
VIII. 

B E N E D E K P Á L E G Y E S Ü L E T I TAGNAK 
É R T E K E Z É S E , 

melyet a mult év nyarán — vizépitészeti szempontból — 
felső Olaszországba tett útazása folytán a mérnök egyesü-
letnek mult éyi november 23 kán tartott szakülésében 

felolvasott. 
(Folytatás és vége.) 

Az előadottakkal szemben legyen már most szabad a tisztelt olvasó 
figyelmét a lombardiai virányokról a sivár tiszai árterület egyik jelentékeny 
szakaszára átvezetni. 

Az alsó-szabolcsi ártér. 

Ez két főrészre osztható, u. m. az egyik Tokajtól le Füredig közvetlen 
a Tisza mentén terül el; a másik pedig a víz-árt leginkább Dob környékéről 
kapván, a Hortobágy mentén, a Kun-laposon s a Berettyó árterületén á t ter jed 
egészen a Körösig. Össze ségben magában foglal 407.000 szabályozási terhet 
viselő, és ezen felül mintegy 60.000 holdat, inely csupán a Berettyó szabályo-
zási terhet viseli. 

20— 22 évvel ezelőtt még ezen terület, — mint általában az egész Tisza 
völgy — a víz szeszélyes uralmának volt kitéve, s nagyobb részben vad és 
rengeteg posványokkal s nádasokkal boritva, úgy annyira, hogy az emberi kép-
zelet csupán gondolatban tűzte ki Zemplén, Szabolcs, Borsod, Heves, Bihar, 
Békés vármegyék, a Hajdú és Kunkerületek határait. 

A mentesítés által — mely bízvást mondható, hogy itt érte el tetőpontját 
—oly nagy terület lőn itt átadva az emberi szorgalomnak, a milyennek öntözé-
sére Lombardia három negyedrész évezred óta tudományát szenteli. Boldog or-
szág az, mely a víz-szabályozásban természeti fekvés, kifogyhatlan vízü havasok 
és nagy szorgalmú népesség által elősegítve, a föld — s különösen a rét míve-
lésben Európa minden többi ors/ágát felül múlván, oly vagyonnal bír, mely 
nemzeti kincsét örökre biztosítja. 

Hol áll még ehez hasonlítva az alsó-szabolcsi árterület ? azt csak az Ítél-
heti meg, kit balsorsa 1862 —63-dik években e vidékre küldött, mikor a nap-
keltével együtt kelt a por felleg, a kiégett mezőkből felszálló szürke gőz. 

M. mérnök-egyesilletközL II. köt. 6 
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Egy évtized óta — kivévén talán az 1864-ik évet — nem volt oly év, 
melyben már a tavasz második felében hol itt, hol ott szét ne kellett volna ver-
ni a Hortobágy-vidéki ártérre kihajtott nyájakat. —Böszörmény, Újváros, De-
breczen, Nádudvar, Szoboszló, Karczag, Madaras, Püspök-Ladány, Nagy-Iván 
csak magukban véve is 200.000 holdat meghaladó ártéréi nemhogy egyszeri 
vékony kaszálásnál többet adtak volna; de nagyobb részt már nyár idején 
nem birták kopár legelőiken eltartani aránylag csekély számú barmaikat. 

Egy pár esőtlen hét kiperzseli itt a szikes földek füvét, s megrekeszti — 
a különben trágyául is elhordható telovényes vizállotta földekbe vetett gabo-
na kalászait. Nincs semmi nedvesség, mely a szárazságban lankadt növényzet-
nek életet adna, még éjjeli harmat sem jár itt. A hóvizből összegyűlő apró 
erek és tavak mindig, — a kútak gyakorta kiszáradnak, s ilyenkor, embernek 
állatnak messze földet kell járni csupán az ivó vizért is. 

Néha épen az ellenkező szélsőség áll be. A nedvesebb tavaszokon ugyan-
is, a Hortobágy vidéken összegyűlő belvizek, végig rohanva a Hortobágy magas-
partú medrében, a Kunlapos és sárréti szántóföldeken roppant károkat tesznek, 
mint az, az 1865. év tavaszán történt, a mikor ismét a víz-elemnek rendetlen-
ségén a vidék feljajdulva, a kormánytól segítő intézkedést kért. 

