
Értekezés Vásárhelyi Pál felett. 
Előadta a m. mérnök-egyesület alakító közgyűlésén, 1867. május 21-én 

HERR1CH KÁKOLY. 

Midőn az épen alakult mérnök-egyesület első ülésében felszólalok, ese-
deznem kell mindenek előtt, hogy a tisztelt egyesület ne tekintse azt feltünni-
vágy — vagy épen tudományos viszketegségnek; — kérem fellépésemet a 
kegyelet parancsolta szent kötelességnek tekinteni — melyre hivatva érzem 
magamat, miután a véletlen sors által azon férfiú utódja vagyok hivatalos pá-
lyáján, kinek szép és érdemteljes múltjára becses figyelmét ezen egyesületnek 
felhívom : és ez a tiszaszabályozás első főmérnöke Vásárhelyi Pál. — Ne vár-
jon tőlem a tisztelt egylet hosszú életleírást; ez igen rövid lesz. Épen nem 
volna nehéz feladat előadni : Vásárhelyink hol született, hol tanult, hol kez-
dette pályáját, micsoda érdemei vannak a vaskapunál, s átalján a folyók sza-
bályozási előmunkálatainál — mily érdeme az állandó pesti lánczhídnál -—• 
elősorolhatnám megjelent irodalmi müveit, melyeknél fogva a tudományos ma-
gyar Akadémia eleintén levelező, később rendes tagjának megválasztotta. — 
Ha ékes szónok lennék, a mély fájdalom rezgő hangján előadhatnám, hogyan 
adta elő a tiszaszabályozási érdekeltségnek egy nagygyűlés előtt szabály-
zási nézeteit, s hogy lepte meg ennek szemeláttára a kérlelhetlen halál! De 
mind ezeket én nem teszem, mert ezt nagy hazánkfia gróf Széchenyi István 
egy rövid levéllel, melyet T833-ban Vásárhelyihez intézett, jobban megtevé. 
Hazánk nagy fia tudtára adja Vásárhelyinek, hogy a fenséges nádor meny-
nyire meg van elégedve azon nagyszerű müveletekkel, melyeket Vásárhelyi 
és mérnökei végrehajtottak, a nagy gróf kéri Vásárhelyit, hogy kímélje egész-
ségét és tehetségét : mivel a haza reája számít, és nagyszerű munkálatai után 
felvirágzását várja. A magyart, mondja tovább, ha hazafi, nem arra kell in-
teni, hogy kötelességét teljesítse, hanem arra, hogy kötelességénél többet ne 
tegyen. Lehet ennél szebbet — tisztelt szaktársaim — lehot e ennél többet 
mondani! — 

Ha mind ezeket hosszasan előadnám tisztelt szaktársaim, akkor Vásár-
helyi emlékét, mely arra van eddig kárhoztatva, hogy hazánk szük határai 



között maradjon, egyszerűen csak feleleveníteném! Meggyőződésem az, hogy 
az ő emlékét hazánk határain túl lehet vinni messze a tudomány széles föld-
jére — hol a mulandósággal az örök élet kezdődik. Ez az, mit megakarok ki-
sérteni, és ez az, mit megkísértenünk kell. Ma még lehet, néhány év még, és 
már talán nem lehet többé ! de erről későbben ! 

Mai anyagi korszakunkban, ha egy egyesület fellép, annak ki kell mu-
tatni szám és mennyiség szerint tőkéjét, és a világ a szerint becsüli értékét, a 
mennyi tőkével lépett fel. Egyesületünk szellemi; ennek szellemi tőkével kell 
fellépni, hogy tigyelmet ébreszszen, hogy életrevalóságot tanúsítson — midőn 
ezen szellemi tökét fellépésünkhöz felajánlani törekszem, meggyőződésem az, 
hogy azt túl nem becsültem; ha csalatkoztam volna, akkor csak is a tisztelt 
egyesület elnézése azon kárpótlás, melyhez folyamodnom kell. miután azt jó 
néven fogja venni, hogy rosszat nem akartam akkor, midőn egy rég elhunyt 
szaktársunknak .szakmájában nem ismert, de szerintem halhatlan érdemét 
biztosítani akarom, és ugyanakkor épen alakult mérnök-egyesületünket azon 
előnyben kivánom részesíteni, hogy ők legyenek az elsők, kik egy távol vi-
lágrész felhívására hat év után először adnak feleletet, és pedig méltó feleletet. 

Szavaim, lehet, hogy homályosak, de hogy világos lehessek, messze kell 
eltérnem. — A ki vállalat-szegény országunkat ismeri, az előtt bizonyosan 
megfoghatlan lesz, hogy mi bírta reá ezen hazát arra, hogy ö folyóit ismerje — 
mi indította e tekintetben arra, hogy egy nagyszerű vállalatot megindítson — 
s tisztán tudományosan kezeltessen. íme Olaszország vagy kétezer év óta ön-
tözget; a gazdag Anglia. Francziaország, Holland, Belgium, folyóit szabá-
lyozta, vízhálózatait rendezte, nagyszerű csatornákat épített, de azért folyói-
kat nem tanulmányozták, árterületeiket csak szakadozva ismerik, — vizeik 
hordereje szintén ismeretlen. 

