
 

 
 

 
 
 

 
 
10 éve nyílt meg a látogatók előtt a dr. Mosonyi Emil Emlékszoba 
 
10 évvel ezelőtt - 2010. november 24-én - nyílt meg az Emlékszoba a Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság kezelésében lévő Gyula, Városház u. 25. sz. alatti épületben, a 
Tájvízházban dr. Mosonyi Emil Professzor úr 100. születésnapja alkalmából, szándéka 
szerint, hagyatékából berendezve. Az Emlékszobában szinte minden fontos információ 
látható, számos írásos dokumentum és tárgy megtekinthető életéből. 
 

 
 

Az Emlékszoba 2010. november 24-én nyílt meg a látogatók előtt,  
a megnyitón részt vett dr. Mosonyi Emil özvegye, Hedvig asszony is. 

A megnyitó beszédében Bak Sándor akkori KÖVIZIG igazgató ismertette a Professzor 
életútját, mely a Körös-vidéki Hírlevél 2010. XX. évfolyam 4. számában olvasható 

(www.kovizig.hu – Közérdekű menüpont/Körös-vidéki Hírlevél). 
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Ez év november 10-én születésének 110 évfordulóját ünnepeltük, a koronavírus járvány 
miatt sajnos csak írásos megemlékezésekkel. Dr. Mosonyi Emil professzor Kossuth- és 
Széchenyi-díjas vízépítő mérnök, akadémikus, a Magyar Köztársaság Zászlórendjének 
tulajdonosa, világhírű mérnök, kutató, tudós, tanár, nagy műveltségű, széles látókörű 
ember. A szakmai munkássága mellett emberi tulajdonságai is példaként szolgálhatnak. 
 
Akik annak idején találkoztak vele gyulai látogatásaikor meggyőződhettek róla, milyen érdekes 
előadó volt, még 90-es éveiben is lenyűgözte a hallgatóságát. Most dr. Kovács Lajos 
Németországban élő, - 1968-1980-ig a vízügyi igazgatóságnál dolgozó - mérnök írásával a 
fiatal Mosonyi Emil műszaki egyetemi előadásaira emlékezünk. Dr. Kovács Lajos egyetemi 
hallgatóként ismerte meg az 1950-es években és nagy tisztelője barátja, mondhatni rajongója 
lett a professzor úrnak. A vízerőhasznosítás számára dedikált példánya a Mosonyi 
Emlékszobában található, dr. Kovács Lajos ajándékaként érkezett oda." 
 

 
Utoljára 2005. májusában látogatott a Professzor Úr a Körös-vidékre   

Az erről szóló írásunk a Körös-vidéki Hírlevél  
2005. XV. évfolyam. 3. számában olvasható. 

 

Dr. Kovács Lajos írása dr. Mosonyi Emil professzor 90. születésnapjára (2000.)  
 

EMIL BÁCSI 
„Emil bácsi a becsület, a tudás, az egész lényében TANÁR szimbóluma és a szeretet jelképe 
gyanánt kapott méltó helyet a szívemben immár több, mint fél évszázada. 
Európa, majd a világ vízgazdálkodó és vízépítő szakemberei körében aratott és a 
legmagasabb szintű elismerések ellenére is, legendás alakját ez a meghatározás fémjelzi, 
amely többet jelent, mint a nemzetközi intézmények vezető tisztsége, tudós társaságok 
tagsága, híres katedrák és laboratóriumok professzori széke, mert őt az alma mater, a 
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Budapesti Műszaki egyetem és az 1956-os magyar forradalom tette azzá, aki számunkra 
mindig meg is maradt, a legendás hírű „Emil bácsi”-vá. Az ezredforduló esztendejében lett 
kilencven éves. Szellemileg és fizikailag egyaránt friss, szinte valamennyiünket 
megszégyenítő, halhatatlan energiával szakadatlanul dolgozik, munkálja a tudományt, 
amelyre fölesküdött, a vízzel és a vízért küszködő embernek nyújtja segítő kezét és 
bizonyítja azt, hogy szelleme is nap mint nap megújul, mint a víz energiája. 
 