Az éghajlati viszonyok sújtó csapásai alatt aléltan lézengő vidékre néz-
ve a Tisza-körösi hajózási és öntözési csatorna kétségtelenül áldást fogna árasz-
tani s a vállalat műszaki oldalát illetőleg bátorkodom igénytelen nézeteimet--
teljes tisztelettel annak geniális tervelője iránt, a következőkben nyilvánítani. 

1. A rendelkezésre álló viz. 

A hajózásra mindig elegendő vizet szolgáltatánd a Tisza, még kis víz idő-
jén is, és miután ez kérdést nem szenved, csupán az öntözés kívánalmait tart-
va szem előtt — annak lehetőségét szándékom kifejteni.*) 

Löknél a Tisza legkisebb vize annyira alacsony ugyan, hegy az ártér-
nek csak kis részén uraloghatna ; de mivel ez legfeljebb csak septembcrtől ja-
nuárig szokott tartani, s az év többi részében csalhatlanúl sokkal magasabban 
szokott állani; az öntözésre legalkalmatosabb és legszükségesebb évszakokban 
a Tisza mindig igen bő vizet ad. 

A ki a Tisza árterét ismeri, és az ottani gazdászati viszonyokra tigyelmet 
fordított, tapasztalásból tudja ; hogy ha április és május hónapokban sok eső 
jár, ezáltal a szénának jó, és a gabonának is meglehetős termése biztositva 
van; sőt a legelők is könnyebben tűrik az azután következő szárazságot. 

*) Hajó-csegékkel tar tá lyokra osztott csatornákban a hajózás nom sok, do biztosított vi-
zet követel. — H a tollát az kívántat ik, hogy a hajózásra megkívántató tápvíz valamely folyó-
ból duzzasztógát nélkül jusson a hajózási csatornába : akkor ennek fenekét, illetőleg víztükrét 
okvetlenül oly mélyen koll a folyóból kiindítani, hogy a hajózásra legválságosabb augusztus, 
szep.tember és oktober hónapokban, midőn a folyók vízállása rendesen nagyon alacsony, ollen-
ben a hajózás élénk szokott lenni, mégis elegondő víz folyhasson a csatornába. A szork. 
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íme mily könnyű volna már ez időszakban a Tiszából bőséggel vezetni 
a megkivántató vizet, a mikor annak vizszíne épen ez időtájban 15 lábon alól 
(a kis vizszín felett) sohasem áll, 0 pont felett pedig nem csak 15, hanem már 8 
lábbal álló vizzel is öntözni lehetne a csatorna mentében 

a nánási határban 3.000 holdat. 
D polgári » 2.000 V 

1) böszörményi „ 5.000 r> 

n újvárosi n 10.000 r 

V debreczeui pusztamátai V 20.000 V 

» „ zámi pusztán » 10.000 » 

} „ elepi pusztán 1.000 » 
» szoboszlói angyalházai » 5.000 j) 

>> nádudvari 22.000 V 

» madarasi » 5.000 )> 

)> karczagi » 30.000 » 
j püspök-ladányl 15.000 >< 

í> kisújszállási V 4.000 >> 

» hegyesbori •> 4.000 » 
turkevi 3.000 V 

» füzes-gyarmati V 8.000 V 

V szerepi » 8.000 
» bucsa-pusztai » 3.000 

Összesen 158.000 holdat. 
És még ha számításba vétetnek a p.-ecsegi, d.-ványai, gyomai könnyen 

víz alá meríthető és leüríthető mentesített árterek, körüloelől legalább is 200 
ezerre vehető az évenkint megöntözhető holdak száma. 

Ha tehát a csatorna kis viz idején öntözésre alkalmas nem lenne is ; 
vegyük figyelembe csupán azon hasznot, melyet a tavaszi öntözés hozhat, mely 
által legalább is egyszeri gazdag kaszálás és azutáni kövér legelő biztosittat-
hatik, s eként 200.000 hold föld értéke megkétszerezve lenne. 

De talán a jelenleg tervezésben álló Ör ladány-löki tápcsatorna — 
mely már kis vizkor is 30—40 lábbal magasabb torkolattal birván, a szüksé-
gelt 8—10 láb (0 p. felett) magasságú vizet kiadandja — sem fog valamely 
meggyőzhetlen akadályokba ütközni; vagy ha ez kivihetetlen volna, akkor le-
hetne a Tiszára Löknél egy oly szerkezetű rekesztéket építeni, mely kis víz-
kor lezárható, nagy vizkor pedig egészen megnyitható lévén, veszedelmes duz-
zadást nem okozna. 

