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É S Z R E V É T E L E K 
Lechner Gyula királyi mérnök úr előadására a Tisza-Kö-

rösi hajózási és öntözési csatorna ügyében. 
HERRICH KÁROLYTÓL. 

Lechner Gyula szaktársunk, közlönyünk két füzetében előadást, illetőleg 
értekezést közlött *) a T. K-si csatorna ügyében, és így oly t á rgya t kezel, mely 
ma m.ár a legkorszerűbb, lehet mondanunk a legfontosabb teendőink közé 
tartozik; — ha tekintetbe vesszük azon csapás t , melyet hazánkra , főleg ma-
gyar lakta alföldünkre a kérlelhetlen sors keze mért. 

Alföldünk sikjai aszályos vidék; ezzel gondolom minden meg van 
mondva. Az, ki ezen síkokon a termelést s ennek folytán a m a g y a r faj t állan-
dósítni képes : az lesz a második honfoglaló, — és ehhez semmi egyéb nem 
kel l , mint viz! — A kérdések kérdése azonban : hogyan teremtsünk vizet ? 
itt lehet csak nézetkülönbség; — mert hogy viz ke l l : azt mindannyian valljuk, 
értekező szaktársunk is vizet óhaj t , még pedig jótékony vizet. •— Midőn tehát 
közlönyünkben fentisztelt szaktársunk ezen érdekes tárgynak vitatását meg-
kezdette, gondolom mindnyájunk köszönetét biztosította magának , hogy ez 
által ezen eddig rejtett ügyet nyilt kérdéssé tette, melynek megoldásához szak-
férfi épen úgy, mint érdekelt egyiránt járulhat véleményével; de megbocsát^ 
ha mindjárt egyúttal ki is jelentem, hogy legalább az én nézetem szerint, csak 
idáig és nem tovább terjed minden érdeme. 

Hogy világos lehessek, el kell röviden mondanom, mint keletkezett a T . 
K-si csatorna tervezete. A borzadalmas 1863-iki aszály és az az t követte nyo-
mor elevenen sürgették az éhező népnek foglalkozás általi élelmeztetését. — 
Deczembcr elején 1863-ban a tiszaszabályozási volt felügyelőség rendeletet ka-
pott és 1500 frtot, hogy hat hét alatt a T. K-si csatorna tervezetét mutassa be. 
Daczára az ismeretes zordon télnek 16—20 fok hideg közepette a 17 mért-
földnyi vonalozás és viz-szinelés végrehajtatott, s a terv nem hat, lianem nyolcz 
hét multán febr. 6-án 1864-ben az irányt adó felsőbbséghez fel lett terjesztve. 

