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2010. november 24-én nyílt meg az 
Emlékszoba a Körös-vidéki  Vízügyi 

Igazgatóság kezelésében lévő,
Gyula, Városház u. 25. sz.
vízügyi bemutatóházban 

Dr.Mosonyi Emil Professzor úr 
100. születésnapja alkalmából,

szándéka szerint, hagyatékából berendezve.



Dr. Mosonyi Emil 
(1910. november 10. - 2009. április 24.)

”Hivatásom építőmérnök, és beállítottságomnál fogva humanista és környezetvédő vagyok”.

 Dr. Mosonyi Emil professzor Kossuth- és 
Széchenyi-Díjas vízépítő mérnök, 
akadémikus, a Magyar Köztársaság 
Zászlórendjének tulajdonosa. 

 Világhírű mérnök, kutató, tudós, tanár volt, 
nagy műveltségű, széles látókörű ember. 

 A szakmai munkássága mellett emberi 
tulajdonságai is példaként szolgálhatnak

Az emlékszoba bejárati ajtajával szemközti falon lévő dombormű 
Mosonyi Emilt ábrázolja, aki saját magát mindig úgy mutatta be, hogy: 
„Hivatásom építőmérnök, és beállítottságomnál fogva humanista 
és környezetvédő vagyok”. 
Az arcképe alatt a Körös-völgy legfontosabb vízügyi létesítménye, a 
Békésszentandrási duzzasztómű látható. 
A dombormű Lapis András szegedi szobrász- és éremművész alkotása.



A Mosonyi Emlékszoba egyedisége: A szándék

 Mosonyi Emil 2005-ben így fogalmazott a megyéhez való kötődéséről: „Békés megye, 
a Körösök 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 is,- Németországban és 
számos más országban – nagy hasznomra volt a nehéz problémák megoldásában és 
az oktatásban.”(Békésszentandrási Duzzasztó, Hortobágy-Berettyó Árvízkapu, 
Tiszalöki Duzzasztó, mely a Tiszai vízkészlet átvezetését biztosítja)

 Többször ellátogatott a Körösök vidékére, Békés megye helyzetét élete
végéig figyelemmel kísérte.(Békésszentandrási Duzzasztó 50 éves ünnepség… )

 Jó kapcsolatatot ápolt a KÖVÍZIG vezetőivel: dr.Goda Péterrel, Bak Sándorral, 
Galbáts Zoltánnal és munkatársaikkal. 

 2005-ben tett látogatása során kinyilvánította, hogy Békés megyéhez való kötődését 
jelezendő, szívesen bocsátaná rendelkezésre személyes tárgyainak, bútorainak egy 
részét, egy, a halála után kialakítandó emlékhely céljára.

 Hamarosan elkészült egy szándéknyilatkozat a Mosonyi-emlékszoba létesítéséről, 
melyet Gyula város Önkormányzata, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság és a Vízügyi Múzeum, Levéltár és Közgyűjtemény vezetői, valamint Dr. 
Goda Péter vállalkozási főmérnök és dr. Árpási Zoltán főszerkesztő írtak alá.



Látogatások a Körös-vidéken 1991-től
Békésszentandrási Duzzasztó Szarvas-Békésszentandrási -holtág



Látogatóban a Körös-vidéken





Életút: A mérnök, a tanár, az ember

Mosonyi Emil 1910-ben született, és 
életének 99. évében, 2009-ben hunyt 
el.
A Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen szerzett mérnöki diplomát, 
1934-ben. Szakmai tevékenységét az 
Egyetemen tanársegédként kezdte, 
majd az Országos Öntözésügyi 
Hivatalban dolgozott, 32 évesen pedig 
már a Magyar Királyi Országos 
Vízerőügyi Hivatal vezetője lett. 
Később a Vízügyi Tervező Vállalat 
igazgatója, a Vízügyi Tudományos 
Kutató Intézet tudományos 
igazgatóhelyettese volt, és a Budapesti 
Műszaki Egyetem vízépítési tanszékét 
vezette 



 1957-ben a forradalomban való részvétele miatt egyetemi állásából 
felfüggesztették.

 Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízerőmű Tervezési Irodáját irányította 
ezután, majd nemzetközi szakértő lett. 

 1965-ben elhagyta az országot, a németországi karlsruhei egyetemen 
vállalt állást. Számos egyetemre kapott vendégprofesszori meghívást, 
aktívan dolgozott nemzetközi szervezetekben, szerte a világban. Több 
nemzeti akadémia tiszteletbeli tagja, 5 egyetem díszdoktora, számos 
nemzetközi szakmai szervezet tagja, elnöke volt. A világ 52 városában 
tartott tudományos előadást, több mint 250 szakmai tanulmány és könyv 
szerzője. Az alapműnek számító, vízerő hasznosításról írott kétkötetes 
könyvét több nyelven is kiadták, 2001-ben kínai nyelvre is lefordították. 
2002-ben Cannes-ban a vízépítési szakma Oscar-díját, a Nemzetközi 
Vízügyi Nagydíjat is átvehette. 

Életútja



Nevéhez vízlépcsők és vízerőművek egész sorának tervezése és szakértése fűződik 
szerte a világon, kiemelkedő munkásságát mindenhol elismerik. 

Mosonyi Emil életrajzát, nagy ívű pályáját néhány mondatban bemutatni nem lehet, a 
gazdag életmű 300 oldalas könyvben is megjelent, Árpási Zoltán tollából.



Árpási Zoltán: A vízépítés professzora
2006-ba a Kossuth Kiadónál jelent meg.
Szaklektora: Dr. Goda Péter

Tizenkét beszélgetés:

-Családról, tanulóévekről
-Pályakezdésről
-A negyvenes-ötvenes évekről
-A Tiszalöki vízlépcsőtől a kivándorlásig
-A Karslruhei Egyetemen
-Nemzetközi szervezetkben
-Akadémiai rehabilitálás
-Nemzetközi tanácsadó
-Előadások Egyiptomtól Kínáig
-Bős-Nagymaros
-A „Zöld inkvizíció”
-Ugyanolyan mértékben adjak, mint     
ahogyan kaptam és kapok”…



Látogatás Singenben, 2006-2007
Dr. Goda Péter, Dr. Árpási Zoltán, dr. Fejér László



Az emlékszoba Mosonyi Emil hagyatékéból, a németországi Singen-i 
dolgozószobájával azonos módon van berendezve, néhány látogatóbarát 

kiállítási elemmel van kiegészítve. 
Az arcképétől és sajátkezű aláírásától jobbra a falon tablók mutatják be 
Mosonyi Emilt a mérnököt, (tudóst, kutatót, az embert) a tanárt, a kapott 

elismeréseket, és a nagyvilágban betöltött szerepét.



Érintőképernyőn láthatók:



A középen lévő televízión egy riportfilm részlete vetíthető.
A beszélgetés során a rá jellemző és lebilincselő előadói stílusban mondja el 

szakmai hitvallását duzzasztóművekről, erőművekről, a környezet védelméről.



Jellegzetesnek mondható ruhái, kedves könyvei, tárgyai is 
helyet kaptak itt. 



Feleségével tett számtalan utazásáról képek 
tanúskodnak. 



A világtérkép szemlélteti azt, hogy szakmai munkáját az egész világ megismerte és 
elismerte. A különböző színű lámpák felkapcsolásával megjeleníthető, hogy a világ 
mely részén milyen minőségben volt jelen, hol kapott nemzetközi elismerést, milyen 

ttisztségei voltak nemzetközi szervezetekben, egyetemi és mérnök továbbképző 
tanári szerepét, díszdoktori címei és szakértői tevékenysége helyszíneit.



Lapozgatóban láthatjuk, olvashatjuk..



Utolsó percig írt és dolgozott..

 Az arcképe alatt 
elhelyezett tárgy egy 
nagyítógép. 