És hogy ezen eszmém ne láttassék csupán ide vetve lenni, a következő 
okokat, s körülményeket kérem figyelembe venni. 

1-ür. Az 1868-ik évi szomorú emlékezetű évben Tokajnál augusztus 24-
kén 11", — szeptember 28-kán pedig 1' 2"-el, még a 0 pontnál is alacsonyabb 
volt a vízállás. E bajnak ismét megtörténhető előfordulása tekintetéből szük-
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séges volna csakugyan a Tisza-vizét némü, bár ne:n nagy duzzadásba hozni '• 
különben a csatornából kivezető nyílások szárazon maradnának. 

2-or. A felső torkolatnál úgy is szükség fog lenni — habár csekély ma-
gasságban is — oly keresztgátra, mely a kis viznek nagyobb részét a csator-
nába szorítsa. 

3-or. Oly magas kereszt-kőgátat építni, mely a Tisza vizét a felső torko-
latnál a semes pont felett 8—10 lábnál alábbszállani ne eugedje, aligha sza-
bad; mivel e miatt nagy víz idején a most is magas áradás veszélyesen felduz-
zasztatuék. 

4-er. Épen ezéri nézetem szerint czélszerü és kivánatos volna egy oly 
építmény, melylyel a kis vizet tettszés szerint felduzzasztani lehessen, s a mely 
a nagyvíz előtt megnyittatván, a Tisza vizének egész mostani keresztszelvé-
nyét szabadon hagyná. Egy ily épület nem állana egyébből, mint a meder fe-
nekén gyengén meghajtott alakú szilárd alapfalazatból, az ahoz tartozó part 
erősítésekkel, a mely, mig egyrészt a kimosást és a meder sülyedését gátolná, 
másrészt oly vasoszlopok alapját képezné, melyek közt könnyen kezelhető 
apró tiltó-táblák alkalmaztatnának. Ez oszlopok a semespont felett 8 —10 láb 
magasságban áthidaltatván, a kezelés nagyon megkönnyittetnék. 

Nagyobb vizek az építményt magosan meghaladnák, úgy hogy — a nagy 
vizekkel járni szokott — jégzajlat felette minden akadály és kártétel nélkül 
elvonulhatna. 

Nem áltatom magamat azon hittel, hogy egy ily szerkezetű építmény 
könnyen kivihető, és kevésbé kerülő lenne. Az alapfalazatnak a kellő kiterje-
désben való felépítése, az ebez szükséges zárgátak, vizmeritések, valamint a 
vasoszlopok igen nagy és egy milliót bízvást meghaladó pénzmennyiséget igé-
nyelnének. De vegyük másrészt 

5-ör figyelembe, hogy ezáltal nem csak az Orladány-löki tápcsatorna fö-
löslegessé válnék ; de a főcsatorna fenekét is sokkal magasabban lehetne tar-
tani; és a felette előnyös körülmények között a fentebbi épitmény költségei a 
földmunkában bőven megtakarittatnának. 

Egyébiránt a vállalat megkezdésekor nem mulhatlanúl szükséges, a Tisza 
víztükrét Löknél nagy mértékben fölemelni; mivel mint már föntebb is érin-
tém, az alsó-szabolcsi árterület legelső és legfőbb szüksége épen a tavaszi és 
nyár elejéni öntözésben áll; ilyenkor pedig a Tisza mindig magas vizzel bir ; 
a miről bárki, a tiszai vizállások jegyzékeinek átnézése által, eléggé meggyő-
zödhetik. Későbben majd, ha a válalat fejlődésnek indúl; ha a vidék az öntö-
zés módjaival megismerkedik, ha az öntözött földek nagyobb kiterjedést vesz-
nek, a vidék és birtokosság igényei növekszenek, s vagyoni ereje gyarapodik, 
mutatkozni fog az állandó magas viztükörnek szüksége; s erről gondoskodni 
akkor sem lesz késő, akár az Orladány-löki tápcsatorna, akár az imént leirt 
szerkezetű vizszorító-gát által, melyeket addig is, mig valamelyik foganatba 
vétetnék, egymással össze hasonlítva átgondolni nem leend szükséges. 