*) Lásd az 1-ső kötőt 2-ik füzetében V. alatt mogjelont dolgozat bevezetését. S z e r k. 
M. mérnök-egyesület közi. ÍJ. köt. 1 
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A nép éhezett keservesen, a vidék várva vár t , küldöttséget küldöttségre me-
nesztett, és sept. 25-én 1864-ben megérkezett a bírálók véleménye, — miután 
már azalatt julius l-jén 1864. az ínséget hivatalosan betiltották! És mi volt a 
hét hónapos bírálat eredménye ? A csatorna torkolata rosz, ezt feljebb kellene 
valahol a Tiszából kivenni, és ezen tekintetben újabb tanulmányozásokat és 
vonalozásokat tenni, úgy hogy nem csak a volt alsó-szabolcsi ártér, hanem a 
Polgár-Öcsöd között fekvő nagy hátas tér is nyerhessen éltető vizet, s ez okból 
nem Löknél, hanem a Tiszának egy magasb pontjából kellene kettős, azaz 16 
öles fenék szélességgel kiindulni, hogy az egyik ágazat nyolcz öllel folytassa a 
Lök-Gyoma vonalát, azonban nem a völgy közepén és igy mélyében, hanem 
hátasb helyen; a másik pedig Polgár-Öcsöd között vonuljon a Körösökbe. 
A többi apróbb észrevételeket, 2 tartány helyett 3-nak tervezését, a zsilipeknek 
kisebb mérvekre való átváltoztatását, mellőzöm. Ezen első felvizsga tehát , 
keserűség nélkül legyen mondva, 7 boldog hónapot vett igénybe. Es következ-
tek a felső vonalak tanulmányozásai más 1500 frt költséggel. Vonalt, nem kell 
mondanom, hogy nem leltünk, hiszen ezt a vidék ovografiája után nem is 
reménylhettük, de a legjobbnak látszó vonalak rövid idő alatt fölterjesztettek, 
és a csatorna 3 tartánynyal, kettő helyett, ismét fölterjesztett. 1865 ezzel lefu-
tott. — 1866-ki január elején Abernethy Jakab hires angol mérnök, Olaszhon-
ban a Cavour-csatorna végrehajtója lett, felvizsga végett kiküldve. O a felső 
tracet elveti, a tervezet vonalozását, úgy mint eredetileg fel volt terjesztve, nem 
csak elfogadja,—de a mérveket és viz mennyiséget illetőleg úgy, mint szaktár-
sunk által előadva van, átváltoztatva, a kormánynak kivitel végett oly ajánla-
tot teszen egy hatalmas pénztársaság nevében, minő még alig volt téve osztrák 
válalatra. Megjegyzem, hogy az angol mérnök a hivatalos adatokat megnyer-
vén, rövid hetek alatt nyilatkozott, s mi több, ajánlatot is tett! — Hónapok 
után ismét egy hatalmas aggodalom lépett fel a csatorna ellen, nincs v iz! — 
Boldog Is ten! a Tiszának, a dal-ismerte bő Tiszának egyszerre vize nincs. — 
Ennek vizsgájára egy ösmeretes szaktársunk a jeles Wallandt Henrik küldetik 
ki. Gyors és beható munkája után kimutat ja nevezett szaktársunk az aggodal-
maknak a vizhiány tekintetébeni alaptalanságát. Es mi történik ? ekkor rögtön 
valakinek eszébe jut, hogy az alsó-szabolcsi volt nagy ártér nevezetes része 
már fel van szántva, és igy nincs öntözni való föld! — Erre természetesen nem 
volt egyéb válasz, mint hogy adjanak vagy 8000 költséget, s biztos általános 
felvétel után majdan ki fog mutattatni, hogy van e föld és minő? Ha mi kimu-
tattuk volna okkor, hogy van föld, én ugyan erősen hiszem, hogy azt mondot-
ták volna: igen, de levegő nincs, — mert már minden „nincs" megvolt, ezen 
egyet kivéve, emlitve ; de szerencsére már ekkor a felelős magyar ministeriuin 
kineveztetett. 

Ez volt a Körös-tiszai csatorna eddigi története, ehhez csak azt kell csa-
tolnom, hogy én soha többet , mint egy tervet nem adtam be, és ezt mindig 
Löktől Gyomáig. Igaz, hogy illustráltam más vonalakkal is: de ezzel csak a 
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bíráló szerepét akartam könnyíteni, e's attól az eszmétől távol tartani, hogy 
más irányban nagyobb eset-viszony és igy jobb vonal lehetséges. Honnan 
veszi azt Lechner szaktársunk, hogy én 9 tervet adtam be, nem vagyok képes 
csak képzelni is. Nekem 8 hét alatt 1500 írttal elég volt egy vonallal elké-
szülni, s a szerénység egész érzetével kell tiltakoznom ezen igen is genialis ter-
mékenység ellen, mivel én [nem vagyok képes bár mily erőfeszítés mellett a 
csatorna terveket úgy szórni, mint p. o. Dumas a regényeket. Nem habozva 
tehát, én soha mást, mint ugyan azon egy vonalat, nem terveztem; azt az első 
felvizsga után,két tartány helyett, háromra átalakitottam;—később pedig miután 
az, királyi biztosságilag, mint szokás mondani, feljárva lett, a helyi viszonyok 
és érdekek folytán harmadszor néhány öllel idébb vagy odább tétettem, de min-
dég egy és ugyan azon irányban: az az Löktől Gyomáig. 