Míg ezen vállalat-szegény ország 1H17-ik év óta vastürelemmel és er-
nyedetlen buzgósággal tanulmányoztatta folyóit, a hatalmas Duna és Tisza 
folyók összes árterületei fel vannak véve, több ezer szelvényekben a vízfolyás 
meg van határozva, s kezdettől le végig a folyó minden mérveiben feljegyezve; 
ugyan ezt mondhatni a Maros, a Kőrösök, Szamos, Kraszna, Laborcz, Latorcza, 
és Bodrogh vízrendszereiről: ugyan ez történt a túl a dunai folyókkal úgy, 
hogy röviden szólva e tekintetben oly kincscsel birunk, melyhez hasonlót 
Európa egy tartománya sem képes felmutatni, s melyet részletezni akarni ma 
a tisztelt egyesület előtt idő rabló feladat lenne, de melynok megismertetése 
és érvényre való hozatala oly feladat, melyet nagy időre halasztani nem lehet. 

Én azt gondolom, hogy elődeink ösztönszerűleg érezték, mi ma már 
bebizonyított tény annyi száraz évek után, hogy klimatikus szélsőségeink, s 
ennek folytán szegénységünket folyóink minden csepp vizével kell ellensú-
lyoznunk, és enyhítenünk. Lehet hogy ők azt sejdítették, a ini ma már szin-
tén tény, hogy gazdag területeink szárazságok esetére a nyomor földje — s 
így ott a mesés vagyont a koldusbot követheti, a mint azt a sors szeszélye 
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kívánja. Korszakunk a vasutakat karolta fel, de ezek csak akkor fognak 
megfelelni és áldást hozni, ha a víz megtette kötelességét, és érvényre hozza 
azon talajt, melylyel országunk és főleg alföldünk bír — addig állandó fun-
ctiója nem lesz; s a mint ma Ínséges területeink vannak, úgy lesznek Ínsé-
ges vasútaink is, a melyeket subventionálni kell — koronként vagy rendsze-
resen. 

Tisztelt szaktársaim, míg Európában alig létezik patak, melynek egész 
vonala, hordereje, s. a. t. biztosan és következetesen fel lenne véve, az alatt 
országunk oly adatkincscsel bír, hogy egy hatalmi parancs után néhány nap-
pal bár mely folyó szabályozását megindíthatja, s nincs szüksége az előmun-
kálatokra éveket veszteni, mint ez más müveit országokban történik. 

És e tekintetben nem lesz érdeklen a tisztelt egyesület előtt mások néze-
teit felemlítenem, azok véleményéről megemlékeznem. 

Midőn hivatalos állásomnál fogva az 1853-iki árvizek az akkori minisz-
teri biztos Mitis Ferdinánddal érintkezésbe hoztak, s előtte a tiszai adatokat 
fel kelletett tárni, ő merengve nézte ezen adatok halmazát, s a mintegy fenszó-
val álmodó ezeket mondotta : „én azt gondoltam, hogy csak a Duna van ily 
„részletesen felvéve, s íme a Tisza is ily gazdag! " — hozzám fordulva egész 
felindulással kiáltott fel : 

f 

„En nem értem a magyarokat, ha nekünk ily gyűjteményünk, ily adatok 
halmaza lenne csak egy patakról is, nem volna Európának csak egy zuga 
sem, hol dicsőségünket nem hangoztatnánk, és kincsünket érvényre hozni ne 
törekednénk — és ti pedig hallgattok !" 

1863 után az emlékezetes aszály és a követte nyomor Rasor Hessen-
darmstadti mérnökkel hozott érintkezésbe; az akkori Cancellár levelével ke-
resvén meg, büszkén szólított fel, hogy ő Tokaj, Debreczen, Szolnok, Arad és 
Szeged közötti téreket és folyókat akarván tanulmányozni, van e mérczénk 
valahol, bírunk e adatokkal vagy térképekkel stb. mivel ő az öntözési háló-
zatot akarja meghatározni — s a vidékre nézve vagy 5 ajánló levelet kért. 
En felszólítottam, hogy míg 5 levelet írok, legyen szíves adatainkat itt hely-
ben megtekinteni, melyeket azonnal elébe tétettem. Midőn leveleim általadni 
akartam, egy egészen magába tért szerény alak állolt előttem, melyből nem 
bírtam felhivómra ismerni. O az első megütközés vagy kijózanodás igaz 
hangján tőlem térképeket s adatokat kért, és azt mondotta, hogy egy lépést 
sem megy tovább, — ő azt gondolta hogy tanítani képes, de bevallja őszintén 
hogy tanult : „mivel ily kincsekkel mint önök mi nem bírunk, de hogyan is 
jutottak önök ezekhez!" 