I I . A főcsatorna. 

Erre nézve csupán csak annyit bátorkodom megjegyezni, miszerint épen 
az e tárgy körüli tanulmányokon alapulnak a magas minisztérium előtt fekvő 
több rendbeli, és több izben átdolgozott tervek, melyek kidolgozásában bizo-
nyosan a czélszerüség és költségkimélés valának a legfőbb irányadók. Sajná-
lattal kell ^bevallanom, hogy e tervek tüzetesebb tanulmányozásába bocsát -
koznom még nem lehetett. Jelenleg tehát a főcsatornát mellőzni fogom, annyi-
val inkább, mivel irányának megválasztása, mérvei, lejtéko és általában egész 
telepítése tárgyában a magas kir. közlekedési minisztérium véleményt készít-
tetett, melynek kezdete egyesületünk közlönyében már megjelenvén, folytatá-
sában hihetőleg mindnyájunknak tudomására fog jutni ;*) a mikor leend még 
időm a netalán kivánni valóra nézve igénytelen nézeteimet kifejteni. 

Mindazáltal jelenleg is már több adatoknak birtokában lévén, nem 
hagyhatom megemlítés nélkül azon nézpontokat, melyek aválalat megindítá-
sa s annak több tekintetben lényeges megkönnyítése érdekében előttem igen 
fontosnak látszanak. És ezek a következők: 

1 ör. Minthogy mind az ország pénzereje és hitele jelenleg számos és sok 
hasznot igérő belépitkezések által különben is szerfölött igénybe van véve, s a 
nagyszerű munkának egész terjedelmében leendő megkezdése valóban nagy 
teherrel já rna; — mind pedig az érdekelt birtokosság nincs most azon álla-
potban, hogy egész birtokát öntözésre berendezhesse: jó volna a főcsatorna 
viztükrét a felső torkolatnál egyelőre csak a semes pont feletti 10' magasság-
gal megindítani. Ez által pénzben és munkában roppant mennyiség megkímél-
hető lenne, még pedig a nélkül, hogy a vidék legsúlyosabb károkkal járó baja 
— a tavaszokon uralkodó szárazság — orvosolatlanúl maradna.— Meg kell 
említenem, hogy nem annyira a tófenekek, mint inkább a szikes, rendesen há-
tasabban fekvő földek öntözése a legelső szükség. Elég lesz a birtokosságnak 
először ezeket öntözési e átalakítani, s a kinek módjában áll, nem leend elzárva 
a lapályok öntözésének lehetőségétől sem. 

2-or. Fölösleges volna a főcsatornát teljes mérvben s minden részletei-
ben elkészitve létesíteni jelenleg; midőn csak arra lehet kilátás, hogy az öntö-
zésre számított földmennyiség — a legjobb esetben is — csak évtizedek múl-
va lesz kellőkép berendezve. Az őszi és téli kis vizek idején, midőn az egész 
csatorna úgy is szárazon maradna, a szükséghez képest minden évben lehet a 
keresztszelvényt növelni, s az első munkánál csupán arra kell figyelemmel len-
ni, hogy a kétparti töltések kellő távolságban hányassanak fel.*") 

*) Megtörtént. Szerk. 
**) Értekező úr e szerint lemond a hajózható csatornáról, és csupán öntözési csatornát 

kiván. — Egyébiránt a mit itt 1 és 2 alat t mond, az ellentétben van azzal, a mit kevéssel ez-
előtt I. a lat t a rendelkezésre álló vizröl mondott : hogy t . i. a hajózásra a Tisza kétségtelenül 
még kis viz idején és elég vizet »zolgáltat. Ámde ha a csatorna víztükre az 1 és 2 értelmiben 
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3-or. Magasabb vidékről származtatott tápcsatorna, — vagy felső torko-
lati fenék-gát nélkül az egész ártér öntözésére számítani úgy sem lehet; részint 
mert a Tisza, Löknél 450— 500 ezer holdra menő területre a megkívántató vizet, 
kis víz idején, nem is adhatja; részint mert a tiszalőki kis víz a terület nagy 
részén nem uralog. — 

4-szer. Az egész ártérnek rövid idő alatti átalakítása lehetséges nem levén? 

hosszú idő fog még eltelni, mig az egcsz löki kis vízre, vagy még azon felül 
többre is szükség leend. Váljon nem önkénytelenül azon gondolatra kell o jön-
nünk, hogy a mutatkozandó szükséget akkor a Takta, Hernád és Sajó vizei-
vel fedezzük, s hogy ezek majdan a dobi átmetszés alsó torkolata körül lesz-
nek a Tiszából ki menthetők. 