És ezen stadiumban vette át a felelős m. kormány a Tisza-kőrösi csatorna 
ügyét. Arról volt csupán szó, hogy van e föld, még pedig alkalmas föld, — mert 
a vonal helyessége, a viznek elegendősége már valahára szerencsésen el volt 
ismérve. Lechner szaktársunk jónak látta a dolgot elejétől újra kezdeni, és azt 
ismét oda vissza terelni, honnan valahára már elég szerencsésen letereltetett. 
Előadása az olvasó előtt áll s igy a nagy közönség előtt;— szóljon hozzá tehát 
mindenki, én részemről lehetőleg rövid leszek. Mint minta tárgyalás, sokat nem 
mondok, ha állítom, hogy érdemét veszti, mivel visszatért oda, hova nem kel-
lene. S itt megbocsát, ha én Abernethy Jakabot, ki a Gangesnél egy szeren-
csés öntöző hálozatot tervezett, csak egyetlen egy kis fokkal ő elébo teszem, — 
de csak is azért, mivel még tőle ily rendszert nem birunk. Mint birálatot ismét 
nem becsülhetem nagyra, mivel az elvkérdés tüzetes tárgyalását nem látom 
benne, hanem igen is látok benne oly állításokat az öntözés gyakorlatából, me-
lyeket halomra dönteni, já ték. 

Az öntözés müve, nagyszerű eredményeiben; de a mérnök ehhez kevés-
sel járul. — Az a mi voltaképon az ő műve után érvényre hozza magát, már 
nem az ő teendője, az a gazdáé és az úgynevezett camparo-e, és ezt ne is iri-
gyeljük tőlök. — 

A mérnöknek az öntözés tervezeténél három főelvro kell ügyelnie: 
a) az öntözendő térnek a lehető nagy esést megadni, —• fokozni ott, hol 

eset hiánya miatt kell, — mérsékelni pedig ott, hol az túlságos. 
b) Bő és biztos vizzel ellátni az öntözendő területet, — a föld területét 

legalább 5 lábbal, legfeljebb 7 lábbal uralni. 
c) A vizet, a mennyire lehet gyorsan elvezetni, hogy tespedés okozta kár 

lehetlen legyen. 
És most kérdem váljon ezen elvkérdések csak egyikébe is beleereszke-

dett e szaktársunk ? Nom ! — 

1* 
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Olaszország vagy ké t ezer éve, hogy öntöz; ott az öntözésnek az iskolája. 
Oda megyen tanulni e tekintetben minden müveit nép szaktudósa és gazdája. 
És néhány hőseit ezen szép iskolának személyesen vagyok szerencsés ösmér-
hetni, — ne vegye Lechner szaktársunk sértésnek, ha azt állitom, hogy ezen 
olasz jeles szaktudósok fejüket vakarnák, ha nekik a sors által azon szerencsét-
len feladat jutna, hogy 1500 írttal hat hét alatt az alsó-szabolcsi 450.000 hold 
ártér öntözésére tervet vagyis inkább eszmét adjanak. Ezen eszme oly rövid 
idő alatt csak azért volt lehetséges, mivel már a vidék, szikkasztás tekinteté-
ben, továbbá ártér fejlesztés miatt elszórtan tanulmányozva volt, s ú j vonal 
csak néhány mértföld hoszban volt szükséges. Nekik oly folyóról, mely vona-
lakkal folyik 100 öh-e,először fogalmuk sincs; — hiszen ők öntöző csatornáik-
nak 2—10 sőt több hüvelyk esést adnak 100 ölre. Nekik az képzelhetlen, hogy 
ily területen legalább 10 más folyó rendszer ne folydogáljon különböző eset 
viszonyok között, melyet aztán fel lehet használni! Nekik arról ismét képzele-
tük sincs, hogy ily földtenger csak 6 vonal eséssel húzódjék lefelé. Ók folyóik-
nak neki mennek, azt kevesebb eséssel egy kőgáttal kiveszik, s a csatorna kez-
detén már egy pár ezer öllel öntöznek, s jobbra balra egy más folyó rendszer-
nek visszalökik a felesleg vagy elhasznált vizet !]Es ehhez tessék Tiszánkat ha-
sonlitni vonalnyi esésével, és az azt kisérő esés nélküli vigaszt nem nyújtó sík 
területeivel; nem csak Löknél, de fent Naménytől kezdve, a folyónak 4—8 vonal 
esetéről van csupán szó, és tessék m03t ebből rövid vonalakra hatalmas esést 
meggazdálkodni, — ez lehetlen, s itt magából folyik az, mi való, hogy nálunk 
meg kell azon eszmével barátkoznunk, hogy öntöző csatornáink felső vonalai 
nem öntöznek, vagy hogy a holt vonalakat ki nem kerülhetjük-