Midőn a tisza-kőrösi csatorna ügyében Abernethy James angol mérnök, 
a Cavour csatorna készítője — volt felhivatva, hogy véleményt adjon, ő ada-
taink bősége felett angol hidegvérüsége daczára nagyon is méltánylólag szó-
lott, és szintén bevallotta, hogy ezt lehetségesnek sem vélte ; pedig ö csak is 
egy igen csekély részét láthatta azoknak, s felszólított, hogy igen lekötelez-



ném, ha azokat az angol mérnök-egylettel megismertetném. Ily roppant te-
vékenységet fejtettek ki elődeink ezen irányban, s itt lehctlenscg hogy kese-
rűséggel ne emlékezzem meg a lefolyt 18 évre, melyet mi utódok önhibánk 
nélkül a legbecsiiletesb törekvés mellett elszalasztottunk, miután csak is a 
mult kincsén rágódtunk, azokat nem szaporíthattuk, nem öregbíthettük, — 
ha ezt szorgalmaztuk, ha ezen irányban nyughatatlankodtunk, csak is egy 
feleletet nyertünk : „van elég emészszétek fel azt" — pedig tisztelt szaktár-
saim nálunk a megállapodás — hanyatlás, és e tekintetben kinos a vallo-
más, de 18 év óta folytonos következetességgel hanyatlottunk. 

Hogy megközelíthessem azon kincset, melyet a múltból birunk, s mely-
lycl alakulási tökénkhez járulni kivánok, el kell mennem a szabad institutiók 
hazájába, Amerikába. 

Amerika ezelőtt mintegy 16 évvel egy mérnöki kart küldött ki, hogy 
a Mississipit és mellék-folyóit tanulmányozza és felvegye, s a szabályozás 
rendszerét meghatározza. Ezen küldöttség feje volt Humplireys kapitány; 
mellé volt adva számos hadnagy és tanár, s magán-mérnök; ezek között 
a jeles Abbot, ki mindvégig megmaradt a vállalattal, Humphreys főmér-
nök társa volt. Mississipi ezen óriás folyó 1 millió angol • mértföldet ha-
ladó területével sok pasztitást okozott, s az ottani roppant árterületekben 
hibásan indított műveleteket az egyes tartományok kívánságára rendszerbe 
kelletett valahára hozni. Mielőtt ezen jeles mérnökök óriási müvét felemlíte-
ném, lehetlenség futólag meg nem emlékezni a békés Amerikáról, azon Ame-
rikáról, melyben legfölebb is csak a magva lehetett meg a polgárháborúnak. 
Amerika a béke idején egy kis hadsereget tartott, de erre alig volt oka — ha 
csak a vad Indián törzsökök miatt nem, kik itt-ott az államok határaiba be-
rontottak, s az enyém-tied között határozott különbséget nem ismervén, vá-
racsokat kelletett építeni, s igy hadtestet is tartani, de ezen hadtest 28—30,000 
emberből állott. S ezen hadtestnek meg volt gyalogsága , lovassága, tüzér-
sége, utász és tábor-karja, végre genie-karja. — Ha a multat vesszük, a bol-
dog Amerika háborúit európai nyelvünkön csak határ-villongásnak mondhat-
juk — s azért volt kis hadteste, és számra igen kis genie-karja. 

Ha azonban felvesszük, hogy ezen kis genie-kar mit teljesített, akkor 
nincs eléggé meleg szavunk, hogy méltánylásunkat eléggé kifejezhessük. Ezen 
piczi kis amerikai genie-kar ! míg ők a váracsokban az Indiánokat visszatar-
tóztatták , az alatt meteorologiai és a természettan egyéb ágazataiba vágó 
jeles munkákkal gazdagitották az irodalmat. Egy része a tengereket mérte a 
polusoknál, — ugyanakkor a másik része Afrikába az Aequatornál működött. 
A hires amerikai csatorna, vas és közönséges útrendszert nem csak meghatá-
rozta, de nagy részt tettleg végre is hajtotta. — Igen ezeket jobban nem lehet 
kiemelni és megdicsérni, mintha polgár katonáknak nevezzük. És itt lehetlen-
ség szintén meg nem emlékezni vén Európánkról! és viszonyairól e tekintet-
ben, ha Európa, százezerekre menő genie-karjnit szintén ily polgári fogla-



latosságokra is használta volna, hogy igy hazájukat is ismerjek, váljon lenne-e 
ma ismeretlen ösvény ezen kis Európa területén, és ismeretlen folyó! 

Humphreys és társai egész lélekkel fogtak hozzá nagy feladatuknak 
1850-töl egész 1860-ig bámulatos dolgokat végeztek. Nem lehet feladatom a 
tisztelt egyesületet ezen óriás munka részletesb megismertetésével untatni, — 
de hogy a viszonyt, mely Humphreys, Abbot és Vásárhelyi között van, előad-
hassam legfőbb pontjaiban, még is fel kell említeni azon müvet, melyet a ne-
vezett amerikai mérnöki bizottmány végrehajtott. 

