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„...Dr. Mosonyi Emil professzor Kossuth- és Széchenyi-díjas vízépítő mérnök, a  
Magyar Köztársaság Zászlórendjének tulajdonosa 1910. november 10-én született.  
Világhírű mérnök volt, kutató, tudós, tanár, nagy műveltségű, széles látókörű, kiváló 
humorú, nyitott, derűs ember. 1934-ben a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett mérnöki diplomát. 1937-től a Magyar Királyi  
Országos Öntözési Hivatalban dolgozott, 1942-ben pedig, 32 évesen a Magyar Királyi  
Országos Vízerőügyi Hivatal vezetője lett. 1947-ben szerzett műszaki doktori címet,  
1950-ben habilitált. 1954-től a VIZITERV igazgatója volt, az első vízgazdálkodási 
keretterv elkészítése az ő nevéhez fűződik. Egyidejűleg, 1953 és 1957 között a 
Budapesti Műszaki Egyetem vízépítési tanszékét vezette. 1957-ben - a forradalomban 
való részvétele miatt - felfüggesztették állásából. Ezt követően az Országos Vízügyi  
Főigazgatóság keretében felállított vízerőmű tervezési irodát irányította, majd 
nemzetközi szakértő lett. 1965-ben elhagyta az országot, a Karlsruhei Egyetemen  
vállalt állást. Karlsruhe-ból számos egyetemre kapott vendégprofesszori meghívást, 
aktívan dolgozott nemzetközi szervezetekben. Több nemzeti akadémia tiszteletbeli 
tagja, 5 egyetem díszdoktora, nemzetközi szakmai szervezetek tagja, elnöke, 
tiszteletbeli elnöke volt. A világ 52 városában tartott előadást, több mint 250 
tanulmány mellett, alapműnek számító könyvek szerzője, amelyek közül a vízerő-
hasznosításról írt kétkötetes könyvét 2001-ben kínai nyelven is kiadták. 2002-ben 
Cannes-ban szakmája „Oscar-díját”, a nemzetközi Vízügyi Nagydíjat is átvehette. 
 
De mi lehetett Mosonyi professzor, Emil bácsi nagyívű pályájának titka, milyen 
körülmények, tényezők járultak hozzá ahhoz, hogy Emil bácsi ilyen nagy hatást tudott 
gyakorolni a vízépítési szakma fejlődésére, ami révén a XX. századi magyar és 
nemzetközi vízgazdálkodás nagyjai közé emelkedett. Azt hiszem, hogy a rendkívüli 
tehetség mellett nem egy nagy, hanem sok kis titok van. Az első, amit vele 
kapcsolatban említenem kell, az a harmónia. Harmóniában élt, és harmóniát sugárzott. 
Harmóniában a környezetével, a világgal. A szakmai munkájában is harmóniára 
törekedett, azt tartotta kívánatosnak, hogy a természettel való kapcsolatunk egyszerre 
legyen racionális és harmonikus. Irigylésre méltóan kiegyensúlyozott ember volt, aki 
békében élt a világgal és önmagával is. Ez sok nehézségen átsegítette. Akkor is 
fogódzó volt számára, amikor a világ nem volt békés vele szemben. Hihetetlen 
eleganciával, bölcsességgel tudott felülemelkedni az igazságtalan bántásokon,  
támadásokon is. Emberi tulajdonságai, erkölcsi tartása - a szakmai nagyságától 
függetlenül is - példaként szolgálhatnak a mai generációk számára. A másik fontos 
elem a család. Okos, bölcs, becsületes szüleinek nagyon sokat köszönhetett. Biztos 
hátteret, szilárd keresztény hitet, pozitív értékrendet kapott tőlük, de egyben megfelelő 
szabadságot is a szárnypróbálgatásokhoz. Így például tízéves korában, egy évre 
egyedül utazhatott Angliába. Hamar kinyílt tehát előtte a világ, ekkor keltődött fel 
benne az igény az utazás, a világlátás iránt, s önbizalma is lett mindehhez. Később 
aztán elismert tudósként, keresett nemzetközi szakértőként beutazta a világot. A 



