
Nagy ünnepség keretében nyitották meg a Vaskapu-szorost 

„Egy hegylánc közepén keresztültörve tetejéről talapjáig, négy mértföldnyi messzeségben; 

kétoldalt hatszáz lábtól háromezerig emelkedő magas, egyenes sziklafalak, közepett az óvilág 

óriás folyama, az Ister: a Duna. A ránehezülő víztömeg törte-e magának e kaput, vagy a föld 

alatti tűz repeszté kétfelé a hegyláncot? Neptun alkotta-e ezt, vagy Volcán? Vagy ketten együtt? 

A mű Istené! Ahhoz hasonlót még a mai istenutánzó kor vaskezű emberei sem bírnak alkotni.” 

– Írta Jókai Mór 1872-ben a Vaskapuról. Azóta az istenutánzó kor vaskezű emberei serényen 

dolgoztak a szoros szabályozásán annak érdekében, hogy biztonságosabban kelhessünk át rajta, 

mint Timár Mihály. 

1896. szeptember 17-én Urunk, királyunk az utána elnevezett Ferencz József királyi gőzös 

fedélzetén Sándor szerb király és Károly román király társaságában ünnepélyesen megnyitották a 

Vaskapu-szorost. A királyi yacht fedélzetén az uralkodók és kíséretük elsőként hajóztak át rajta 

először, elvágva a vízi utat elzáró jelképes láncot, majd az alkalomra készített címeres, a Vaskaput 

ábrázoló serlegekkel koccintottak. A végig fellobogózott partokon magyar zászlót nem lehetett 

látni, Ferenc József pedig – Magyarországot meg sem említve – ünnepi beszédében a grandiózus 

vállalkozást a Monarchia sikereként aposztrofálta. Ez mit sem változtat népünk tagadhatatlan 

diadalán a történelmet végigkísérő sziklák felett. 

 Az immáron biztonságosan hajózható szoros hosszú évek munkája és az osztrák-magyar tervezés 

és kivitelezés gyümölcse. Wallandt Ernő, a vaskapu-szabályozási magyar királyi művezetőség 

főnöke, a leleményes, tervező úgy nyilatkozott, a csatornamedrek mélyítése, a vízterelő kőgátak 

magasítása az ünnepségek után tovább folytatódik majd a tökéletesség elérésének céljából. Az 

eredeti határidő a tavalyi évre esett volna, azonban a külső tényezőkből adódó komplikációk miatt 

elhúzódott a feladat. Az ezredév dicsőséges eseményei között méltó helyet foglalt el a 

nagyszabású, ”minden követ megmozgató” folyószabályozás megünneplése. 

Fényes sikere ez a legújszerűbb technikának is. A nemzetközi konzorcium skót és német 

gyártmányú különleges vésőhajóinak és fúróhajóinak segítségével hatékonyan, lelkesen és 

eredményesen folyt a munka. Mérföldkő ez Európa történetében mind kereskedelmi mind hadi 

szempontból. Újabb lépést tettünk ezzel a jövő felé. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangEgyhazEsIskola_1896/?query=vaskapu%20avat&pg=467&layout=s  
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https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_vaskapuszoros_megnyitasa__1896 Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a hajózás 

és a vasút történetében; Pallas Nagy Lexikona 

http://www.hajoregiszter.hu/hajoadatlap/ferencz_jozsef/17 A szerkesztő weboldalon használt neve: -VasP- 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskapu-szoros 

Segítségünkre volt továbbá Csonka Laura, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa, aki szöveg- és 

képanyaggal támogatta munkánkat. 
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