Ezen bizottmány, külön osztályaival felvétette a folyót és mellék folyóit 
területileg — s ugyan akkor más osztályok észleletekst tettek nevezetesebb 
pontoknál, s a folyón számos kísérleteket végrehajtottak. Egy másik osztály 
ismét örökösen consumtionalis szelvényeket vett. A ki az óriási mérveit a fo-
lyónak tekintetbe veszi, hogy az 3000—5000 láb szélesség és 21—1(30 láb 
mélység között változik, maga a kis és nagy viz közötti különbség nem keve-
sebb mint 30—50 láb, nagy áradatkor mint 1858-ban a folyó 7 napig 1 m i l -
lió köbláb vizet vezetett le másod perezenkint, az fogja csak méltányolni tudni 
egyszersmind azon adatokat és azon nehézségeket, melyekkel azok megszer-
zése jár t ! 

Tanulmányozásaik és felvételeik közepett egész (Jarousselt tartottak 
minden, tudományos szakmájokba vágó európai mii felett Galileitől kezdve le 
a mai napokig Chezy, Eytelwein, Prony, Ellet, Stevensohn stb. után mintegy 
()0 emésztési formulát a legszigorúbban megvizsgáltak. Nagyszerű eljárásaik-
nál, nagyszerű felvételeiknél . melyeket a legkisebb részletekig teljesítettek 
ugy a fő folyón, mint az Ohio, Missouri, Arkansas, Red Kiver mellék-folyók-
nál, továbbá a számos elágazásoknál, mint Bajon, Plaquemine, Atehafalaja, 
la Fourche stb. egész előnyösen érvényre hozták a praktikus Yankee szivós 
természetét, ugy hogy Grebenau maga, mintegy megszégyenülve, említi fel, 
ezek ellenében az úgynevezett német mélység és tudományosságot — mely 
törpe kis patakoknál tanulgatott, de ott sem tudott semmi következetest, rend-
szerest vizernésztés tekintetében felmutatni. Ezen lelkes és tudós bizottmány: 

1-ör: Humphreys és Abbot felügyelete alatt tanulmányozta a folyót 
minden phasisaiban áradat és apály esetére, csendes és zivataros időben, egye-
nes jó vonalain, görbületeinél, zátonyos örvényes helyein, és ügyekezett el-
lesni azon törvényt, melyet a természet a vízfolyásnál követ, és melyet száza-
dok óta hiába keresnek annyi müveit népek t udósai — és ezen törvényt elleste, 
kipuhatolta s annak mathematikai kifejezést adott. 

2-or: Az emésztésre vonatkozó tanulmányozást megszakítás nélkül foly-
tatta évekig egyes keresztszelvényeknél, ugy hogy nem volt nap, melyben 
10—80 uszálylyal különböző mélységben sebességeket nem vett volna, van-
nak szelvényei hol 222-er van minden pont meghatározva. a legkevesebb 
50—70-er van fixirozva. 

3-or: ily rencjszactfl meghatározta, hogy a folyó bizonyos áradatnál 
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mennyit viszen le, mennyit emészt oly állásnál, ha apad. Az emésztés közép 
magasságokra van levéve ugy, hogy azt, kit ezen tárgy érdekel, kiszámíthatja 
naponta, hónap szerint, vagy egész évre a folyam emésztési képességét. Szel-
vényei 200 lábas szélességben XII. egész 22 osztályban vannak felvéve; 
mily fontos ezen műtétei kitetszik, hogy Mississipinél egy és ugyanazon állás-
nál a folyó 400,000 köb lábbal vezetett le kevesebbet vagy többet, a mint ára-
dás vagy apadás volt. És ez szembeötlő különbség! 

4-er: Még ezen fáradságos mű haladt napról napra a roppant Mississipi 
völgy — 1.200,000 • mértföld — eső-mennyiségét minden irányban észlelte. 
Mily különböző ezen eső-mennyiség, kitetszik abból, hogy mig a Golfnál 65—68 
hüvelyk esik, addig van a felső vidéknek völgye, tiol csak 16" az eső. Az 
egész eső-mennyiség felszámítása után meghatározta, hogy ebből mennyit 
vezet le minden mellék-folyó, végre a fő-folyó, mi megy vissza a légbe, és mi 
jut az anya földnek. 

5-ör: Tanulmányozta a fő és mellék-folyó hordalékait, a roppant meder 
minden pontjából merített fel vizet, azt analysálta áradás , közép, kis viz 
esetén, s meghatározta a hordalékot, s azt a mennyiséget, melyet a folyó 
Deltája nyer évenként. — és az nem kevesebb, mint egy angol négyszeg mért-
föld 268 láb magasságra töltve. 