 Ez a készülék volt 
legfontosabb segítője a 
munkája során, miután 
idős korára a látása 
megromlott. 

 Fáradhatatlanul írt és 
olvasott ennek 
segítségével élete végéig. 

 A készüléken nyitva 
hagyott könyv, az 
íróasztalán elhelyezett 
tárgyak az utolsó napjait 
idézik meg.



Az üzenet
Singen 2007.február 1.

A közelmúltban írtam egy cikket a magyar vízgazdálkodás távlati tervezési feladatairól a 
klímaváltozás fegyelembevételével, ami a Mérnök Újság (várhatóan márciusi) számában 
jelenik meg. 

Ebben a Békés megyét érintő feladatok is sorolva voltak. Mivel véleményem szerint a 
Tiszántúlt és ebben Békés megyét fogja a klímaváltozás a legsúlyosabban érinteni, a Békés 
megyére vonatkozó sürgős feladatokat szükséges hangsúlyozottan még egyszer itt külön 
tárgyalni. 

Még mielőtt a tárgyra térnék, meg kell válaszolnom azt a nyilvánvaló kérdést, hogy miért 
választottam én, egy eredetileg budapesti polgár, éppen Békés megyét. 

A két évig tartó műegyetemi tanársegédi működésem után az Országos Öntözésügyi 
Hivatalban kapott feladataim (1938-ban) Békés megyébe vezettek. A Békésszentandrás-i 
vízlépcső, a Hortobágytoroki árvízkapu, a néhány szivattyútelep tervezésében és építésük 
ellenőrzésében vezető szerepem volt. Ezekkel a munkálatokkal kapcsolatban sokszor 
utaztam Békés megyébe. Első tudományos cikkeim és előadásaim is a Békés megyei 
munkáimmal voltak kapcsolatban. Szóval, röviden összefoglalva, mérnöki pályafutásom 
első időszaka Békés megyéhez kötött. A Tiszalöki vízlépcső, amelynek tervezője és 
építésének irányítója voltam, Békés megyének hozza a legtöbb gazdasági, szociális és 
környezeti hasznot. A felsorolt műtárgyak tudományos és gyakorlati előmunkálatai, 
továbbá tervezésük és építésük során szerzett tapasztalataim Németországban és a világ 
számos országában végzett szakértői tevékenységemben nagy hasznomra voltak. 
Bonyolult feladatok megoldásánál visszanyúltam a Békés megyében végzett munkáimhoz, 
azok mindig a segítségemre voltak

ÜÜzenet Bzenet Béékkéés megys megyééneknek



Az üzenet 2.
ÜÜzenet Bzenet Béékkéés megys megyééneknek

A másik fenyegető veszély az árvizek várható növekedése. Erre is fel kell készülni, az 
árvédelem biztonságát szolgáló terveket el kell készíteni.

A fentiek miatt kötelességemnek tartottam, hogy Békés megyének üzenetet küldjek, hogy 
elkerülje a klímaváltozás esetleges nagyon súlyos következményeit. Legfontosabb feladatnak 
tartom, hogy Békés megye sürgesse a vízpótlás megoldását a Dunából, s ebben a tervezési 
munkában a megye szakértői is vegyenek részt. Ha a klímaváltozás problémájában jártas 
nemzetközi szakértőknek a jóslásai bekövetkeznek, akkor a Mérnök Újságban megjelent 
érveléseim alapján bekövetkezhet, hogy néhány évtizeden belül, aszályos időszakokban a Tisza 
és a Körösök vízhozama annyira lecsökkennek, hogy az ivó-, mezőgazdasági és ipari vízellátás, 
a talajvíztáplálás s így a környezet (nemzeti park, arborétum, stb.) számára vissza nem 
fordítható katasztrofális helyzet áll elő. Ez azt jelenti, hogy a Duna-Tisza-Csatorna tervezését 
kell szorgalmazni és a kiviteli tervet annyira előkészíteni, hogy szükség szerint bármikor 
megkezdhető legyen.  