H a szaktársunk Lechner az öntözést ismeri, legyen szíves kimutatni, hol 
kerülte el figyelmemet egy völgy vagy oldal folyó, melj be nagyobb eséssel 
vezethettem volna elhasznált vagy felesleges vizemet, talán a 10 mértföld hosz-
ban egy folyam rendszert vagy völgy eletet í elhasználhattam volna. De ez 
nincs sehol! A völgy mintegy 6 vonallal lejt, én ennek felét vettem el, tartánya-
imnál 6 lábat haladó ugrásokat terveztem, s így az illető területeknek helyen-
ként 4—5 hüvelyk, de 2 mértföldig vissza 1 '/2 hüvelyk esést biztosítottam. És 
csak is itt hiszem, hogy Abernethy hibázik, midőn csak három lábat esik tartá-
nyainál és igy 3 láb esést elveszteget,—• és a Körösnek 9 lábbal a kis viz felett 
megyen neki, ok nélkül;—de ezt alkalmasint az okozza, hogy neki arról fogal-
ma sincs, hogy itt jobbra balra más vízrendszerek találhatók ne legyenek. Tes-
sék nekem kimutatni, hogy ezen alsó-szabolcsi ártérnek miként adhattam volna 
több esést, semmint azt tervezém, s akkor meg is hajlok előadása, vagy ha tet-
szik birálata előtt! — D e erről értekező úr jónak látja meg sem emlékezni. 

A második elvkérdést értekező úr ismét mellőzi, — és teljességgel nem 
is kutat ja, váljon uralom e a vidékot vizemmel, — liánom helyette azt képzeli, 
hogy a völgy közepén lévén csatorna vonalammal, azt nem is tehetem. Pedig 
itt ismét téved. Neki tudni és kipuhatolni kellett volna, hogy ezen áradás járta 



földeken mit müveit a Tisza szabadon járó vize, helyenként mily magasságra 
birt emelkedni. Ha ö e tekintetben puhatolásokat tett volna, láthatta volna azon-
nal, hogy a csatorna közép vizszin-vonala magasabban jár, mint a volt tiszai 
áradás, és igy nem is kételkedhetett volna azon, hogy ezen viz legalább is elvi-
hető oda, hova eddig szabadon folyt; — és mely területet eddig öles vizekkel 
boritott, oda hüvelyknyi vizeket lehet terelni. Ha a tervet nézi, láthatta volna szin-
tén, hogy a vidék mindenütt 5—7 láb magas vizzel uraltatik, s igy jó kivezetés 
lehetséges; — kevesebb nem jó — de több sem, — mivel már ekkor a mellék 
csatornákat töltések között kellene vinni, pedig elv az, hogy könnyebb és biz-
tosabb ásni, mint tölteni. A vízmennyiséget illetőleg a különböző számításokat 
nem rostálja, pedig kár. Én számítottam egész 11 év átalány vizet, számitottam 
6 hónap vizét, még pedig úgy, hogy 13'— 2"-et haladó közép víz feleslege,azaz 
p. o. 2 2 ' - 2 " — 0 ' " viz csak 13'—2"—0"'-nak vétetett, de mi 13 '—2"—0" ' 
alatt volt, az betudatott, s márczius 1-től augustus elsejéig 11 év alatt az átla-
gos viz még is 11' —3"—8"' . Gondolom ez elég ovatos számítás. — Abernethy 
az olasz viszonyokat tekintve, hol az állam a vizet biztosítja, rekeszgátat ja-
valt. — Ehhez akkor jutunk, ha vagy 200.000 hold öntözött területünk és igy 
mintegy 80—100 millió tőke értékünkkel több van, — 

A harmadik elv kérdéssel sem törődik értekező szaktársunk, — el tudom 
e vinni a vizet V Igen is, még pedig mennyire lehetett, a gyomai magas vizállás-
tól függetlenül, mennyiben a holt Berettyó medrét kijavítani, és azt Ocsőd tá-
já ig felhasználni javaltam, s ez által az alsó tartány földjei mindég kiszabadít-
hatok a viz alól. 