6-or: Tanulmányozta a viz temperaturáját a folyó minden részén. 
7-er: Meghatározta a szelek hatását különös szépen, és kimutatta, hogy 

a szél néha 7000—-30,000 köbláb vizet képes visszatartani, vagy tova szállí-
tani a szerint, a mint annak iránya és ereje le vagy fel nyomja a legnagyobb 
sebesség axisát, és végre : 

8-or: Felállított egy szabályozási rendszert , melynek következetes vég-
rehajtása után a már keletkezett rendetlenség megszíínend, és a Mississipi 
árterülete gazdag telepekke' fog általváltoztatni. 

Mindezen mély tanulmányozásnak eredménye az , hogy a mit eddig 
Európában tudtunk, az hamis, hogy legjobb tudósainktól felállított formuláink, 
minők Chezy-é, Eytelvein-é, deProny-é stb. használhatlanok. Ki nem számított 
közülünk Eytelwein hires s eddig csalhatlannak hitt formulája után, de azok, 
kik ezt tettük, hogyan fogjuk magunkat érezni, midőn Humphreys és Abbot 
után megtudjuk, hogy esethez képest néha 2ö% kevesebbet, de a legtöbb ese-
tekben 18°/o-től fel egész 171 °/0-ig rosszul, még pedig többet számítottunk. 

Humphreys és társai működésüket roppant studium, fáradság és kitartás 
közepett 12 év alatt befejezték — számosan haltak közülök ki , csak Abbot 
maradt meg mind végig, s azért jelentésüket együtt adták be a köztársaság 
elnöke Lincolnak épen akkor, midőn Amerikában már a polgárháború dühön-
gött. Legszebb eredménye működésüknek ezen rövid kis sorokkal adható, 
hogy mathematikai kifejezést adtak azon eddig talányszerü törvénynek, me-
lyet a folyók folyás tekintetében követnek, és melyet a tudósok eddig hiába 
kerestek, és azt esalhatlamil bebizonyították is. 
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Lincoln mily elragadtatással fogadta a gazdag gyűjteményt, kitetszik 
abból, hogy Humphreys kapitányt azonnal brigade-tábornoknak nevezte ki, 
és a müvet 1250 példányban nyomatta ki. De ezen roppant halmazból német-
országnak csak hat példány jutott, s igy nem csoda, na az, Grebenau kivonatos 
fordítása után, csak ma kezd ismeretes lenni. — Seward államtitkár minden 
példányt, a legvérengzőbb háború közepett külön levéllel küldött Európába, 
s ajánlja ezen művet Európa tudósainak méltánylás és megismertetés végett, s 
felöle véleményt kér. 

Es tisztelt szaktársaim itt fekszik épen azon szellemi kincs, melyet egye-
sületünk ma már érvényre hozhat. Európában, minket kivéve, ezen műről nem 
nyilatkozhatik senki, mivel nincsenek adataik, nincsenek készleteik, — de 
nekünk van! A Duna és mellék-folyóinak, a Tisza és mellék-folyóinak ke-
resztszelvényei ezer számra megvannak, és ezek között néhány száz részletes 
emésztési szelvény; csak a Tiszáról adhatunk 1'.) emésztési, és 1864 kereszt-
szelvényt. Humphreys és Abbot annyi európai tudós munkáiból egy biztos 
emésztési szelvényt sem bírtak kapni, hogy felállított tanaikat controllirozhat-
ták volna európai kimerítő, és constatirozott adatokkal. 

Grebenau, Humphreys és Abbot törvényét a Hockenbach és Hiihnen-
graben patakoknál akarja constatirozni, — az egyik patak 9 a másik 11 láb 
széles és 1 '/„ láb mély. A hírneves Hagen midőn legújabb kiadású müvé-
ben bevallja tudományunk szegénységét a vízemésztés tekintetében, apróbb 
csatornácskákban üveg csővekben tusch vízzel teszen kísérleteket. Ha ezen 
müveleteket öszvehasonlítjuk a Mississipi folyónál teljesített óriási előmun-
kálatokkal. akkor nem tekinthetjük azokat másnak, mint tudományos egeré-
szetnek. 

