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A Hajóhivatal téri - Kossuth téri vízmű gépházak története

A 19. század közepén a két város, Buda és Pest ivóvízellátása erősen eltérő képet
mutatott. A budai oldalon a középkorból örökölt, a svábhegyi forrásokra épült rendszer
egyes elemei még működtek. Kiegészítésükre a Duna jobb partján több vízkivétel létesült,
melyek a Duna vizét mesterséges szűrőkön tisztították meg, többé-kevésbé kielégítően.
Pest városa nem rendelkezik hegyi forrásokkal. A polgárság a házak udvarán ásott
kutakból szerezte be a szükséges mennyiségű ivó- és használati vizet. Erre az adott
lehetőséget, hogy a Duna a visegrádi szűkületen átjutva a pesti síkságra lerakta
hordalékát, mely homokos kavicsréteg alkalmas a víz megszűrésére.
A bajt az okozta, hogy 1847-ben ugyan megindult Pesten a csatornázás, azonban csak a
csapadékvíz elvezetése céljából. A házi szennyvizet tehát a házak udvarán szükségszerűen a kutak közelében - szikkasztották el. A Duna lágyabb vizének
felhasználására szamárfogatos "Duna víz hordogatóktól" is szereztek be vizet mosási,
tisztítási célra, de nem volt kizárható, hogy a lakosság közvetlenül ne fogyassza.
Minden bizonnyal ezek voltak okozói Pesten több tífusz és kolera járványnak, melyek
érthető módon Buda lakóit kevésbé érintették. A korabeli statisztika szerint (1) a mintegy
280 000 főt kitevő pesti lakosságból:
1831-ben megbetegedett 2450, meghalt 1526,
1854 - 55-ben "
3520,
"
1848,
1866-ban
"
4082,
"
1944 személy.
Ezek a tragikus esetek viszont felgyorsították a vízellátás megoldása körül régóta fennálló
vitákat, véleményeket. A megoldás módjáról, egy korszerű vízmű építéséről szokás
szerint, személyeskedésektől sem mentes, élénk vita alakult ki. Elterjedt az a nézet, hogy
a kútvíz nem jó, mert lám, járványt okoz, bezzeg Budán a szűrt dunavíz megfelelő.
Ezzel szemben Bürgermeister Antal (1820 - ? ) kútmester és a természetes szűrés hívei,
elkötelezettjei szerint viszont: (2)" a Dunának . . . kövecsrétegein tisztult jó vize, mindenkor
a legnagyobb mennyiségben szolgálatunkra van."
"Az 1866-ik évben . . . különösen a városi járvány-bizottmányok sürgették a vízvezeték
létesítését". (4) "A következő évben . . . a közgyűlés . . . bizottmányt rendelt ki
Szentkirályi Mór főpolgármester vezetése alatt oly utasítással, hogy a vízvezeték tervét
egy e téren elismert szakértő által dolgoztassa ki, gondoskodjék a szükséges pénz
megszerzésének módjáról s egyáltalában tegyen meg mindent, a mi a vízmű építésének
érdekében szükségesnek és czélszerűnek mutatkozik.
Lindley Vilmos londoni mérnök személyében egyeztek meg, mint a kit oly szakértőnek
ismertek, kire a mű tervezését és építését teljes megnyugvással bízhatják, minthogy a
hamburgi és altonai vízvezetékek építése által kimutatta nagy szakértelmét és jártasságát.