Elvkérdésekbe tehát szaktársunk nem bocsátkozik, — és dióhéjba vonva 
előadása eredményét, az nem más, mint hogy a Tisza-körösi csatorna hajózási 
tekintetben feladatának megfelel, de vonala nem érint nemzetközi forgalmat.— 
Öntözést ill' tőleg nincsen elég adat a két catagraf után, hogy azt megle-
hessen Ítélni : váljon a csatorna hasznos vállalat e, és így terhet nem válal e 
magára az ország, ha azt végrehajtat ja; s ezért még több tanulmányozásra és 
vizszinelésre van szükség, hogy e tekintetben nyilatkozhasson; de hogy öntözni 
kell ezen szerencsétlen vidéken, azt, hála az égnek, meleg szavakban ajánlja ! 
— Tehát több studium, —- kezdjük azt újra. 

Elv kérdésekbe tehát szaktársunk nem bocsátkozik, de helyette nézetem 
szerint még is megtámadja a tervezeteknek azon részét, mely szerintem aligha 
megtámadható, t. i. a vonaluzást. Bíráló úr t. i. elég világosan azt mondja, hogy 
neki úgy látszik, liogy a vonalozás a teknő alakú völgynek kellő közepére esik 
és ezt annyival inkább hiszi, miután a Hortobágy medre tetemes hosszban fel-
használtatik, — s igy a tervezett vonal inkább szikkasztó vagy szárító, mint-
sem öntöző csatorna! De szerintem biráló úr láthatta volna magából a terve-
zetből , hogy a Hortobágy medrét még tetemesen mélyíteni kell, hogy a csa-
torna kívánt feneke előállítható legyen. Ha ezt azonban restelte a tervből 
látni, bár kitől megtudhatta volna, hogy a Hortobágy medre sokkal magasab-
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ban fekszik , mint a tőle távol, vagy hozzá közöl fekvő úgy nevezett 
fenekek ós laposok vagy vétségek, minők a Bágy, Hort, Makkod, Lipót, Korgó 
és az ég tudja mennyi tavak és fenekek. — Ily téves feltevés után indulva bí-
ráló úr a tervezett vonalat megtartja emésztő csatornának, és nála, az ártér szé-
lein , két magasabban folyó csatornát akar előteremteni! Tehát miután egy sze-
rencsétion csatornát nem vagyunk annyi vájudás után képesek előállí-
tani, ássunk hármat. Ez nom volna rosz magában véve! De vegyük gyakorla-
tilag a dolgot, váljon szerencsés e ezen eszme? nom! nom akarok szigorú lenni, 
do annyit mondok egész illemmel, hogy ez egy igon is naiv eszme az ösmore-
tes háládatlan viz viszonyok folytán! Igen, ha a Lök-gyomai csatorna baloldalán 
folyó magas csatornának lefolyást lőhetne adni, ez szép dolog lenne, de hová 
ütközik a magasan folyó Körös helyett? a Berettyó medrébe, mely még maga-
sabb; a jobb oldalon folyó második csatorna pedig azon Kőrösbe, hová a vonal 
torvezvo van. — Tehát mi losz a két magas viz között meghagyott mély csa-
tornasorsa! azt legjobban fogja biráló úr megmondhatni;—ez be lesz ckelvc két 
vonal között, és ha Gyománál a Körösbe nem mehet, akkor a levegőnek nom 
adhatván vizét, mást nem tehet, mint a Körös-gyomai magasságára dagadni, — 
azaz jobbra balra vidékét viz alatt tartva, azt ellápositni. Kicsinybe áll az igon 
is, mit biráló úr mond; két magasan folyó ároknak egy mélyen folyó elvezető 
árok kell főleg a doubles ados rendszernél, vagyis a R'úckenbau nál, do ezt nagy-
ban alkalmazni, — itt bocsánatot kérek áll a deák közmondás : „a minori ad 
május" nem lehet következtetni. 