Végül meg kell vizsgálni rendre a Körösök vízlépcsőit, az egyéb műtárgyakat, hogy a 
megnövekedett árvizek miképpen befolyásolhatják működésüket és stabilitásukat, s mennyiben 
kell esetleg a műveket kiegészíteni, illetve megerősíteni. 

Békés megyéhez fűződő vonzalmam jegyében arra kérem a megye vezetőit, vegyék 
kérésemet komolyan, hogy elkerülhető legyen egy katasztrófa, ami néhány évtized múlva az 
utánunk következő generációkat sújthatja. 

Singen, 2007. február havában 
Mosonyi Emil



Mosonyi Emil gyászjelentése 2009.április 24.



Felesége,  Fülepp Hedvig  asszony is jelen volt az 
Emlékszoba avatásán 2010. november 24-én



MEMENTÓK….

BMGE kertjében 
Szobra, és 
1956-os Emléktábla 

Emlékszoba
Gyulán

Fiumei úti sírkertben..



A Mosonyi Emil emlékév

Az Energetikai Szakkollégium a 2009-es őszi félévét Mosonyi Emil életének 
és munkásságának ajánlja, ezért Mosonyi Emil emlékfélévnek kereszteli.

2010. május 19. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia 180. 
Közgyűléséhez kapcsolódva a Műszaki Tudományok Osztálya / MTA / 
Vizeink jövője. 100 éve született Mosonyi Emil/" címmel tudományos ülést 
rendezett.

2010. július 7-9. Sopron.
Megemlékező előadásokat tartottak a Magyar Hidrológiai Társaság XXVIII. 
Országos Vándorgyűlésén.

2010. szeptember 23-24. Siófok.
Megemlékező előadások a Magyar Hidrológiai Társaság XVII. Ifjúsági 
Napok keretében.

2010. november 9.
Mosonyi Emil mellszobrának avatása, emlékülés a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében.

http://www.mta.hu/?id=445


A Mosonyi Emil emlékév
2010. november 10.
Mosonyi Emil síremlékének avatása, koszorúzás a Fiumei úti sírkertben.

2010. november 24.
Mosonyi emlékszoba átadása, dombormű avatása Gyulán a Körös vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szervezésében.

2010. november 23.
Mosonyi dombormű avatása Szegeden, az Alsó-Tisza vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál.

2010. december
Mosonyi dombormű avatása Tiszalökön, az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tiszalökí létesítményének 
tanácstermében.

Egész évben
Mosonyi emlékkiállítás bemutatása a KÖVIZIG-eknél, a VKKI-ban, BME-n, 
a bajai főiskolán, az MHT területi szervezeteinél.

Vízügyi Közlemények Mosonyi emlékszáma
A Vízügyi Közlemények szakfolyóirat emlékszámot ad közre 1000 
példányban, Mosonyi Emilnek a folyóiratban publikált legjelentősebb 
tanulmányainak újraközlésével. 



Az emlékszoba célja,…

 …hogy járuljon hozzá Mosonyi professzor 
emlékének megőrzéséhez, azok körében, akik 
ismerték a munkásságát, és szolgálja ennek a 
gazdag életpályának a bemutatását azok számára 
is, akik eddig nem ismerték a világhírű mérnököt, 
tanárt, a tudóst.

 Ahogy Bak Sándor vízügyi igazgató az avatáson 
kifejezte, az emlékszoba jelenti azt is, hogy:

„ A szoba az otthon része, Mosonyi Emil 
emléke, szellemisége otthont kapott, otthon 
van a Körös-vidéken!



Kérjük, tekintsék meg az 
Emlékszobát! 

Írta és szerkesztette:
Cserkúti Andrásné anyagának,

Czakó András és Szilágyi Ferenc fotóinak a  felhasználásával, 
Czakóné Czédli Jolán

Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör
Gyula,  2013. november 13.
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