A mi pedig esíen tárgynál legérdekesb, hogy nekünk is volt egy fér-
fiúnk. nekünk is volt egy szaktársunk, ki ügyekezett a természetet ezen rej-
télyszerü működésnél meglesni, és a folyás titkának mathematikai kifejezést 
adni, és ez Vásárhelyi Pál — s a mi aztán a legérdekesb. s reánk magya-
rokra nézve legbecsesb, hogy ő ugyanazon törvényt szabta ki, melyet Hum-
phreys és Abbot meghatároztak, s csalhatlanul be is bebizonyítottak. Hum-
phreys és Abbot jeles müve maholnap nálunk is a közméltánylat tárgya lesz — 
miért legyen Vásárhelyi Pál neve feledve, a ki kisebb készülettel, kisebb kö-
rülmények között szinte oda jutott. Sajnállanom kell, hogy Vásárhelyi for-
muláját csak is kivonatban ismerem, de a számítása és rajza ugyan az, melyet 
Humphreys és Abbot felállítanak, és parabolán alapszik. Vásárhelyi ugyan is, 
miután meggyőződött, hogy Eytelwein és más tudósok által a vízfolyás se-
bességét határozó tan a valósággal nem egyezik, azt elvetette, és következő-
leg járt el : 

1-ör. Egy függőben három sebességet megmér, egyiket a vízszinhez 
közel, a másikat meglehetősen a folyó közepén, a harmadikat közel a fenék-
hez, és így 6 ismeretes adatja van : 3 mélység és 3 sebesség. 



2-or. A sebességeket Vásárhelyi egy másodfokú arithmetikai progressio 
tagjainak tekinti, és a többieket le egész a fenékig a háromszegü számok 
tana szerint interpolálja. 

3-or. Miután a Dunánál a legnagyobb vízsebesség közel a felszínhez 
fekszik, Vásárhelyi előadott módja szerint egy felölről lefelé fogyó másod-
rendű arithmetikai progressiót kapott, melyet összvegezvén a dolog velejére 
átment, a közép sebességre. 

Ily módon Vásárhelyi számos sebességeket vett és interpolált — azokat 
egyenes mérésekkel controllirozta, és úgy találta, hogy a számított és tettleg 
megmért adatok között csak is a harmadik tizedesben kezdődik a különbség. 

Ezek után Vásárhelyi tovább megy, és bebizonyítja, hogy a sebesség 
végpontjai egyes függőknél parabola által határoztatnak, melynek tengelye 
vízirányos; a nélkül, hogy észlelte volna, váljon ezen axis fel- vagy alszél 
folytán változik-e ? 

Humphreys és Abbot ellenben csak két sebességet vesznek egyenes 
mérés által, és igy négy adatot nyernek, 2 sebességet és 2 mélységet. Ezen 
négy adat után analytikai úton megmutatják, hogy egyes függőknél a se-
besség végpontjai parabola által határoztatnak meg, melynek tengelye víz-
irányos, és továbbá kiszámítják : 

1-ör, hogy a sebesség tengelye a víz szine alatt fekszik. 
2-or. Megmutatják, hogy erős alszél ezen tengelyt a fenék felé lenyomja, 

fbiszelek ellenben a tengelyt a vízszinhez közel felnyomják — a folyó medrén 
egyenesen keresztül fúvó szél a tengelyt nem változtatja. 

3-or. Kiszámítják azon mélységet, hol a közép sebesség van, vagy más 
szavakkal a függőnek közép sebességét számítják ki. 

Ebből láthatja a tisztelt egyesület, hogy azon törvény, melyet eddig a 
vízfolyás tekintetében annyi századok óta liiában — ügyckezett a tudós világ 
felállítani, három férfiú által felállítva és tisztán meghatározva van, s ezen há-
rom férfiú a világ két külön részében és külön időszakban élt. Ezen három 
férfiú egyike Vásárhelyi ezelőtt vagy 30 évvel algebrai. Humphreys és Abbot 
a legújabb időkben analytikai úton ugyan azt találták, ugyan azt határoz-
ták meg. 

Tisztelt egyesület! ha azt montlom és állítom, hogy adatainkhoz hason-
lókkal a művelt Európa nem bir, csak a valót jelelem ki — ha azonban azt 
mondom, hogy adataink hiányait csak azóta látom, mióta azokat az amerikai-
akhoz hasonlítottam, érdemeikből nem vonok le semmit, csak is constatálom 
azt, a mi való ! De vegyük a helyzetek különbségét. Humphreys és Abbot tá-
mogatva volt Amerika bőkezűségével, és a kifogyhatlan dollárokkal, — Vá-
sárhelyi és elődjei forrásai ezekhez képest korlátolt természetűek voltak, — 
az amerikai mérnökök egyenesen ad hoc voltak küldve, — Vásárhelyi ezen 
kivül a napi hivatalos teendőkkel volt elfoglalva, és kénytelen volt tudomá-
nyos vizsgáit a bureau gondjaival megosztani. 
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Humphreys és Abbotnak nem kellett hosszas stúdium ahhoz, hogy ők 
Eytelwein hibáira reá jöhessenek, — hiszen ők 140 sőt 160 láb mélységben 
5—6 láb sebességet mértek, pedig már Eytelwein szerint 120 láb alatt folyás 
nincs, nekik könnyű volt tehát ezen utólagosan nagyon is hamisnak tapasz-
talt tant elvetni. De Vásárhelyinknek ily mérvekkel dolga nem volt, váljon 
nem érdem-e, váljon nem a lángész müve-e, hogy ö azokat mint hasztalant 
eldobta, és azt állította fel, hogy a „természet más törvényt követ, mint a me-
lyet eddig előttünk századok óta felállítottak" és felállitotta azt nézetem sze-
rint oly jól és híven, és a valót közelítőleg, mint azt Humphreys és Abbot, kik 
12 év tapasztalatai, és ernyedetlen munka, és annyi müveit tudós mély bú-
várkodása után tevék. Vásárhelyi eljárása szintén biztos és mathematikailag 
helyes, — ezt mutogatni és bebizonyítani akarni ma feladatom nem lehet, 
miután egész előadványát Vásárhelyinek nem bírom, és csak kivonatban is-
merem, — de Humphreys és Abbot terjedelmes tanulmányait adatainkra al-
kalmazni, és azokat utána coustatálni, csak idő rövidsége miatt is lehetetlen. 

