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NÉZETEK 
a hazánkban eredő víztömegek hasznosítása 

tárgyában. 
P r i b é k B é l á t ó l . 

Szeretett hazánk kormánya a szárazon — és vízeni közlekedésnek le-
hető legnagyobb mérvbeni megkönnyítését a hazai általános jólét emelésére 
fő tényezőnek tekintvén, minden lehetőt elkövet, hogy nagy kiterjedésű vasút-
hálózat s hajózható csatornák mielőbbi létesítése (?) által a közhasznú czélt ho-
vahamarabb elérje. — A kormánynak e téren kifejtett, eléggé nem méltá-
nyolható ernyedetlen buzgalma mindenkinek, de különösen szakférfiaknak s 
legelső helyen a magyar mérnökegyletnek, mint magyar szakférfiak egyleté-
nek, elodázhatlan erkölcsi köteleségévé teszi, hogy a közhasznú czél minél 
tökélyesb elérhetésére egész erélyével közreműködni igyekezzék. 

E kötelességérzet bátorítja fel jelen sorok íróját is, hogy csekély erejé-
hez képest évek hosszú során szerzett gyakorlati tapasztalataival a kivitel 
tökélyesbitéséhez hozzájárulni s szerény nézeteinek elősorolásával az e té-
reni eszmék tisztázására némileg hatni kiván. — A mérnökegylet feladata 
lévén ilyszerü nézetek életrevalósága felett itélni s kedvező eredmény esetén 
azok érvényre jutását elősegíteni; kötelességemnek tartám, mint az egylet 
egyik szerény t a g j a : a hazánkban eredő víztömegek hasznosítása tárgyábani 
nézeteimet az egylet elé terjeszteni, kijelentve ugyanakkor, hogy tökéletesen 
kielégítve s megjutalmazva érzendem magam, ha az egylet szíves lesz, a léte-
sítendő hajózható csatornáknak állandó táperőveli ellátását is érdeklő 
nézeteket beható tárgyalás alá venni ; mivel meg vagyok győződve, hogy az 
egylet e nagy horderejű tágyban megállapítandó nézeteinek mielébbi érvényre 
juttatásán egész erélyével törekedni fog. 

A közgazdászainak egyik föelve, hogy úgy egyeseknek, mint államok-
nak joga és kötelessége a birtokaik területén belül eső természeti adományo-
kat maguk javára lehetőleg hasznosítani, s ellenkezőleg az azokból eredhető 
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hátrányokat czélszerüen csökkenteni vagy elenyésztetni. Ilyen ter mészeti ado -
mány a birtok területén eredő vagy összegyűlő víz. mely czélszerüen felhasz-
nálva öntözésre: legolcsóbb trágya*), hajózásra: legolcsóbb közlekedési eszköz, 
gépek hajtására: legolcsóbb erő, mig szabadjára hagyva, féktelen kicsapongá-
sokra képes pusztító bősz elem. Hazánk e természeti adománynyal területének 
minden részén nagy mérvben el van látva, s ha tekintjük, mily kevéssé vannak 
aránylag az adomány előnyei hasznosítva, mig hátrányainak elenyésztetésére 
aránylag mily roppant munkálatok tétettek, lehetetlen, hogy bármely gondol-
kozó fő előtt a követett irány egyoldalúsága föl ne tűnjék, s fel ne tűnjék kü-
lönösen akkor, midőn tudja hogy az emiitett hátrányok elenyésztetésével az 
előnyök kizsákmányolása mily szépen összegyeztethető. 

Nem szándékom az eddig követett eljárást határozottan kárhoztatni, 
nem lehet czélom az eddig tett vizmütani munkálatokat teljesen hibás irány-
zatnak tüntetni elő, de azt el kell ismernie minden szakférfiúnak, hogy azok 
a viz esésének nagyobbitása s igy a viznek minél gyorsabb levezetése által 
csakis az árvizek által okozható károk lehetőleges elhárítására szorítkozván, 
a viz közgazdászatilag eléggé meg nom becsülhető előnyeinek lehető kizsák-
mányolását nemcsak nem eszközlik, sőt sok tekintetben nehezítik s részben 
lehetlenné teszik. 