 
 
Tehetsége és a szakmai tudása, a hite, embersége, valamint háborút követő 
magyarországi viszonyoknak köszönheti, hogy harmincas éveiben járó mérnök idő előtt 
érett „bácsivá”, amit sem akkor és azóta se vitatott el tőle senki. 
Illenénk tudnom, hogy a magyarban használt „bácsi” szavunk miből, honnét eredeztethető, 
de sajnos itt, Németországban nincs etimológiai értelmező-szótáram, így tehát csak 
sejtem, hogy talán a szláv „baca” rokona lehet, ami pásztort, a nyájáért felelős személyt 
jelent és ez a szó így örökítődhetett át a kubikus-gazdák megjelölése révén a magyarba 
is. Bárhogy is van, a bácsi szavunk eleve tiszteletet ébreszt az emberben.  
Emil bácsi nehéz korban született és életének nagyobbik hányadát a vérzivataros huszadik 
században töltötte és átélte ennek, az izmusokkal teli időszakának minden nyomorúságát. 
Lehet azonban, hogy talán éppen ez a körülmény tette őt olyan szívóssá, a sokszor 
nehezére eső tényeket is optimizmussal tudomásul vevő, cselekvő és pozitív egyéniséggé, 

mint amilyen így, kilencven évesen, 
amikor a kora szerint is „Emil bácsivá” 
érett. 
A múltban, emlékeim között 
kutakodva jövök rá, hogy hogyan is 
alakult ki ez az „Emil bácsi” a Rákosi-
korszak legsötétebb elnyomása 
idején. Akkoriban kötelező 
megszólítás volt az „elvtárs”, akár 
fedte az a valóságot, akár nem. 
Gyárakban előfordult még a 
„szaktárs” is, azonban az „úr” 
megszólítást ezerszeresen elátkozták, 
mi több büntették és 

megbélyegzésként használták a szót, pejoratív értelmében.  
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Csak néhány idős professzorunk ragaszkodhatott a „professzor úr” megszólításhoz, mert 
ugyan ki merte volna Oltay, vagy Wendl és Jáky professzorokat leelvtársazni. Még a 
legpártosabb NÉKOSz-osok se merték kockáztatni vizsga-eredményüket. Ezek az „urak” 
azonban csak a szabályt erősítő kivételhez tartoztak. 
A „Fényes szelek” nemzedéke azonban, amelyhez az évfolyamom is tartozott, igyekezett 
lerombolni az előadók és a hallgatóság között levő társadalmi válaszfalat és természetesen 
mindenki tudomásul is vette, különösen a fiatalabb tanársegédek, akik csak néhány évvel 
voltak idősebbek nálunk, hogy letegezve, keresztnevükön szólítsuk őket. Ennek persze 
meg volt az az előnye is, hogy Karkus Pali, vagy Starosolvszky Dönci és Lipták Feri amolyan 
idősebb testvér szerepét is kapták, akikhez nem csak a rajzfeladatok problémáival 
fordulhattunk és ez a családias összetartozás megmaradt aztán később, a munkahelyi 
kapcsolatainkban is. 
 

 
Műszaki Egyetem, Vízépítéstani Tanszék laboratóriuma.  

Mosonyi Emil professzor, a Tiszalöki Vízerőmű főtervezője  
(Fotó: Fortepan/Kovács Márton Ernő) 

