társulatok voltak, akik mint kiállítók is a legtöbben voltak. Összesen 151 társulat volt jelen, a

nagyobb szabású ármentesítéseket, lecsapolásokat, ezek helyszínrajzait, képeit, műszaki

dokumentációit állítottak ki. Az állami kiállítók a folyók medrének szabályozását, vízjárásait

emelték ki. A kultúrmérnöki hivatalok általában tervekkel, modellekkel és fotókkal

szerepeltek. Az alagcsövezések és öntözések témakörét minden kerület érdekes tervekkel

igyekezett bemutatni. A magánosok voltak a legkevesebben, köztük főmérnökökkel,

festőkkel, szobrászokkal.  Ők a tanulmányaikat, valamilyen szempontból különleges vízi

munkálataikat, a művészek pedig a dekorációnak készített tárgyaikat mutatták be. Ki kell

emelni közülük Pokorny Tódort, ki nem csak, mint magánkiállító volt jelen, hanem még

számos (többnyire társulatoknál kiállított) díszes térkép készítőjeként.

A vízépítészeti kiállítás azonban nem tüntette fel az egész vízépítészetet, mert a Vaskapu

szabályozás kiállítása más pavilonba került elhelyezésre. A hajózási kiállításon lett bemutatva

az a hatalmas munka, melyet egész Európa figyelemmel kisért. Arról ugyan tudomásunk

7 Kovács S. Aladár, Bogdánfy Ödön: Vízépítészet az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. Budapest, 1897.



nincsen, vajon a kiállításon szerepelt-e, de szintén a múzeum gyűjteményében található az a

fényképsorozat, melyet Hutterer (Hütterer) Géza, orsovai fotográfus 1890 és 1898 között

dokumentált. A csatornát a millenniumra való tekintettel már 1896-ban ünnepélyesen

felavatták, valójában csak 1898-ban készült el teljesen. A Duna Múzeum gyűjteményében

őrzött millenniumi darabok közül van, amelyik hivatalos átadással (Országos Műszaki

Múzeum, Vizdok) került be a gyűjteménybe, de vannak, amelyek szerzeményezéséről nincsen

adataink, úgynevezett törzsanyagok. Az 1970-es években ide került ezredéves kiállítási

műtárgyak némelyike az elmúlt évtizedek alatt igen rossz állapotba kerültek. Szerencsére

sikerült megmenteni: 2010-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával restauráltattuk és

egy modernebb tároló szekrényben vannak már elhelyezve.

A történet szomorúsága, hogy az általunk ismert, más intézményekben lévő műtárgyakat

sokszor eldugva, nem is ismerve azok történetét és fontosságát – ha méltó helyre nem

kerülnek –, az idő fogja „megenni” . A vízépítészeti pavilonban egykor kiállított darabok

megérdemelnék, hogy méltó környezetben őrizzük meg, mert fontos technikatörténeti

dokumentumok, és önmagukban is szépen kidolgozott műtárgyak, mely magukon viselik az

egykori mérnökök szakmájuk iránti mély elhivatottságát is.
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