5-ör Lök és a Sajó torkolata közt is óhajtandó volna, a Tiszát hajózható 
állapotban fenntartani, a mi pedig tökéletesen megszűnnék, ha a lők-gyomai 
főcsatorna a kis vizet legnagyobb részben fölemésztené. Vegyük fontolóra a 
pest-kesznyétemi hajózásra szánt, — és mostanság tervezésben levő, — szintén 
szép jövőjű csatornának érdekét. Hogy lehetno az, és általa Pest az ország 
éjszak-keleti részével vízi úttal összeköthető; ha Kcsznyétemtöl Lökig a Tiszá-
ban vizet nem hagynánk ? 

A mint az alsó szabolcsi csatorna-válalat egész terjedelmében fejlődés-
nek indúland: különben is szükséges losz a szederkényi határtól, a polgárin át 
— talán Nánás felé egy mellékágat építeni, részint azért, hogy több vizet 
nyerjünk, részint hogy a fölső Tisza vidékének Pesttel való össze köttetése 
megne szakittassék; részint hogy a lők-gyomai csatorna környéke is az ország 
fő piaczával vízi útak által közlekedhossék. 

III . A mellék csatornák. 

A főcsatornát, mielőtt még a víz a mezőkre jutna, és azokról le üríttethet-
nék, mellékcsatornáknak kell követniük, nevezetesen másodrendű vízvezető 
és levezető vagy ürítő csatornáknak. 

Igénytelen nézetem szerint az öntözés ezen másodrendű eszközei kiépí-
tése és fentartása szintén az o.szágot illeti. *) 

Feltéve, hogy a főcsatorna vize a föld szín felett j á r : akkor a szomszé-
dos birtokoknak másodrendű vízvezetékekre szükségök nem leend, de leürí-
tők úgy a szomszédosoknak, mint a távoliaknak — múlhatatlanul — kellenek. 

A másodrendű vízvezetékek méretei a birtokosság által bo jelentett 
szükséglettől, az öntözött területek nagyságától fog függeni. Es ezek épen 
úgy, mint a főcsatorna, koronként a szükséghez képest bővíttethetnek. 

a semes pont felett 10 láb magasságban indul k i a Tiszából : akkor a nyár második felében és 
összol mély fenék ásása nélkül a csatornában elegendő vízmélység a hajózásra nem lehetne. 

A szerk. 
*) Ez attól függ, hogy az öntöző földbirtokosok minő feltételek mellett fogják kapn i az 

öntözésre használandó vizet, A S z e r k . 
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A felső vidék leürítése, ogészen a karczagi határig, semmi nehézséggel 
nem fog j á rn i ; történjék az akár egészen külön álló leürítők által, akár, — 
mint tervezve van, — a felsőbb vidéki ürítőknek a főcsatornába leendő vissza 
vezetése által. 

Azonban az alsó rész leürítése Karczagtól Gyomáig a Kőrös magas vize 
alkalmával némü nehézséggel fog járni, mivel a Kőrös nagy vize e vidéknél, 
habár rövid időközökben, magasabb lehet. 

A még ezután teendő tanulmányok folytán tudhatjuk meg, miként gon-
doskodhatunk az alsó vidéknek minden időben meg történhető leürítéséről. Az 
eszköz vagy a Berettyó mentén Csongrád felé vezető, s csupán leürítésre szánt 
csatorna leend, vagy pedig a Kőrös legmagasabb áradása alatt összegyűlendő 
fölösleges vizek — valami torkolati egyszerű zúgó megnyitásig — a holt Be-
rettyó medrekben lesznek fel felfoghatók. (?) 

Mind ezen mellék csatornák kitűzését leginkább megkönnyítené a vidék-
nek lojtékhálózata, a melyre különben is múlhatatlanul szüksége leend azon 
igazgató és főfelügyelő, hivatalnak, mely a vállalat végrehajtásával megleend 
bízva. 