Mi haszna van pl. azon roppant víztömegeknek, melyek a védgátag közé 
szorított Tisza medrében, gyakran a roppant költségekkel létesített védgátak 
veszélyeztetése mellett tavaszonkint az országból mintegy száműzetnek? Bi-
zonyára semmi. Igyekszünk a viztől szabadulni minden áron; a nyári hóna-
pokban azután epedve óhajt juk : bár a száműzött víztömegnek egy részét leg-
alább visszavarázsolhatnék. Napról napra égetőbb szükségét érezzük öntöző, 
hajózható, s erőmüveket hajtó csatornák létesítésének; s a szegény vizépitész 
nyári kis vízállása miatt tervet terv után dob félre, mig végre egy műszakilag 
kifogástalannál megállapodhatik, s megállapodik azér t ; hogy meggyőződjék 
róla, miszerint terve az elérni kívánt haszonhoz aránytalanul nagy költségek 
óriási összege miatt egyáltalán nem, vagy hasznot hajtólag legalább semmi-
esetre sem kivihető. 

Az előrelátó vizépitész főfeladata tehát nem az, hogy a kiszámithatlan 
tökét képviselő vizet, azért mert kárt tehet, minden áron s minél gyorsabban 
elvezesse, hanem az, hogy elejét véve a viz lehető kártékony hatásának, 
azt, mint jövedelmező tökét, az ország határain belől minél tovább benn tartsa, 

') A víz csali akkor bír trágyázó erővel, ha termékeny iszap-részecskéket hord magá-
val. A tisztavíz csak oldó tulajdonsággal bír. Azért is ha a told tiszta vízzel öntöztetik, ter-
mékenysége mesterséges trágyázás nélkül hamar kimerül. 

) Ez fájdalom nom áll, mert azon egész rónaság, mely magyar alföld név alatt ismerő 
tes, vízben nagyon szegény. — A hegyek völgyeiből eredő folyók, miié a rónát érik, úgy szól-
ván mind a Dunában és Tiszában egyesülve vannak. Csakis az Erdély tájáról jövő Berettyó s 
Körös vizek folynak jól elosztva. Szintúgy jó helyezetben van folyóvizek dolgában a Bánság. 
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s csak akkor bocsássa ki, ha már tovább nom használhatja, s el kell eresztenie 
azért is, hogy a várandó új viznek helye legyen. 

A vizépitész eszményképe egy lehetőleg egyenes irányú, az év minden 
szakában megközelítőleg egyenlő vizszinnel biró folyam; ez eszménykép el-
érhetésére irányul minden gondolata, s ha annak, elhárftatlan természeti vagy 
más akadályok miatt egész valójában létet nem adhat is, legalább oda törek-
szik, hogy müve azt, a lehetőség korlátain belől, megközelítse. I ly eszményi 
folyam mintaképét láthatjuk egy tartályokra osztott csatornában. Mi mindent 
elkövet az épitcsz, kivált ha vízosztó magaslatok vannak, hogy ezen magasla-
tokon a csatorna felsőbb tartályainak táplálására víztartókat létesíthessen ; 
mily éber figyelmet fordít, mondhatnók, minden csepp viz megnyerésére, mily 
gazdálkodva bánik a víztartó minden, vizparányával, mennyire fölhasználja a 
természet ezen ajándokának minden előnyeit, mielőtt hatalmából kieresztené! 

Ha a vizépitészt ezen működésében figyelemmel kísérjük, akaratlanul is 
megvillan agyunkban a gondolat: nem lehetne-e folyóinkat, a természet által 
alkotott csatornáknak tekintve, ugyanily vagy ilyszerü bánásmódban részesí-
teni ? nem lehetne-e azon roppant víztömegeket, melyektől tavaszonkint fé-
lünk, ha nem egészen is, legalább részben hatalmunkba keríteni, s végre váljon 
nem sikerülhetne e, a kellő intézkedések foganatba vételével, a hatalmunkba 
kerített vizet ép úgy hasznosítani, mint azt a csatorna-épitész felső víztartójá-
nak vizével teszi ? 