Ismétlom, hogy elvkérdésektől ovakodott biráló úr, liánom helyette elő-
adja az öntözési rendszerek különböző nemeit szóról szóra Nadault de Buffon 
után, és ezekből egészen hamis következéseket állit fel, s nagy betűkkel hir-
deti, hogy egy rendszer sem alkalmazható, az elboritást vagy is elárasztást 
kivéve. Én Buffon jeles munkáit ismerem, s csak azóta sajnálom, hogy azokat 
irta, mióta azok miatt a Tisza-kőrösi csatorna és annak szerencsés fekvésű föld-

r 

je kétség tárgya lehetett öntözés tekintetében. Es itt mindenek előtt tessék 
nekem azt meghinni, hogy az az elárasztás vagy elboritás, ha tetszik, nem oly 
rosz dolog, mint azt biráló ur képzeli. Treuding után ott, hol a marha tenyész-
tésre suly fektettotik, — a mi nálunk nagyon is meg van, — ez az első rend-
szer, és minden más modornak elejébe teendő — nem csak azért, mivel olcsó ; 
—• hanem azért is, mivel pénzt és pedig sok sok pénzt hoz, — és ezáltal költ-
ségesb rendszerek kivitelét lehetségessé teszi! — Miután biráló úr számokkal 
mutatja ki, hogy p. o. a gerincz öntözés oly sikon, hol gerincz nincs, lehctlon, 
ezen állítás különösnek fog legalább is tetszeni, — pedig bocsánatot, az nem az! 

Én midőn olaszhon több öntözési vonalait feljártam volna, s Elia Lom-
bardini előtt csodálkozásom fejeztem ki, hogy őket a természet oly hatalmasan 
segítette, miszerint a föld csak úgy kínálkozott nekik rendes jó alakban az 
öntözésre, ő nevetve mondotta, hogy ha az öntözött területek 1V2 hüvelyk vert-
aranynyal fedve lennének, annak érteke alig érne fel azon fáradság árával* 
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melyet annyi századok óta az olaszok földjeiknek átalakítására fordítottak. 
Tisztelt szaktárs úr, a gyapjú, posztónak, a posztó, kabátnak olaszhonban sem 
termett ; az elsőt szőni, a másodikat azzá ott is varrni kelletett. Igy lesz ez 
nálunk is. Biráló úr számokkal mutatja ki, hogy mivel csak ily része van meg 
annak, mi esés tekintetében ezen vagy más öntözési rendszerhez kell, tehát az 
lehetetlen : akkor bocsánatot kérek, de bizton állítom, hogy szaktárs úr nem 
tudja, mi az a 3-masok és 5-ösök harcza Olaszhonban! azaz világosabban: 
nem tudja, hogy Olaszországban örökös rétet nem tartanak, mivel az rosz. 
A hármasok állítása után a fű negyedik évben hanyatl ik; hanem süríí gyep-
gyökerek és pihenés folytán arany-bánya kínálkozik ezáltal az ekének, s így 
azt felszántják, — de ha maggal van bevetve, nem öntözik, — kivéve ha irtó-
zatos szárazság van. Megöntik az őszivetést egyszer aratás előtt, mikor már 
meg van érve, azért hogy mihelyest le van vágva, tavaszi alá szánthassanak, 
s ne legyen szükségük eső után hiába imádkozni, mint ez nálunk gyakran 
hónapokig hasztalan történik, s egy év alatt kétszer arassanak. Az ötösök 
ugyanezt öt évi cyclusokban teszik. A mint tudom, a hármasok mig maggal 
clik földeiket, 9—12-szer szántanak, az ötösök 15— 18-szor. Ha ezt teszi szak-
társ úr, akkor fogja látni, mily valótlant állított akkor, midőn nagy betűkkel 
hirdeti, hogy kétfelé ömlő erek által, esés hiánya miatt, szó sem lehet az öntö-
zésről. Lehet biz az! Eke által. Ezen egyszerű gép által, melylyel már annyi 
ezer év óta keressük kenyerünket, a legügyetlenebb béres képes 10—15 öl 
szélességben egy szántás által a tökéletesen vízirányos földben 4 hüvelyk 
különbséget előidézni, s így csak az a kérdés, hány év alatt kiván szaktárs 
úr Vioo vagy ,/(jt) vagy l / i 0