IY. Az öntözés módja. 
Ha majd a fő-és mellékcsatornák készen lesznek; akkor az öntözés kü-

lönféle módjai közül hol az egyik, hol a másik lesz alkalmazható. 
Valamint minden síkságon és réten, úgy az alsó-szabolcsi árterületen is, 

a magasabb és mélyebb helyek váltakozva fordulnak elő. A hátas helyekot 
tófenekek, erek és lapályok szakgatják meg, úgy azonban; hogy az átalános 
esés dél felé irányúi. E fő esést — mely is megközelítőleg V20.U00 részre vehető 
— fognák követni a főcsatorna és az ürítők, az öntözési rendszer podig min-
don egyes részletnek vagy birtoknak fekvése viszonyaihoz alkalmazandó len-
ne. Nem lehet átalában megmondani, mely mód lenne egyedül alkalmazható a 
csekély eséssel bíró csatorna vidékére ; mert például 

1-ör. A csaknem vízszintes terület nálunk csupán csak az alámerítés 
módjával öntözhető; bár ez a váltakozó hátgerincz és mélyedék, előkészítés 
által sokkal rendszeresebb lenne, de mivel nagy költséget igényel ; ki nem vihető, 

2-or. A lapos lejtők vízszintes árkocskák által volnának legelőnyösebben 
öntözhetők. 

3-or. Az ezek aljában fekvő és többnyire vízszintes lapályokra ismét alá-
merítés lenne legolcsóbb. Vannak ugyan igen sok oly korhadékos fenekek, 
ezelőtt örökös vízállások, melyek felülete 10—20 hüvelykni vastag rétegben 
laza, az alatt pedig SZÍVÓS, víztől áthathatlan szikes agyag fekszik, mint pl. a 
böszörményi nagyrét, Polgári, Bágy, a Kún-lapos nagy része, s. a t. ezekre 
még a beszivárogtatás is előnyösen alkalmazható lenne. 

4-er. Vannak oly természetes hátas fekvésű rétek, melyek a vízszintes 
árkokra; — vannak melyek csekély eséssel bírván — a kisugárzó vízvezeté-
kekre lennének legczélszerübben berendezhetők. 
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Csak is úgy érthető azonban nálunk is az egyik vagy másik rendszerrel 
való öntözés, mint az ezen értekezés első felében előadatott. 

A csatorna vizének leggazdaságosabb felhasználhatása azt igényli, hogy 
a víz először a magasabb fekvésű földekre, onnan mint fölösleg a laposak lej-
tőire, és végre az azok aljában elterülő lapályra vezettessék. E szerint a háta-
sabb helyekről levezetett fölösleges vizek a közeli völgyeletek öntözésére má-
sodszor, gyakran harmadszor is fel használhatók leendenek; de mihelyt már 
az alsó völgyeletekbe jutnak, onnan már a leürítőkbe gyülekezvén, szomszé-
dos földek öntözésére többé nem fordíthatók. 

A felső vidéki levezető csatornák, a mint Nádudvar határán túl leendeuek, 
az azon alúl fekvő Kún-laposban ismét töltések közt lesznek tarthatók, vagy a 
főcsatorna kővetkező alsó tartályába vezethetők úgy: hogy az ezekbe leszár 
mazó vízszín a Kún-lapos felett ismét uraloghatván, a fölösleges újra felhasz-
nál tathatik. 

A Kún-lapos alkalmasint már csak az alámerítés, vagy az ennél tökélet-
lenebb beszivárogtatás módszerére leend berendezhető; a mennyiben itt völ-
gyek és emelkedések nincsenek, hanem az egész egy mély fekvésű majd-
nem vízirányos síkot képez, mintegy 10.000 ölnyi hosszaságban. 

A Kún-lapos fölösleges vízét ismét más ürítőknek kell levezetni, a mi-
lyen p. a jelenleg munka alatt lévő Karczag-piispök-ladányi határcsatorna, 
mely a holt Berettyó mederbe ömlik. 

A Berettyó és Kőrös közti terület ismét hátas és lapályos helyekkel vál-
takozik; ez már a kúnlaposi fölösleges vizekkel nem öntözhető; mert e vidék 
amannál nem alacsonyabb. 

A főcsatorna vize itt is előbb a hátasabb, onnét pedig a lapályosabb föl-
dekre vezetendő. 