Midőn azonban felszólaltam, és Vásárhelyi szaktársunk emlékére becses 
tigyelmét egyletünknek felhívtam mint magyar mérnök, mint utódja; nem 
tagadhattam meg magamtól azon örömet, hogy nevét érvényre hozhassam, 
nem vonhattam meg egyletünktől azon elégtételt, hogy mi legyünk az elsők, 
kik Amerika egyik legnagyobb müvéről nyilatkozhassunk, hogy megmutassuk 
nekik, hogy volt szaktársunk, kiben elég lélek vólt azt mind félre tenni, mit 
elejébe tett századok előtt annyi tudós, és a természet törvényét a folyóknál 
épen úgy határozta meg mint azt Humphreys és Abbot tevék, — és ha ők ta-
gadhatlanúl gazdagabban állították ki müveiket, azt mint mondám a folytonos 
ad hoc gyakorlat és minden tekintetben kedvezőbb körülmények tehették. En 
azt hiszem, hogy a derék polgár genie-katonáknak e/.znl élégtételt adunk: én 
azt gondolom, hogy Amerikának lelkes férfia, ki, midőn Mars egészen elfog-
lalta. elég időt talált még is egy munkát Európának ajánlani, kedvesen lesz 
meglepetve ha genie-karja lelkes férfiainak Európából olv gazdag adatokat 
fog általadni, melyekre ugyran alig számított, — de ha igen — nem a szegény 
magyar földtől várta ezen adatokat. Es tisztelt egylet! mi számos, mi gazdag 
adatokat fogunk nyújthatni a Duna, Tisza, és mellékfolyóiról rendesen fel-
vett és észlelt szelvényeket, — mig a müveit Európa többi tartományai ré-
széről ez ma nincs, és Humphreys és Abbotnak csak is Ximones, vagy 
Urebenau, Hockenbach patak féle felméréseivel szolgálhatna. 

Midőn tehát tisztelt egylet felszólalni kötelességemnek tartottam, e hár-
mas czélt tűztem ki magamnak : 

a) elhunyt elődömnek és geniejének érvényt adni, és szakmája terén 
neki azon helyet kijelölni holta után, mely őt illeti, és ezzel gondolom neki 
hosszú és részletes biographia helyett a legszebb parentatiót adtam. 

b) Országunk 1816 óta következetes szorgalmának és adatai gazdag-
ságának érvényt adni,— Amerika genie-karának ugyanakkor elégtételt nyuj-
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tani, hogy felállított szabályuknak oly mély búvárkodás és tanulmányozás 
után, egészen más korból egészen más körülmények között helyes és biztos 
alapja van. 

c) Egyletünknek alakulási perczében egy szellemi tőkét adni, melylyel 
büszkén léphet fel, hogy ö adjon először is feleletet arra, melyre ugyan Ame-
rika nem számolt, — s igy egyletünknek biztosítani azt, mi mindig igaz volt: 
hogy a ki jól kezdett az jól folytat, és ha az ég ugy akarja helyét jól fogja 
betölteni- — En előadtam hármas nézetemet, és most a tisztelt egylet belátá-
sától és méltánylásától függ, hogy rendezetlen szavam mint a hang a pusztán 
el ne enyészszék. — Kérésem, indítványom nem más, leg_yen szives egyletünk 
köréből szakértőket kiküldeni, kik állításom igazolják, — hiszen tagtársaink 
között vannak a lelkes elhunytnak akkor ifjú és munkás társai, ma pedig je-
les és munka edzett szakférfiak, közöttünk van Fest Vilmos, az elhunyt jeles 
szakférfiúnak rokona és munkatársa, — Wallandt Henrik, Reitter Ferencz 
és Grechenek Béla tagtársaink, kik műveleteit ismerték, s ha az erro vonat-
kozó munkálatot, mit nem hiszek, a magyar tudományos Akadémiától meg 
nem szerezhetjük, az az említettem jeles tagtársaink közreműködése után bi-
zonyosan egészen összeállítható lesz. Elvben tehát egyezzünk meg abban, 
hogy adatainkat szellőztessük, melyeket eddig 50 éves por fedett, — küld-
jünk meg belőlük egyes morzsákat, és hozzuk félszázados törekvéseinket ér-
vényre, — gondolom méltánytalan nem vagyok, ha ezt kérem, ezzel tartozom 
elődöm Vásárhelyi Pálnak, — ezzel tartozom annyi lelkes magyar mérnök-
nek, kik ezen rendszert buzgó törekvés és szorgalom által felállítani töreked-
tek. És midőn ezeket kérem, szabadjon megemlékeznem arról, hogy engemet 
egy méltánytalan vád érhet akkor, midőn tisztelt szaktársaim közül bár ki is 
azon gondolatra vetemedhetik, hogy én a folyóinkról felállított s készen fekvő 
adatainkat egyenesen Vásárhelyinek és az ő müvének tulajdonítom. Nem — 
ez nem szándékom — és jól tudom azt, hogy az nem az ő egyedüli müve, s 
hogy előtte az adatok méh szorgalommali gyűjtésében sokan fáradoztak, — 
de ö emésztette fel ezen adatok gazdagságát, — de ő tudott azoknak érvényt 
adni, — s mikor közel volt ahhoz, hogy azokat használhassa, hogy azokat 
tökélyesítse, elragadta a kérlelhetlen halál. Suum cuique! 

