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Az evezõsversenyek lebonyolítására a
Margitsziget és a lágymányosi dunai
szakasz volt a legalkalmasabb. Az óbu-
dai, a csepeli-hajógyári és a fõvárosi
egyetemek ifjúsága rendezte is sorozat-
ban a látványos evezõsversenyeket. A
Lágymányos zsombékos, vízimadarak-
kal, vadnyúllal bõvelkedõ holt-dunai
részen éltek a bolgárkertészek. Munká-
jukhoz elmés szerkezetû fából vízilapá-
toló kereket készítettek az öntözéshez.
Kedvenc témájává vált ez a különleges
szerkezet a festõknek, fényképészek-
nek, míg az evezõsöknek igen jó kikö-
tõül szolgált.

A budai Lágymányoson azonban

gyönyörû egyetemi paloták épültek, és
a „budai Mûegyetem-város” 1909-ben
megnyitotta kapuit a mûszaki tudomá-
nyok oktatása számára. Az épületeken
kívül dél felé, a Bertalan utcán túl pedig
kugli-, futball-, teniszpályákat alakítot-
tak ki a szorgos fiatal hallgatók. Az eve-
zõsök sem tétlenkedtek, engedélyt kér-
tek az egyetemi tanácstól, hogy egy
faszerkezetû csónakházat építsenek.
Azzal a távolabbi gondolattal, hogy a
szemrevaló, erkélyes faépület minta-
ként (reklámként) szolgálhat a Balaton-
parti megrendeléshez. Számításuk be is
vált, mivel a dunai evezõsök és a bala-
toni vitorlások mindig jó barátságban

voltak. Közben az evezõsök megalkot-
ták jelvényüket is, MEC, azaz Mûegye-
temi Evezõs-Club elnevezéssel. A zász-
ló pajzs rajzolatára „M” jelzés került.
Mivel 1910-ben ezeken a sportterülete-
ken vízhálózat nem volt, a víz hordásá-
ra vízhordó csacsit tartott az egyetem. A
kis állat ugyancsak közszeretetnek
örvendett, még a rektori tanácsülés
jegyzõkönyvébe is beírták, hogy a
„lekaszált fû a vízhordó csacsinak tarta-
tik fenn”!

A II. világháború után a Holt-Duna
fokozatos feltöltésével új egyetemi épü-
letek épültek („R”, „T”, „H” jelûekként
ismert), így a korai idõ szép emeletes
facsónakház Divald Károly híres foto-
gráfus felvételén látható napjainkban. A
csónakház helyére pedig 10 emeletes „Z”
jelû épület épült a Mûegyetem rkp. és a
Bertalan u. sarokházként.

Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

Fotók: a szerzõ gyûjteményébõl
* * *

A vízikerekek a bolgárkertészetek
öntözését szolgálták. Jól láthatók a gabo-
naõrlõ vízimalmokkal ellentétben, hogy
a hatalmas fakerekeken lapátok helyett
vödrök vannak felerõsítve, melyek megfe-
lelõ vízszintnél nemcsak a kerék forgását
biztosították, hanem értelemszerûen a
kiemelt vizet a képen felül látható vályu-
ba öntötték. Külön érdekesség, hogy a
vízszint csökkenését a lazán (láncszerû-
en) felhelyezett vödör-elemek növelésével
tudták követni. Sajnálatos, hogy ezekbõl
az ipartörténeti remekekbõl nem maradt
fenn az utókor számára.

(A Szerk.)

Faszerkezetû emeletes, teraszos lágy-
mányosi MEC ház a Dunaparton

MEC clubház a Duna mellett, kikötôstéggel
Az emeletes teraszos faház a Bertalan utcában (modell, megrendelésre számítva). Helyére az
egyetem legmagasabb háza a tízemeletes „Z” épület épült 1983-ban. 1910-ben Divald Károly
levelezôlapot készített a klubházról.

Lágymányosi területen „bolgárkerék”, háttérben a pesti Vámház-
épület. Rauscher Lajos mûegyetemi tanár rajza 1910-ben (Mûvészet
folyóirat). Lágymányosi „bolgárkerék”, 1910.