Tekintve az alsó-szabolcsi árterületnek átalános csekély esését, s össze-
hasonlítva azt h lombardiai síkság erős lejtőivel, el kell ismerni; hogy ott a 
vízvezetés sokkal könnyebb, ós hogy ott a víz számtalanszor felhasználható, 
de ez gyakran nálunk is előnyösen meg fog történhetni. Lesznek azonban több 
oly esetek is, melyekben a víz csak egyszer használtathatik; és épen e miatt 
több vizet kell számitni bizonyos mennyiségű földre mint különben szüksé-
geltetnék. 

Y. Az öntözésre megkívántató vízmennyiség. 

Lehetetlen előre meghatározni, hogy általában mely mértéket kellessék 
szem előtt tartani. A főcsatornát még nem érintvén, következőket vélem zsinór-
mértékül tekinthetni: 

A szikes és agyagos kemény talaj egyszeri megöntözésére 3 hüvelyknyi 
vízréteg — ha ugyan a felület eléggé vízszintes — elegendő leend. Ebből 
ugyan az ily talaj 1 vagy legfeljebb 1 V, hüvelyknél többet aligha fog ma-
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gába szívhatni; de már 3"-nél kevesebb magasságú víz el som oszlanék 
kellőleg, b a mulhatlanúl előfordúló területi domborlatokat sem boríthatná 
mindenütt. 

A volt vízállásos laza talajok öntözésére is elég lesz 3"-es vízréteg, mert 
ezek feneke mint említve is volt, igen kemény, csaknem áthathatlan; tehát 
csak a felső 10—15 hüvelyknyi televény réteg fogja a vizet magába venni, s 
így semmi kárba nem vesz. Itt csupán az lehet kívánandó, hogy a körültölté-
sezett egyes mezők vagy táblák az agyagos földön alkalmazandóknál valami-
vel kisebb terjüek legyenek. 

Ezeket már most figyelembe véve, és egy-egy öntözési időközt 10 napra 
téve, ha másodperczenként 1 köbláb víz áll rendelkezésünkre, azzal napon-
ként 8 holdat (1200 Q ölével), tehát 10 napon át 80 holdat lehetne öntözni, 
a nélkül azonban, hogy a fölösleg csak egyszer is felhasználtatnék. 

Feltéve hogy a 3 hüvelyknyi rétegből 1 hüvelyk felszívódik, 0 • 5 hü-
velyk pedig elpárolog, akkor a fölösleges víz lenne épen fele az egésznek, 
azaz 1 ' 5 hüvelyk. Vegyük már most, hogy a fölöslegnek csupán lj3 része 
azaz 0 ' 5 hüvelyk fordíttathatik új öntözésre, és a többi 1" többé felszínre 
sem vehető; akkor e 0 " ' 5 réteg a fentebbiek szerint még 13 '/3 hold öntözé-
sére szolgálhatna, azaz: a főcsatorna vízadalékát olybá lehetne tekinteni, mely-
ből minden köbláb 80 13 V3 = 93 '/3 holdat öntözhet. 

Tegyük meg ezek alapján az összehasonlítást Lombardiával. Ott csak 
60—80 holdat öntöz egy köbláb víz; azt lehetne tehát mondani, hogy 93 '/3 

hold sok. De ne feledjük el a legfőbb tényezőt, t. i. a talajt, mely nálunk agya-
gos, Lombárdiában pedig kövecses. En azt hiszem, számításom nem helytelen; 
a mit egyébiránt a tapasztalás fog legbiztosabban megmutatni. 

VI. A birtokok berendezése. 

E kérdés már annyiban érintve volt, miszerint a másodrendű vezetékek 
által a főcsatornából kivett víz előbb a magasabb fekvésű berendezett terü-
letre vezetendő. Hogy azonban mind a másodrendű vezetékeket az emelkedé-
seken, mind a levezetőket a völgyeletekben czélszerüen és egész biztonsággal 
lehessen tervezni: erre nézve nem elég a főcsatorna lejtékadatait bírni, de múl-
hatatlanul szükséges az egész csatorna környékét lejtékhálózattal bevonni. 
Ily hálózat mutathat aztán jó irányt a részletes berendezésre is, melynek a 
mellékcsatornák terveivel is szoros összefüggésben kell állani. Épen ezért 
elkerülhetlen lesz az országos hivatalnak figyelmét a részletes berendezésekre 
is kiterjeszteni; habár ezek költsége már egyedül a birtokosokra esik is. — 
Minden egyes földterületnek czélszerü és olcsó berendezése a térvezető mér-
nök helyes belátásától fog függeni; a magas minisztériumnak tehát ez ügyben 
nem lehet fontosabb hivatása, mint hogy az idevonatkozó müvek elterjedését 
elősegítse, és képzett szakértő mérnökökről lehetőleg gondoskodjék, 
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YII. A víznek ára. 