 
Nekünk, vizeseknek azonban el kellett döntenünk, hogy hogyan szólítsuk Mosonyi 
professzort, aki koránál fogva sem tarozott a régi „urak”-hoz, akkor még alig volt negyven 
esztendős, így hasonlítani se lehetett Oltayhoz, Wendlhez, vagy Jákyhoz, elvtárs azonban 
még kevésbbé volt. Valamelyikünknek eszébe jutott, hogy legalább magunk között 
beszélhetnénk Mosonyi professzorról, mint a hivatali körökben gyakori „öreg”-ről. Ezt 
azonban azonnal el is vetettük, a hivatalban lévő öregek ugyanis erre rendszerint korukkal 
is rászolgáltak, ami Mosonyiról nem volt elmondható. 
A kérdést végül is egyik kollégánk, talán az erdélyi László Mózsi oldotta meg. Azt javasolta, 
hogy közvetlen megszólításban kerüljük el a „címet, rangot”, magunk között meg nevezzük 
ki Mosonyi professzort „bácsi”-nak, ahogy azt ők otthon Háromszékben szokták volt.  
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Ez a szó tisztelet-teli, népi is eléggé, de egyáltalán nincs köze se az elv-, se a szaktárs 
szavakhoz. Valószínű hát, hogy így született meg akkoriban a ma már hivatalos fórumok 
által is polgárjogot nyert és itt Németországban is magyarul használt „Emil bácsi”, amely 
éppen olyan értékmérő, mint a Dr. Dr. Prof. Mosonyi Emil. 
Mint az életben oly gyakran 
előfordult, szép elképzeléseimet a 
sors gyakorta megváltoztatta, ami 
nem föltétlenül vált a káromra. A 
műegyetemi felvételeim során 
azonban ezt még nem láttam ilyen 
világosan és meglehetősen 
elkeserített, hogy nem az építész, 
hanem a mérnöki-karra vettek föl. 
Nagyon bántott, hogy nem lehetek 
majd se épülettervező, se statikus és 
helyettük meg kell elégednem a 
vízépítői szakkal. Valószínű, hogy a 
kellő információ hiánya okozta ezt a 
megalapozatlan csalódottságomat, 
mert azóta a valóság igen sokszor 
bebizonyította, hogy ezen a 
szakterületen sokkal szélesebb körben lehet elhelyezkednem és azt is, hogy statikára még 
csak itt van igazán szükségem ahhoz, hogy a vízépítésben boldoguljak. 
Emil bácsi adta elő nekünk a vízépítési szerkezeteket és mindazt olyan lelkesen és fiatal 
kora ellenére annyi saját, a munkái során szerzett tapasztalatával fűszerezve, hogy 
hamarosan elfeledtem az építészet iránti hiábavaló vágyamat és szívvel-lélekkel 
belevetettem magam Mosonyi professzor tárgyának legjobb elsajátításába. Rengeteg 
örömet adott minden órája és úgy éreztem, hogy a jegyzet csak amolyan emlékeztető, 
igazán az előadásain lehetett tanulni. Négy félév után az ő tárgyaiból sikerült különösebb 
nehézség nélkül jelesre vizsgáznom. Rá egyszerűen nem lehetett nem odafigyelni, mert 
olyan érdekesen és olyan humorral, cinkos kuncogással adta elő az áramlástan komplikált 
egyenleteit is, mint ahogyan „Poirot mester” avatta be Agatha Christie regényében az 

olvasót a gyilkosság szövevényes 
rejtelmei feltárásában. 
A tanulás két fő folyamatot foglal 
magába. Az egyik a megértés, a 
másik pedig a memorizálás, 
vagyis a rögzítés. Emil bácsit 
megelőzően már legalább 
tizenöt, húsz előadót hallgattam, 
azonban egyikőjük óráit se 
élveztem annyira, mint az övéit. 
Révükön kaptam képet akkor 
arról, hogy milyen is a kiváló 
tanári munka. Jól előkészített 
anyagát remekül lehetett 
jegyzetelni. A fontos ismereteket 
kiemelte, ábrái egyszerűek 

voltak, de minden szükséges részt bemutattak.  
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Egy-egy téma befejezése után kérdezni lehetett, ha valami még se lett volna elég világos. 
Így a megértés folyamata az órákon történt, a vizsgákra való 
fölkészülés már csak a memorizálásra szolgált. 

Természetes volt, hogy Emil bácsira egyre nagyobb 
tisztelettel, stílusa és tudása előtt való elismeréssel, 
embersége és humora következtében azonban, mint valami 
idősebb fiútestvérre néztem föl. A vizsgáim aztán ezt, a tanár 
iránti érzett megbecsülésemet kellő módon tükrözték is, mert 
más tanáromnál nem éreztem lelkiismereti kérdést, ha nem 
voltam jelesen fölkészülve, nála azonban, az ő előtte tett 
vizsgáin ezt szégyelltem volna. Így hát ő is észrevette a 
lelkesedésemet és szívesen váltott velem pár szót, azokban 
az időkben, amikor annyi keserűséget raktak a hétköznapok 
a magunkfajta „középosztálybeli” deklasszált elem vállára. 
Apránként, észrevétlenül ő lett a mintaképem.” 
 

 
 
 

A visszaemlékezést összeállította: 
Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör 

Pozsárné Kaczkó Zita 
 


