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„Nem kell hegyet összehordani, amikor
az ott van!’, mondta 1890-ben két mér-
nök a millenneumra készülõdve, Kol-
benhelyer Gyula (1851–1918) építész és
Straub Sándor (1858–1923) gépészmér-
nök. A két különbözõ mûszaki végzett-
ség pont alkalmas volt különleges gon-
dolat kivitelezésére. Na és a Gellért-
hegy az amúgy is kedvelt volt a kirán-
dulók, a messzebbrõl érkezõ kerékpár
imádók meg az ásványgyûjtõk körében.

A hegyre íves elektromos vasút terve
került elsõsorban, lenti és fenti állomás-
sal (egyben kitekintõ is). Feltöltési és a
sziklák erõsítési munkálatok elvégzésé-
vel. Kiemelkedõ jellegû a háromkarély
alapú, háromkupolás „Nemzeti emlék”
épület, mögötte víztárolóval, nagytelje-
sítményû elektromotorral, mely a vizet
nappal a tárolóba nyomja, míg este a vi-
lágítás gépeit mûködteti. A vízzuhatag
fényei így mesés és hívogató jellegûvé
válnak a pesti közönség számára.

A fõépület mellett Történelmi kiállí-
tás épülete, amellett pedig az Erdészeti
pavilon. Ez az épület csupa szépség fa-
ragott bútorok Thék Endre cégtõl, fa-
metszt-klisék, nyomatok Morelli Gusz-
távtól, finom hajlítású hangszerek
Stowasser János cégétõl; mindhárom
cég nagy összeget vállalt a nagy kiállí-
táshoz. Lent a dunai részen pedig tuta-
jon leúsztatva (látványosság végett be-
mutatva az õsi szokást) faanyag építke-
zéshez, vasúti, partépítõ faanyagok stb.

Gregensen G. és fiai kivitelezi és költ-
ségén.

Halászat, halászkunyhó, hazai madár-
világ, alföldi tanya pedig a Nádor-kert te-
rületére került volna (meghosszabbítva
így a kiállítási területet). Az új Vámház té-
ri híd (ma Szabadság híd), mely a lágy-
mányosi részhez vezet, kiállítási csarno-
kot terveztek: Mezõgazdasági, Közleke-
dési, Ipar- és Gépcsarnokot, távíró és te-
lefonállomásra alkalmas pavilonokkal.
Szökõkutak virágbemutatókkal. Növény-

bemutató a Rudas fürdõ és a tabáni részt
ékesítette volna. És a hegy belseje – iga-
zi szépség – több csarnokra osztott,
fém-, só-, szénbányászat és borpince ér-
tékes termékeinek bemutatásával, elekt-
romos fényvilágítással övezve. Straub
mérnök gépész-elektrotechnikai tudo-
mánya, építész társával tényleg csodát
alkotott volna. Tervüket a pesti városli-
geti rész választása hiúsította meg.

Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

Erdészeti pavilon az 1892-es terven

Stowasser J. reklám. Az 50 embert foglalkoztató, famegmunkáló gépekkel dolgozó vállalkozó
refernciamunkái: Operaház, Zeneakadémia

Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére tervezett kiállítás helyszíne: Buda–Gellérthegy–Lágymányos, 1892.