Bár vidékünk birtokosai, a most is vállaikra nehezedő sok terheken 
kivíil nagyobb kiadásokra képtelenek, és óhajtandó volna azoknak a vizet 
eleintén díj nélkül kiszolgáltatni; de mindamellett ez eljárás sok tekintetben 
hátrányos lévén, múlhatatlanul szükséges, a vizet meghatározott árakon adni. 
E meghatározásban azon elv szolgálhat zsinórmértékül, hogy ezen újnemü ipar 
meghonosítása és eltorjedéso kézzelfogható haszon által ajánlkozik. 

Nem lehet mindjárt eleintén oly magas árt szabni, moly az országos ki-
adásnak magas százalékát kamatozná; de a mint a vidék vagyoni ereje gyara-
podik, baj nélkül lehetond majd a víznek árát emelni. 

A kérdéses árterület évi haszonbére többnyire 2 frt 50 krtól 3 frtig, 
a berendezés költségei úgy hiszem 10 —12 forintjába fognak a tulajdo-
nosnak kerülni, minők legkisebb évi kamatja 50 kr. Az öntözés a hasznot 
megkétszorezi. 

Ezek szerint ily számítást lehot tenni: Fizettessék a vízért az öntözés 
által nyert haszon, — levonván abból a berendezés évi kamatját — tehát 2 frt 
vagy 2 frt 50 kr. Ezt csak például hozám fel, és megjegyzendőnek vélem, 
hogy ezen árt kezdetben lényegesen le kellene szállítani, és módosítani: 

a) a föld osztályzati minősége szerint; 
b) a berendezési költségek arányában ; 
c) határidőnként; azaz a moly birtokos hamarább szerződést köt, az ré-

szesüljön némü kedvezményben. 

VIII. Vízhasználati törvények. 

Törvények vagy alapszabályok sommiféle vállalatnál nem hiányozhat-
nak. Az ide vonatkozók 3-féiék lehetnek : 1-ször az országos, 2-szor a birtokos-
ság jogait, kötelezettségeit illetők, 3-szor az egyes birtokosok egymáshozi vi-
szonyaira tartozók. 

Törvényhozásunk e téren még nem működött; do bizton reméljük, 
hogy hazai kormányunk, a közjogi bonyodalmak megoldása után, már nem 
fog késni egy czélszerü vízhasználati törvény-javaslatot a képviselő ház elé 
terjeszteni. 

Befejezés. 

Nem kívánom a tisztolt szakülés figyelmét tovább fárasztani, csak azt 
bátorkodom még megérinteni; hogy összehasonlítva hazánkat Lombardiával 
szomorúan koll tapasztalnunk: mennyire hátra vagyunk; do ne essünk két-
ségbe, hanem kövessük a jó példát. 

Visszatérve az alsó-szabolcsi ártér helyzotére, erős meggyőződésem: 
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1-ör, hogy arra nézve a csatoi'na és öntözés: életkérdés, s a mentesítés 
fél munkája a Tisza-szabályozásnak; 

2-or, hogy az öntözés minden nehézség nélkül meghonosítható; tekintsük 
bár a természeti fekvést, a rendelkezésünkre álló folyó vizeket, vagy az or-
szág és egyesek javára mutatkozó hasznot és a közvéleményt. 

Azt hiszem a mélyon tisztelt szakosztályi gyűlés legkevésbé kételkedik a 
kérdéses csatorna szükséges voltában, és teljes bizalommal esedezem úgy a 
szakosztályhoz, mint általa egész egyesületünkhöz, miszerint nemes hivatásá-
hoz képest, és ny omatékos befolyásával, az ügy előmozdításában mind a vidék 
birtokosságot gyámolítani, mind a kivitelben a magas kormánynak — mely 
is a tisza-kőrösi csatornát bizonyosan felkarolandja, s elejteni nem is akar-
hatja — segéd kezet nyújtani méltóztassék. 