En nem tagadom érdemeit azoknak, kik 181(1 óta működtek, — de nincs 
okom érdemeiket kiemelni, — és itt támogat engem a legújabb események-
től a legrégiebb históriai epocháig számos nagy eset. Azokat ma névszerint 
felemlíthetjük, kik Humphreyst és Abbotot nagy feladatuknál segítették, azok 
tudósok és hivatalos nagy körrel biró szakférfiak voltak, — de adataikat, de 
törekvéseiket csak is Humphreys és Abbot nevük után fogjuk ismerni. Míg 
história lesz, fényesen fog ragyogni Leonidas neve, ő a thermopylei szorost 
egy marok hőssel védette. Kell e ahhoz hosszú bizonyítgatás, hogy ezen el-
halt hősök bármelyike hasonló vagy épen több bátorsággal birt mint maga 
Leonidas — hiszen egyenként kelletett őket legyilkolni, míg a halhatlan ki-
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rály szellemét a persa fegyver kiolthatá — megtartott-e csuk egy nevet is a 
történet! — Nem — azok Leonidas nagy nevében ragyognak addig, mig his-
tória lesz. 

Vásárhelyi Pál kész adatokat vett által — de azokat érvényre tudta hozni; 
ki volt az, ki öt arra késztette, ki volt az, ki öt biztatta, hogy vesse el 
azt mind, mit előtte annyi híres név, annyi tekintély, mint bizonyost felállított. 

Nekem nincs okom emlékét máskép, mint elődömét tisztelnem, mig csak 
alig ismertem is őt, — de érdemeit annyira értem, annyira érzem, de mos-
toha sorsát, mely előtte a pályát kezdetén bezárta, annyira fájlalom, hogy kö-
telességemnek tartom nevét fentartani, s őt odahelyezni, hova ö genialitása 
után tartozik. S midőn ezt tenném, imaszerű fohászom oda terjed, — szak-
mánk nehéz pályáján haladva, kövessük őt, és az általa megkezdett, és any-
nyi jeles elődünk után kimutatott úton haladjunk előre, gazdagítsuk, szaporít-
suk adatainkat és hasznosítsuk azokat a közös haza felvirágzására. 

II. 
Folyóinkon nmködö hajógépek. 

BUGÁT FERENCZTÖL. 

Minden túlzás és dicsekvés nélkül állíthatjuk : hogy vízi uta-
inkon a közlekedést eszközlő legújabb gőzösök, csín, kényelem, 
gyorsaság, és takarékosság tekintetében a várakozásnak nem csak 
megfelelnek, hanem a continensen működő ily eszközökkel bátran 
versenyezhetnek is. Ha ennek előállításában nemzeti iparunknak 
kevés érdeme van, szeretjük hinni hogy annak nagyrészben nem 
mi vagyunk okai; de ha a jövőben netalán életbelépendő ilynemű 
közlekedési eszközeink, a kivánt czélnak kevésbbé felelendnek meg, 
az mindenesetre a mi hibánk lesz, mert elmulasztottuk felhasználni 
azon jobbításokat, és alkalmazni azon előnyös szerkezeteket, me-
lyeket a tapasztalás már szentesített, s melyek elérésére csak szá-
mos évi észlelés, nagy anyagi áldozat, s kitartó szorgalom segíthet. 

Hogy az elmélet és gyakorlat e téreni vívmányait czélszertíen 
felhasználhassuk, s azokat nemzetgazdászatunk ezen fontos ténye-
zőjének tökélefesbítésére fordíthassuk, szükséges, hogy azokat — 
velők közelebbről megismerkedvén — tanulmányozásunk tárgyává 


