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H I R D E T É S

A DUNAI HAJÓZÁS TÖRTÉNETÉT FELELEVENÍTŐ KIÁLLÍTÁS TEKINTHETŐ MEG MÁJUS ELEJÉIG BUKARESTBEN

Gőzhajóval Bécstől Konstantinápolyig
Kiállítás nyílt Bukarestben 
a dunai hajózás történeté-
ről, a tárlat a Bécs–Kons-
tantinápoly-gőzhajójáratok 
kiépítését és az út mentén 
levő települések gazdasági 
fellendülését is bemutatja. 
A Bukaresti Magyar Kul-
turális Intézet és a Magyar 
Műszaki és Közlekedési 
Múzeum közös tárlatát több 
romániai Duna menti tele-
pülésen is megismerhetik 
az érdeklődők.

 » K. J.

A dunai hajózás történetét 
felelevenítő kiállítás nyílt 
kedden Bukarestben a 

Magyar Kulturális Intézet és a 
Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum közös szervezésében. A 
tárlat május 5-ig tekinthető meg 
a bukaresti Magyar Kulturális 
Intézet székházában, ezt köve-
tően olyan romániai Duna menti 
teleüléseken is bemutatják, mint 
Szörényvár (Drobeta-Turnu Seve-
rin), Galac és Tulcea. A kiállítás 
a 19. század során megnyílt új 

útvonalak révén fejlődésnek in-
duló Duna menti közlekedési és 
gazdasági kapcsolatokat mutat-
ja be. A térség dunai és tengeri 
kapcsolatait ismertető kiállítás 
a Bécs–Konstantinápoly-gőz-
hajójáratok kiépítését és az út 
mentén levő települések gazda-
sági fellendülését mutatja be. A 
bukaresti intézet felidézte: gróf 
Széchenyi István a magyar keres-
kedelem fejlesztésére irányuló 
törekvéseinek köszönhetően vált 

hajózhatóvá a Duna a mai Romá-
nia területén található Ómoldo-
va (Moldova Veche) és Szörény-
vár közötti szakasza. Széchenyi 
1833-ban bízta meg Vásárhelyi 
Pált, hogy folyószabályozási 
tervet dolgozzon ki, és hajóutat 
építsen ki a gőzhajók számára. 
A kiállítás korabeli dokumentu-
mok felhasználásával összegzi a 
gőzhajók nemzetközi utasainak 
tapasztalatait. Az utazók refl exi-
óit elemezve egy térképet rajzol 

arról, hogy miként viszonyultak 
a „Kelethez”, a „Máshoz”, illetve 
hol húzódtak meg ezek a határ-
vonalak. Ennek központi eleme 
a Kazán-, illetve Vaskapu-szo-
roson való áthaladás élménye, 
valamint a tájleírás és az utazói 
élmény kapcsolata. A kiállítás-
megnyitón Zsigmond Gábor, a 
Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum igazgatója és Constan-
tin Ardeleanu, a galaci Dunarea 
de Jos Egyetem dunai hajózást 

kutató professzora mondott be-
szédet. A kiállítás ismertetőjében 
Zsigmond Gábor elmondta, hogy 
a tárlat egyik legértékesebb tár-
gya az a több mint százéves hajó-
modell, amely a Corvin gőzhajót 
ábrázolja. A hajó az első világhá-
ború előtti békés időkben menet-
rend szerint járt a fekete-tengeri 
román és bolgár kikötők, vala-
mint Isztambul között, rendsze-
resen szállítva a Vaskapun át Bu-
dapestről is érkező árukat.

A gróf Széchenyi István utasszállító lapátkerekes gőzhajó, a bukaresti kiállításon is látható fotó 1900-ban készült Orsovánál
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