Ezen kérdésekre, hazánk szerencsés földirati fekvése folytán, egész hatá-
rozottsággal igennel felelhetünk. Igenis lehet, a folyókat természetalkotta csa-
tornáknak tekintve, azok víztükrét az év minden szakában, bizonyos határok 
között, egyenletesebbé tenni, lehet továbbá az esőből és hóból származó viz 
nagyrészét hatalmunkba keríteni s annak czéljainkhoz képest kellő módon 
való lefolyást biztosítani. S e lehetőség tisztán áll előttünk, ha ügyelmünket a 
folyamok eredetére fordítjuk. A Tokaj tájékán már hatalmas folyóvá nőtt Tisza 
pl. mily számos hegyi pataknak természetes vízlevezető csatornája! A hegyi 
patakok a hegyek lejtőin elterülő roppant hótömegek megolvadásából s a völ-
gyekben összefutó eső vizekből táplálkoznak, s mig hóolvadáskor vagy nagy 
esőzések alkalmával rohanó árjaikban oly óriási vízmennyiséget vezetnek a 
Tiszába, hogy annak medre, még jelen szabályzott állapotjában is, olykor a 
vizmiivek legnagyobb veszélyeztetésével, alig képes a belé rohanó vizet to-
vább szállítani; addig másoldalról az év némely hónapjaiban alig képesek a 
Tiszát csak annyira is ellátni vízzel, hogy az mindenütt biztosan hajózható 
legyen. Ezen tényállást kellő figyelmünkre méltatva, az eszméknek oly soroza-
tos lánczolata tárul föl előttünk, mely nemcsak meggyőz bennünket a folyam 
színének egyenletesebbé tételének lehetőségéről, de méltán csodálkozásra 
gerjeszt az iránt, hogy a közgazdászati szompontból eléggé meg nem becsül-
hető vizet mindeddig kihagytuk, sőt kisegítettük futni hazánkból, a nélkül, 
hogy annak jótékony erejét fölhasználni igyekeztünk volna! 
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Mindenki előtt tisztán áll ugyanis, hogy a hegykatlanokból, völgyeletek 
böl olvadáskor s esőzésekkor kirohanó vizeket a völgyek torkolatainak elzá-
rása eltorlaszolása által föl lehet fogni s a hegyektől környezett völgyekben 
aránylag csekély munkával oly nagyszerű víztartók létesülnek, melyek tavasz-
szal megtelvén, a bennök lévő viz a száraz évszakokban folyamaink víztükré-
nek egyenletesebbé tételére kedvünk szerént lesz fölhasználható. 

Ezen eszme nem új, s más államokban már a gyakorlati kivitelben mél-
tánylatot nyert. Előnyei kiszámithatlanok; veszélyt háríthat el, s e mellett elő-
állítási költségei azon haszonhoz arányítva, mit nyújtani képes, igen cse-
kélyek. Nem akarom szaktársaim figyelmét a völgyelzárásokból eredő előnyök 
hosszas és kicsinyes taglalgatásával fárasztani, s csakis a legszembeötlőbb elő-
nyökre s a gyakorlati kivitel könnyüségére akarok néhány szóval rámutatni, 

Legszembeötlőbb előnyei a völgy elzárásoknak : 
1-ször. A hegyek közt össze futó hó- és esővíz, mely rohanó hegyi 

patakokat képez, s a folyók víztükreit egyszerre annyira emeli, hogy még sza-
bályozott folyóink mellett is minden évben gátszakadási s vizáradási veszély-
nek vagyunk kitéve, — fölfogatnék, s el lévén hárítva a veszély oka, el lenne 
hárítva az okozat vagyis a veszély maga is. 

