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Kvassay állami szolgálatba lé-
pése két esztendővel előzte 
meg a szegedi árvizet. A na-
gyobb hazai folyók szabályo-
zása (s ezzel együtt a hatalmas 
termőföldek ármentesítése) 

– minden műszaki és szervezeti 
hiba ellenére – ekkor már jelen-
tősen előrehaladott állapotban 
volt, s egyre inkább előtérbe 
került a kérdés, mit kell tenni a 
már mentesített földekkel, mi-
ként lehet azok termőerejét a 
legjobban hasznosítani. A talajjavítások ügyének előmozdítására 
Kvassay szorgalmazta, hogy a földmívelési tárcán belül szervezzék 
meg a kultúrmérnöki szolgálatot, amely a birtokosoknak talajja-
vítási kérdésekben tanácsot ad, s a lecsapolások, talajcsövezések, 
esetleges öntözések és szikjavítások terveit is elkészíti számukra. 

Az ilyen előzmények után létrejövő kultúrmérnöki hivatalok 
Kvassay vezetésével hamarosan az egész országban kialakították 
szervezeti hálózatukat, s az egyik legsikeresebb állami műszaki 
szolgálatnak számítottak. Rövid tíz esztendő alatt feladatkörükbe 
vonták az előbb említetteken túl a halászat, a közegészségügyi 
mérnöki szolgálat (a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás) 
ügyeit is. A szerencsés politikai helyzetet kihasználva Kvassay el-
érte, hogy 1889-ben az addig elkülönült tárcafelügyelet alatt mű-
ködő folyammérnöki hivatalok is a földmívelésügyhöz kerüljenek, 
s ezzel sikerült megteremteni az állami vízügyi szolgálat egységét.

A szegedi katasztrófa utáni tanácstalanság közepette Kvas-
saynak műszaki és jogi téren döntő szerepe volt a Tisza-szabá-
lyozás korrekciójának kimunkálásában és végrehajtásában. Hogy 
mindez rendezett jogi keretek között mehessen végbe, az ő el-
vi-műszaki irányítása mellett munkálták ki mérnökök és jogászok 
az ország első vízügyi törvénykönyvét (1885:XXIII. tc.), amely az 
addigi vízi munkálatokkal kapcsolatos kaotikus állapotokat meg-
szüntette, és kijelölte a fejlődés törvényi feltételeit.

A települések vízellátásáról szólva figyelmet kell szentelni 
a közegészségügyi mérnöki szolgálatnak is. Az említett vízjogi 
 törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó miniszteri rendelet az FM ke-
retében működő Kultúrmérnöki Hivatalt jelölte ki az ivóvízellátás 
ügyeivel foglalkozó engedélyezési hatóság szakértőjének. A vízmű 

építésében érdekelt városok és települések ezt követő-
en többnyire a kultúrmérnöki hivatalokat kérték fel a 
tervezésre, mert az általuk készített tervek megfeleltek 
a törvényi előírásnak. Az 1910-es években e testület a 
Belügyminisztérium	kötelékébe	került	át.	Ezt	követően	
olyan munkamegosztás alakult ki a mérnöki hivatalok 
között, hogy a nagyobb városok vízműveinek tervezé-
sével a közegészségügyiek foglalkoztak, míg a községi 
vízellátó rendszerek tervezése a kultúrmérnökök tevé-
kenységi körébe tartozott.

Pályafutásának második felében Kvassay szorgal-
mazta a Duna és a Tisza kisvíz-szabályozási munkáinak 
megindítását. Ezt a hosszú távú programot a Dunánál 

indította meg, és sikerült a politikusokkal elfogadtatnia az ún. „vízi-
beruházási” törvényt (az 1895:XLVIII. tc.-t), amely a szükséges ösz-
szeget 12 évre szabta meg, de a feladatok végrehajtásával megbí-
zott szaktárca a felhasználás ütemében szabad kezet kapott. 

A fejlesztési program sikerét bizonyítja, hogy amikor a 12 esz-
tendő lejárt, egy újabb, immár 20 évre szóló beruházási munka-
terv költségeit hagyta jóvá az országgyűlés az 1908:XLIC. tc. elfo-
gadásával. Az ezzel kapcsolatos munkák egy része megindult, ám 
a	program	végrehajtását,	a	20	évre	megszabott	összesen	60	millió	
korona tervszerű felhasználását a háború végleg megakadályozta.

Szomorú fintora a sorsnak, hogy Kvassaynak meg kellett érnie 
a háború elvesztését, a történelmi Magyarország végét, s ezzel 
együtt a vízügyi programjának alapját képező gazdaságpolitikai 
feltételrendszer összeomlását. Hivatalos megbízatásairól 1918-
ban	lemondva	1919.	június	6-án	hunyt	el	Budapesten.

Kvassay emléke előtt tisztelegve döntött úgy a kormányzat, 
hogy a vízügyi stratégiai terv az ő nevét fogja viselni. A Kvassay 
Jenő	Terv	megvalósítását	szolgáló	intézkedések	a	2014–2020	kö-
zötti programozási időszakban valósíthatók meg EU-s társfinan-
szírozásban.

A Kvassay-megemlékezés keretében két rendezvényre is sor 
került: dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyet-
tes	államtitkár	(BM)	június	4-én	emléktáblát	avatott	a	budapesti	
Gresham-palota falán, június 5-én pedig az őrbottyáni temető-
ben felavatták a Kvassay sírkertet, és megkoszorúzták Kvassay 
Jenő és Sajó Elemér sírját. A nap folyamán a település Kvassayról 
elnevezett általános iskolájában dr. Ligetvári Ferenc professzor 
megnyitotta a Duna Múzeum vándorkiállítását.

kvassay Jenő 
(1850–1919)
Az utóbbi évtizedekben bekövetkezett tiszai árvizek különös 
hangsúlyt adnak egy évfordulónak. 165 évvel ezelőtt, 1850. július 
6-án született Kvassay Jenő, a dualizmus korának kiemelkedő 
képességű vízügyi vezetője, akire jelentős szerep hárult az 
1879-es szegedi árvízkatasztrófa után a Tisza-szabályozás 
korrekciójának végrehajtásában.

Fejér lászló
elnök
MHT Vízügyi Történeti Bizottság

Dr. Hoffmann Imre BM helyettes államtitkár 
és Láng István OVF főigazgató helyettes leplezte 
le az emléktáblát a Gresham-palota falán 
(Fotó: Vizy Zs., Duna Múzeum)

GS sorozat

Kiemelkedő

150 g/m3

homoktűrő képességgel
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