Lindley V. a felhívásnak engedve, 1867. év végén megjelent Pesten. Előadta nézeteit és
javaslatait, melyek szerint tekintetbe véve azt, hogy a vízvezetékre egyelőre csak 600,000
frt fordítható, előbb a felső-dunasori úgynevezett hajóhivatali telken állíttassék fel egy
ideiglenes vízmű s a nagy vízvezeték, mely évek múlva lenne készen, csak a szükséges
pénzerő részletes beszerzésének arányában építtessék.
A végleges vízműnél Lindley V. határozottan a mesterséges szűrők alkalmazását
ajánlotta, mert nézete szerint a mindenféle szervi hulladékokkal feltöltött s rosszul
csatornázott városi talaj a természetes szűrők állandó használatát meg nem engedhetné."
William Lindley (1808 - 1900 ) tehát megérkezett Pestre és a kutas vízellátást ellenzők
nagyobb dicsőségére 10 nap alatt javaslatot tett egy mesterséges szűrésű vízmű
építésére. A város vezetése azonban az építendő vízművet még abban az évben üzembe
kívánta helyezni, ezért Lindley mégis elállt tervétől és egy gyorsabban megépíthető,
ideiglenes, kutas vízművet épített meg.

Az ábrán a Hajóintézettől délre levő üres terület a Tömő tér. (3) A rendelkezésre álló
területen három kút és a gépház épült meg, melybe két, a berlini Borsig gyár által szállított
gőzgépes szivattyú került. Kiegészítésként a következő években épült meg a kőbányai 2 x
11 000 m³-es medence a csőhálózattal együtt. A gépház mintegy napi 9 000 m³ vizet
termelt, szállított, ami hamar kevésnek bizonyult. Sajnos Mr. Lindleynek igaza lett, a víz
minősége sem volt kielégítő. Mikor 1872-ben ez ügyben a Vízvezetéki Bizottmány elé
idézték, bemutatta 1868-as javaslatát, bár akkor minden tagnak átadta, de mint kiderült,
senki nem olvasta el. Természetesen felmentették a "vád" alól, ennek ellenére Lindley úr
megsértődve elutazott.
Wein János ( 1829 - 1908 ) az első igazgatója volt 1873-tól a Vízműveknek. Lindley
mellett tevékenykedett 1869-től, nyilván látta a nehézségeket, és bányamérnök lévén a
talajban történő szűrés, a természetes víztisztítás híve volt. A fennálló gondok gyors
megoldására kidolgozta a gépház bővítését. Ennek keretében egy negyedik kutat, abba
bekötött vízszintes szűrőcsövet építettek. Beszerelték a gépházba a harmadik, a m. kir.
államvasutak gépgyára által szállított gépet is. Ezzel a gépház kapacitása 12 - 15 000
m³/napra bővült. Kísérleteztek új szűrők beépítésével is, de nem sok sikerrel.
Természetesen ezzel egyidőben megindult a törekvés a végleges vízmű megvalósítására
is.

Az 1880. évi LXIII. törvénycikk az állandó országház építéséről rendelkezett: "1..§ Az
országgyűlés mindkét házát befogadó állandó országháznak a főváros ötödik kerületében
levő Tömő téren építése ezennel elrendeltetik." Az új országház építése 1883-ban
elkezdődött. A szükséges terület biztosítására a kijelölt Tömő térhez kellett csatolni a
szomszédos Hajóhivatal (Hajóintézet) teret is, így az ott üzemelő vízművet, a közben
Budapestté lett Pest város első vízművét 15 év üzem után tehát le kellett bontani.
Lebontották tehát a gépházat és betömték a kutakat, csak a dunaparti szűrőcső - galéria maradt meg.
Épültek kisegítő vízművek, a Margit-hídon Budáról is vezettek át vizet, de a végleges
megoldást csak a végleges vízmű jelenthette. Ennek, a Káposztásmegyeri Főtelepnek a
koncepcióját Wein János dolgozta ki, kutas víztermelésre alapozottan. Megvalósítása
1896 - 1904 között az őt követő igazgató, Kajlinger Mihály (1860 - 1924 ) érdeme.
A budai vízellátó rendszer nagyszabású, 1912-es kiépítése után volt lehetőség arra, hogy
visszatérjenek a felhagyott Pesti vízműhöz. 1915-ben a Kossuth tér északi nyúlványában
a park szintje alatt egy földalatti gépház épült, melybe egy gyűjtőaknán keresztül vezették
be a felújított és kibővített galéria vizét. A gépházba már elektromos hajtású korszerű
centrifugál-szivattyúk kerültek. (A felépült Országház mellett gőzgépes berendezés szénhordás, gyárkémény stb. - már csak esztétikai okokból sem volt lehetséges).