2-szor. A fölfogott nagy víztömegekkel száraz évszakokban folyóink s lé-
tesítendő csatornáink víztükrét a kivánt magasságban lennénk képesek tar-
tani, mig ezen intézkedés nélkül méltán aggódhatunk azok jövője felett, s ki-
vált a csatornák aligha felelhetnének meg a hozzájok kötött vérmes remé-
nyeknek. 

3-szor. Az eredetöknél hatalmunkba kerített víztömegek lefolyását keu-
vünk szerént szabályozhatván, azok minden előnyeit kizsákmányolhatjuk. 

4-szer. Állandó víztükörrel ellátott patakokat állithatván elő hazánk oly 
vidékein, hol a nyers anyagok óriási tömege vár ja felgyártás s a közforga-
lomba való átadás általi értékesítését, emelnők az ipart s ez által a közjólétet 
épen ott, hol a kedvezőtlen helyi viszonyok a mezei gazdászat felvirágzását 
úgy is lehetetlenné teszik. 

A gyakorlati kivitelt könnyítő körülményeket következőkben van sze-
rencsém elősorolni: 

1-ször. A meglévő birtokrendezési térképek, s a helyi viszonyokat ösmorő 
egyéneknek a közjó iránti tekintetből reménylhetö közreműködése az előmun-
kálatokat igen megkönnyítik. 

2-szor. A viztartókul elfoglalandó területek oly csekély értékűek, hogy ki-
sajátítási összegekre alig lenne szükség, söt a kilátásba helyzett biztos előnyök 
által épen a közvotlenül érdekelt birtokosok lényeges hozzájárulására lehetne 
számitni. 

3-szor. A vizfölfogó szerkezetek épen oly vidéken lennének felállitandók, 
hol a kő, fa és vas, továbbá munkás kezek kellő mennyiségben és olcsón sze-
rezhetők. 



•333 

4-szer. Hazánk hegyes vidékei, hol a munkálatok készülnének, jó ország 
utakkal lévén ellátva, az országos közmunka nagy része e ezélra lenne for-
dítható. 

5-ször. Az ezen intézkedés által jótékonyan érdeklett megyék, községek és 
egyesek erkölcsi kötelességüknek éreznék, a kivitel megkönnyítésén saját ér-
dekükben teljes erejökkel közreműködni. 

Ily elönyök s a kivitel ily könnyűsége mellett, miután iránytadó szakér-
tőink hazatiságán kétkednünk nem szabad, kénytelenek vagyunk a kivitel ed-
digi halogatását csakis az elmúlt idők ziláltsága következményeid tekintenie 
Most azonban, midőn alkotmányos kormányzatunk folytán kezünkben van a 
mód : hazánk anyagi jólétének emelésére minden lehetőt elkövetni; midőn kor-
mányunk maga, e téren, oly nagy erélyt fejt ki, a kivitel önmagunk elleni vét-
kezés nélkül nem halogatható, s kötelességemnek tartom a hazai jólét emelése 
érdekében úgy a mérnökegyletet, mint különösen az országos középitészeti 
ügyek élén álló mélyen tisztelt szakférfiakat fölkérni, hogy ezen tárgyat figyel-
mükre méltatni s ismert erélyiik és befolyásukkal a sikeres megoldás módoza-
tait megállapítani s az áldást igérö eszmének valósítását hazafias indulattal va-
lósítani szíveskednének. 

Szerkesztői észrevétel. Azon kérdéshez, hogy a tisztelt egyleti tagtárs által itt 
fejtegetett eszme minő hasznos eredménnyel lenne kisebb vagy nagyobb 
mértékben valósitható? csak úgy lehetne szólani, ha az elzárandó hegy-
szorulatok, s völgyeletek száma, holléte , alakzata s a tenger fölötti 
magassága ; továbbá a kisajátítási s elzárási költségek mennyisége leg-
alább megközelítőleg tudva volna. — Mindezekről helyszini nyomozá-
sok nélkül nehéz vagy épen lehetetlen biztos adatokat szerezni. 

a szerk. 