mérnöki pálya felé is édesapja terelgette az egyébként fizikusi álmokat dédelgető ifjú 
Mosonyi Emilt. Mindig nagy szeretettel beszélt a szüleiről, gazdag útravalót kapott 
tőlük. A család a későbbi életében is meghatározó volt. Feleségeiben nagyszerű 
társakra lelt, Hedvig asszony akkor is szilárd támasza volt, amikor az ország 
elhagyására kényszerült. Szerető, önfeláldozó gondoskodásának nagy szerepe volt 
abban, hogy Emil bácsi közel 99 évig közöttünk volt. Talán az is része a titoknak,  
hogy Emil bácsi nagyon szilárd erkölcsi normákkal rendelkezett, kialakult véleménye  
volt a világról, értékrendjéhez a nehéz helyzetekben is ragaszkodott, mindig 
emberséges volt. Normál esetben nehéz lett volna hazugságra, szabálytalanságra 
rávenni, de amikor nagy volt a tét, s arról volt szó, hogy megmentheti a deportálástól 
zsidó származású mérnök kollégáit, vagy titkárnője férjét, nem volt számára kérdés, 
aláírja-e a hamis igazolásokat. Szerette az embereket, szívesen osztotta meg a tudását  
másokkal. Ő maga is azokra a tanáraira emlékezett nagy szeretettel, akik nem csak  
oktattak, neveltek is. Később, egyetemi oktatóként ő is erre törekedett, és a hallgatók 
nagyon szerették az előadásait. A Karlsruhei Egyetem diákjai egy titkos szavazáson a 
tanári kar legjobbjának választották. Emil bácsi nagyon sokoldalú, széles érdeklődésű 
ember volt. Szeretett olvasni, Jókai, Mikszáth és Márai Sándor voltak a kedvencei. Az 
építőművészet és a képzőművészet egyaránt közel állt hozzá, a reneszánsz 
építészetében és festészetében lelte leginkább örömét, de nagy csodálója volt az 
impresszionistáknak is. A zenében elsősorban a klasszikusokért rajongott, nagyon 
szerette az operákat, de szívesen hallgatott dallamos könnyűzenét és dzsesszt is. Maga 
is zenélt, zongorázott, de erről némi öniróniával úgy nyilatkozott: „annyira jutottam, 
hogy baráti társaságban könnyűzenével szórakoztattam olyanokat, akik nem voltak 
zeneértők”.  
 
Mi, békés megyeiek, nagyon büszkék vagyunk a megye híres szülötteire, akik innen, a 
Körös-vidékről indulva jutottak el az országos, vagy világhírnévig. Erkel Ferenctől 
Bay Zoltánig, Rózsahegyi Kálmántól Kállai Ferencig, a nemzet színészéig gazdag  
a névsor, de említenem kell Melis Györgyöt, Szokolay Sándort vagy az öttusa 
fenomén Balczó Andrást is, és még folytathatnám a sort. De ugyanilyen büszkék 
vagyunk azokra is, akik nem a térség szülöttei, de nagyívű pályájuk kötődik a 
megyéhez, a Körös-vidékhez. Így van ez Dr. Mosonyi Emil esetében is, akinek pálya- 
kezdése erőteljesen kötődött Békés megyéhez, s akinek az itteni tevékenysége a térség  
műszaki kultúrájának fontos részévé vált. Miben is áll ez a kötődés? Emil bácsinak 
fiatal mérnökként az első jelentős munkái a Békésszentandrási duzzasztómű statikai 
tervezése és a mezőtúri Árvízkapu tervezése voltak. Ezek a munkák akkor Békés 
megye szempontjából a túlélés esélyét jelentették. Trianon után a térség gazdasági 
szempontból felértékelődött, a korábbinál nagyobb figyelem fordult az Alföld, mint 
mezőgazdasági bázis felé. A 30-as évek alföldi aszályai tovább növelték a társadalmi 
nyomást. Féja Géza 1937-ben azt írta: „A határszéli magyarság kellő gazdaságpolitika 
nélkül teljesen elsorvad. Békést csak a Körös mentheti meg: nagyszabású öntözés, a 
hajózhatóvá teendő Körös olcsó vízi útja.” Az 1937-es ún. öntözési törvény elindította 
a Tiszántúl öntözésfejlesztését, aminek keretében a Békésszentandrási duzzasztó is 
megépült, s amelyet a kisparaszti birtokok elszegényedésének a megállítása, szociális 
és foglalkoztatási szempontok is motiváltak. Az ugyancsak 1937-ben megalakult 
Magyar Királyi Országos Öntözésügyi Hivatal vezetője a későbbi miniszterelnök,  