A legelőször beépített szivattyúk típusát nem ismerjük, de a '30-as években
korszerűsítették, Krämer rendszerű, elekrtro-mechanikus fordulatszám-szabályozással
lehetett a teljesítményt az igények szerint változtatni. A közelmúltban újra korszerűsítették,
elektronikus, frekvenciaváltós hajtással szerelték fel.
Külön figyelmet érdemel az említett gyűjtőakna. A gépház padlószintje a lánchídi vízmérce
0 szintjére került, a kör keresztmetszetű akna fenékszintje kb. 5,5 m-rel lejjebb volt,
csatlakozva a galéria szintjéhez. Az akna a kőműves ipar csúcsteljesítménye volt; a kör
alakú akna, a félgömb kupolája a lebúvó aknával téglából készült, vakolat nélkül.
Hasonlatos a meglévő kőbányai medencék falazatához.

Wein János a Budaújlaki gépház 1882-83-as építésekor a galéria szívóaknájaként
tervezett és kiviteleztetett egy aknát (4) mely a mai napig üzemben van. Egy ismeretlen
eredetű, stílusát tekintve lényegesen később készült rajzot is ismerünk, melyen az 1915ben épült Kossuth téri akna metszetrajza van. Itt látható a felírás: Wein kút 1915. A két rajz
megegyezik. A műtárgyat, mint a Kossuth téri gépház működéséhez szükséges
gyűjtőkutat nyilván a gépházzal együtt építették. Akkor már Wein János nem élt, tehát
felhasználva a Budaújlaki akna tervét, a Kossuth téren is megépítették és tiszteletére
nevezték el Wein kútnak a hálás utódok.
Ez a gépház túlélte a világháborúkat, forradalmakat, rejtett kialakításának köszönhetően
háborús sérülések nem érték. Kétszer felújították, mindig korszerű berendezéseket
építettek be. Sajnos azonban a termelt víz minősége az ismertetett okok miatt mindig
kifogás alá esett. A vízhiányos időkben mégis teljes kapacitással dolgozott, mert közel
lévén a fogyasztókhoz a legolcsóbb vizet adta. Más telepeken termelt vízzel keveredve
megfelelő minőséget adott.
A vízigény ismert csökkenése miatt mód volt a termelés mérséklésére, majd
megszüntetésére. Napjainkban az összefüggő vízellátási rendszer lehetővé teszi, hogy a
kiesett vízmennyiséget más telepekre átterheljék.
Korábban az Országház, most a mélygarázs szükségszerű építése másodszor,
immár véglegesen felszámolta azt a termelő egységet, amely Pest városának első
vízműve volt, amelynek építési időpontjától számítjuk a főváros korszerű
ivóvízellátásának fennállását.

A földalatti gépházat illetve a mellette volt Wein aknát ilyen módon lebontották. A
"végeredmény" egy kis részlet az akna kupolájából és néhány görbe vas.

Méltó volna tehát, ha a mélygarázs elkészülte után, alkalmas helyen, megemlékeznénk e
műtárgyakról.
A tábla szövegének az alábbiakat javasoljuk:
"Ezen hely közelében állt Pest város első, 1868.-ban épült, gőzüzemű vízműve,
mely tiszta ivóvizével sikeresen felszámolta a korábbi járványokat. 15 évi üzem után
meg kellett szüntetni, mert e helyre épült meg az Országház.
A megmaradt vízadó létesítmények kihasználására 1915.-ben a Kossuth tér északi
részén villamos üzemű, földalatti gépház épült, mely napjainkig működött. E helyen
most a mélygarázs foglal helyet. A kiesett vízmennyiség pótlására más
termelőegységekben van lehetőség.
Kelt: 2012-13. évben.

Fővárosi Vízművek Zrt."
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