 v a g y épen V„u rész esést előállítani, — ha levezető 
árkának, vagy a völgyliossznak kellő esése meg van. Ezt Beregh-Ugocsában 
láthatja, ezt bogárháti szántásnak hivják. Bereghben ezelőtt az volt a jó föld, 
melynek tetején arattak, oldalán kaszáltak és a közép barázdában pedig 
halásztak. így lesz ezön vigasztalhatlan síkokon is, esak adjon nekik vizet 
szaktárs úr. — Ott néhány év múlva az ömlesztéssel megvagyonosodott 
birtokosok javítgatni fogják földeiket eleinte ekével, később, ösmerve a ma-
gyart, mint szereti földjét, még majd luxust is fognak űzni, mint a siegeniek, 
kik már a Hang és Riickenbaut is fokozzák, és ezért szinte gúnyoltatnak. 
Elfogadom tehát, mi nem áll, hogy az alsó-szabolcsi ártérnek oldali esése 
nincs, — de ezen körülményben szerencsét látok szerencsétlenség helyett, holott 
be tudnám bizonyítni, hogy van bizony ott igen kis távolra nagyon nagy föld-
szin-különbség, és mind víz alá tehető! — tehát a vagyonos, főleg pedig ok-
szerű gazda, ott az öntözést különböző módokon fogja gyakorolhatni, — helyi 
viszonyaihoz képest! — De szaktárs úr akar aiTÓl is véleményt adni, hogy 
mibe kerül az öntözés, és ezért számos keresztszelvényeket, szóval, több stú-
diumokat akar. Bocsánat, ha itt figyelmeztetem, hogy ha még annyi vonalakat 
fog is tanulmányozni, csak studiuma lesz, de semmivel sem több, és mentül 
több studiuma lesz, annál kevésbé fogja megtudhatni, mit tegyen; mivel ekkor 
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kezdődni fog a caleidoscop figuráinak hajhászása. 300—450,00U hold terüle-
ten száz meg száz mellékcsatorna kell, 3 láb víztől 15—20 láb képességgel. 
Ezekről egyelőre véleményt, sőt tervet adni, a lehetetlenséggel határos, lehet 
több százezer tervet és költségelést adni, mind jó lesz, mivel valamennyivel 
lehet majd öntözni, — de mind rosz lesz egyelőre, mert, ne csatlakozzanak a 
számba vett factorok a vállalathoz: vége van egy felállított rendszernek; — 
ha pedig a számításba nem vett factorok ahhoz csatlakoznak, újra vége van 
a tervnek. — Hát ha még úgy j á r szaktárs úr, hogy ovatos tanulmányozás 
utáni tervezetei ismét oly kezekbe kerülnek, mint az enyimek, hogy azok, kik 
majd hivatva lesznek arról véleményt adni, éveket szalasztanak el, és hosszas 
studiumot fordítva studiumának megértésére, újabb studiumokat fognak sür 
getni. Abernctliyt kivéve, ki már harmadik kedvező ajánlatot tott ezen csa-
torna végbevitelére, eddig az volt a szerencsétlenség, hogy a legjobb akarat 
mellett a tárgy elintézése mindig oly kezekre volt bízva, kik voltaképen nem 
tudták, mit mondjanak róla; — ezt láthatta szaktárs úr legjobban, midőn a 
tárgyat megakasztották azért, mivel a csatorna környékén már az ártért fel-
szántották ! Es ennek daczára újabb studiumokat sürget szaktárs úr, holott 
meleg szavakkal commentálja a volt szabolcsi ártér nyomorult helyzetét, moly 
rosz víz mellett, kártékony víz mellett termelt és pénzelt, s ma a vízhiány 
miatt terméketlen, sivatag, aszály esetén ! 