Kállay Miklós volt, helyettese, a hivatal műszaki irányítója pedig Lampl Hugó, aki 
felismerte a fiatal mérnök Mosonyi Emil tehetségét, és támogatta, segítette a munkáját. 
Emil bácsi később is atyai jóbarátként emlékezett Lampl Hugóra. A Lampl Hugó 
munkásságának emléket állító táblát a Békésszentandrási duzzasztó 50 éves 
évfordulója alkalmából, 1992-ben Emil bácsi avatta fel. Lampl Hugó sietett a 
segítségére akkor is, amikor a szakmában még újoncnak számító Mosonyi Emil - 
szakítva a szakma által akkoriban általánosan alkalmazott megoldással - arra tett 
javaslatot, hogy az alaplemez és a pillérek külön megépítése helyett, az egész egy 
rugalmas szerkezetben kerüljön megépítésre. Ezzel az újszerű és ésszerű javaslattal - a 
méretek csökkentési lehetősége miatt - 25-30%-os költségmegtakarítás volt elérhető. 
A Hortobágy-Berettyón, Mezőtúrnál épített Árvízkapu 1941-ben készült el, a 
Békésszentandrási duzzasztót pedig 1942. október 15-én, Horthy Miklós kormányzó 
jelenlétében avatták fel. Azóta közel 70 év telt el. A professzor úr által tervezett művek 
ma is a Körös-vidék vízgazdálkodásának alaplétesítményei, ma is kiválóan szolgálják 
a térség biztonságát és a vízigények kielégítését. Emil bácsi maga is többször 
nyilatkozott a Békés megyéhez fűződő különleges viszonyáról. Egy 2005-ben  
fogalmazott levelében így ír erről: „...Békés megye, a Körös völgye Magyarországnak 
az a része, amelyhez különleges szakmai és emberi kötelékek fűznek. Mert ezen a 
területen szereztem meg azt a mérnöki gyakorlati tudást, amely később - még több 
évtized után, Németországban és számos más országban - nagy hasznomra volt nehéz 
problémák megoldásához és az oktatásban. És ezen a területen szereztem, mint fiatal 
mérnök, jóbarátokat. Számos társulati, nálam jóval idősebb igazgatótól és főmérnöktől 
sokat tanultam.” Békés megye helyzetét élete végéig figyelemmel kísérte. Ennek 
utolsó, szép példája és bizonyítéka a 2007 februárjában „Üzenet Békés megyének” 
címmel írt levél, amelyben a klímaváltozás lehetséges, Békés megyei hatásaira hívta 
fel a figyelmet, utalva az ezzel összefüggésben jelentkező feladatokra is. Emil bácsi 
Békés megyéhez fűződő kapcsolatainak ápolásában nagy szerepe volt dr. Goda 
Péternek, aki professzor urat - nagy tisztelőjeként - több alkalommal hívta meg  
Békés megyébe. Azt hiszem, az is a kötődést erősítette, hogy a kiváló békés megyei  
újságíró, dr. Árpási Zoltán készítette el a professzor úr életét, munkásságát végigkísérő 
riportkötetet 2006-ban. Emil bácsi, 2005-ben tett megyei látogatását követően jelezte - 
Békés megyéhez való kötődését jelzendő - szívesen bocsátaná rendelkezésre 
személyes tárgyainak, bútorainak egy részét, egy, a halála után kialakítandó emlékhely 
céljaira. Örömmel vettük ezt a megtisztelő jelzést, és 2007. október 20-án elkészült 
egy szándéknyilatkozat a Mosonyi-emlékszoba kialakításáról. A nyilatkozatot dr. 
Perjési Klára polgármester, dr. Fejér László közgyűjteményi igazgató, dr. Goda Péter 
vállalkozási főmérnök, dr. Árpási Zoltán főszerkesztő és jómagam írtuk alá. A mai 
napon ezt a szándékunkat valóra váltjuk. A magyar nyelv nagyon kifejező ebben az 
esetben is. Emlékszoba. Emlék és szoba. Az emlék az emlékezésről szól. Azt fejezi ki, 
hogy feladatunknak tartjuk, hogy ez az emlékszoba járuljon hozzá Mosonyi professzor 
emlékének megőrzéséhez azok körében, akik ismerték a munkásságát. És szolgálja 
ennek a hihetetlenül gazdag életpályának a megismertetését mindazokkal, akik nem, 
vagy nem kellően ismerik Mosonyi Emilt, a tudóst, a tanárt, a sokszínű embert, aki  
világszerte elismerést kiváltó munkásságával mindig az embereket, a tudományt, az  
oktatást szolgálta, és rengeteg elismerést szerzett önmagán kívül szeretett hazájának is,  
noha az 21 évre eltaszította magától. S mit jelent a szoba ebben az emlékszoba 



szóösszetételben? A szoba a lakás, az otthon része. Szobája annak van, aki otthon van. 
Emil bácsi emléke, szellemisége otthont kap, otthon van itt, a Körös-vidéken.”  