Tisztelt szaktárs úr és köztem ezen tárgyban csak egy eltérés van, — 
mi mind a ketten találkoztunk egy szomjan halóval, és mind a ketten meg-
akar juk a haláltól menteni. — Ön ösmérve a kristályüvegek minden nemét, 
azon aggódik és okoskodik, finom cseh vagy velenczei, vagy közönséges ma-
gyar üveggel adjon-e neki vizet, — én meg vederből vagy mozsdóból, hogy 
roszabb házibútort ne nevezzek, akarom neki nyújtani az éltető vizet! s őt 
megmenteni, mig ön, legjobb szándéka mellett megöli, vagy me^ hagyja halni. 
H a éleihez jő, — az ő dolga aztán, miből fog vizet'inni. Én azt hiszem, 
hogy kedvező körülmények mellett finom pezsgőt is fog a nyomor után öntöz-
getni gyomrába. — Nekünk az olasz viszonyokra gondolni sem szabad, — 
nálunk minden más. Én hiszem, hogy a mint az egyiptomi eljárás sajátszerű, 
az olasz, a spanyol ismét az : úgy a magyar öntözés is egy egészen saját rend-
szernek fogja magát kinőni. Én hoszasabb tanulmányozástól irtózom, s inkább 
szeretném, ha egy elösmert, a gyakorlat terén jártas olasz beutazná néhány jó 
Camparoval a vidéket, s adna aztán véleményt; ez rövidebb idő alatt keve-
sebb pénzzel lehetséges! mivel segíteni kell. És itt szabad legyen megemlíteni, 
hogy én miért említem fel a Camparót. Szerintem az olasz mérnök óriás a 
törpe Camparó mellett; — egy olasz mérnök 8—10 folyam és csatorna rend-
szerén megy keresztül, — egyik folyó alatt, másik felett, s biztos öntözési háló-
zatot állit fel, — de egy ily mérnök törpe akkor, ha arról van szó, hogy egy pár 
hectár földdel mi történjék, s kezdődik a Camparo szerepe, ki e tekintetben 
aztán óriás, — s mi igen mulatságos, egész méltósággal megveti a mérnököt. 
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Az alsó-szabolcsi ártér öntözésénél csak az j á r studium nélkül és pedig 
könnyen, mi olaszlionban igen nagy számításokat kiván, t. i. egy conceptiónak 
főleg oly Cavour csatornaféle conceptiónak mennyi biztos földje van. Nálunk 
ez telekkönyvezve van. Ha a szabolcsi ártéren az ártalmatlan féken tartott 
víz oly magasságra növeltetik, mint azt valaha a rakonczátlan tisza jár ta , 
akkor lehet csakugyan hinni és be is bizonyítni, hogy legalább is annyi földet 
fogunk öntözés alá vehetni, mint mennyi víz alatt volt. Rögtön lesz-e ez ? nem. 
Az emberek alól kezdik meg, hol azt biztosan lehet, és terjeszkednek felfelé, de 
évek során. Egy jól öntözött rétnek nálunk sem lesz kevesebb becse, mint 
másutt, de legyen fele, azaz 500 frt, ma ezen földek 20—40, sőt néha még 
olcsóbban adatnak el ezen nyomor földjén. Ha az állam már p. o. 150 —200,000 
h. földet bir öntözés alatt, eleintén csekélyebb adóztatás mellett, akkor magától 
folyik, hogy a jelentkező fölsőbbek kedvéért már fogják a felső vonalakat 
kutatni, — vagy Abernethy szerént eszélyesen a Tiszát Löknél dagasztani, 
miben én nehézséget akkor nem látok, ha alsó Szabolcs egy részén, mint 
már mondám, 80—100 millió tőke van, és az utána járó gazdag kamatok 
keletkeztek. 

Kisebb észrevételeit mellőzöm, mivel erre szükség nincs; hajózni és 
öntözni: két nehéz dolog; közvetitni igyekeztem, mivel ezen vidéken mind a 
kettő kell, — miért ? hosszú volna elmondani, de ebben nem térünk el, mivel 
8 öl helyett 7 , 5-t venni épen úgy lehet, mint 8 , 5-t, ez néhány °/0 különbség 
fel-le, — pedig már az öreg Scliemerl megmondotta, hogy vízterveknél 10 °/0, 
semmi, — ily feladatnál pedig épen az, — melyet bizony kár volna most mái-
ismét elhalasztani, még pedig, mint már történt, évekre elhalasztani. Ily válla-
latot maga a kormány úgy sem hajt végre, de igen is társúlatok Adjunk jó 
vonalt, biztos vizet és elvezethető vizet, bizzuk a többit a társulatok és érde-
keltekre, — s lesz öntözés, mivel a végrehajtás ideje alatt a vidék folyton fog 
tanulinányoztatni. Azért studium, újabb tanúlmányozások helyett egy olasz 
felvizsga; ez nem szégyen nálunk. Rouhernek mint közlekedési ministernek 
első gondjai közé tartozott, — az öntözést, sajt készítést, sőt szalmakalap-
készítést olaszhonban tanulmányoztatni, miért ne tehetnők mi szintén ezt, de 
gyakorlatiabban ? Azért én olasz tanács, vagy felvizsga mellett vagyok, hosszú 
anulmányozás és így sikertelen fáradsághelyet t . 


