
XXIV. 

Böngészet néhai Beszédes Ferencz irományaiból. 
Egyletünk tagja Jánoska Nándor szives volt néhai Beszédes Ferencz iro-

mányaiból néhány csomag másolatot és kivonatot szerkesztőségünk rendel-
kezésére bocsátani. 

Mint tudva van Beszédesnek a vizek szabályozása és hasznosítása köré-
ben sok jó eszméi és tervei voltak, melyek közül többek jó sikerrel valósittat-
tak is, mások ellenben, mint becses anyag, még mai nap is csak az eszmék so-
rában léteznek. 

A fentemlitett irományokat átlapozva, azokban is több ilynemű eszmékre 
akadtunk, molyok némelyikének kivonatos közlését, még pedig ha szükséges, 
észrevételeink kíséretében, jelenleg sem tart juk érdeknélkülinek. 

Ily hasznos eszme vagy terv volt: az Ipoly folyónak szabályozása Nóg-
rád és Hont megyékben, egybekötve egy hajózásra, fausztatásra, földöntözésre 
alkalmas külön malom csatornának létesítésével. 

Az idovonatkozó terv-fejtegető iratból, röviden összefoglalva, a követko-
zőket vesszük k i : 

Bevezetésül fejtegeti a tervező, hogy átaljában véve mily hasznok szár-
maznak abból, ha a vizek szabad lefolyását akadályozó malomgátak a közép-
szerű vizbőségü folyók medréből, — minők az Ipoly, a Körösök, Sajó, Nyitra 
s. a. t. — kitakaríttatván, a malmok az anyamederből kivezetendő külön ma-
lomcsatornára állíttatnak. 

Ily külön malomcsatornák lchotségcssé teszik: a folyóknak viz-tömegct, 
esetét jövedolmeztetni a nélkül, hogy az árvizek lefolyásukban gátoltatnának 
és e miatt saját medrükből kiszorittatnának; — másrészt pedig a folyónak 
vize a malmok hajtásán kivül, a körülményekhez képest fausztatásra, földön-
tözésre, sőt hajózásra is hasznosítható. 

Minden malomcsatorna, ha néhány öllel szélesebbre ásatik, és minden 
malom mellé egy hajó-csege (Schiífs-Schleuso) ') építtetik, hajózásra tökélete-
sen alkalmassá alakitható. 

A külön malom-csatornának az Ipoly folyónál nagy hasznai lennének. 
A vizcrő olcsóbb a gőzerőnél, mely drága tüzelőszert emészt és költséges 

gépeket igényel. 
A gátnélküli szabályozott folyón a szálfa-usztatás közép árvízkor lehot-

') Legyen szabad ezen német szavat: „Schleuse" az ámbár szokatlan, de tiszta ma-
gyar, régi „csege" szóval adni, az egyidö óta felkapott, épen nem magyaros hangzású, való-
ágos tót zsilip" — zlab szó helyett. 
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séges lenne; a hasábfa-usztatást pedig a malomcsatornán lehetne gyakorolni 
aratás idején, a midőn legkevesebb szokott lenni az őrletés. 

E czélra a malomzugó közép araklába (Griessaule) kivehotő, és a zugó 
oldala, vizjárás-magasságig, vaslemezzel borítva legyen. Egyébb szerelés nem 
szükséges. 

Az Ipolyvölgy területe, Káinétól (Nógrádban) a Dunáig, 46.000 hold, s 
e huzamban csak 36 öllel emelkedik a Duna közép vizszíne fölé. 

Igen könnyű lonne ezen területet öntözni, mert a malom-csatorna vizszí-
nét többnyire a völgy szine fölött hordozná. 

Az Ipolyvölgy esete, mind hosszában, mind széltében igen czélszerüon és 
egyenletesen van elosztva, a mi a malom-csatorna létesítését olcsóvá és az ön-
tözést sikerrel berendezhetővé teszi. 

Ezután áttér a tervező az Ipoly folyónak a tervkészité3 idojébeni állapo-
tára s erről a következőt mondja : 

Az Ipoly folyónak szabályozását leginkább gátolja a Kálnótól a Dunáig 
létező 57 malom melyek gátjai a medert 57 álló tónak lenni kényszerítik s 
ezáltal azt vizfolyatási képességétől majdnem egészen megfosztják. 

Mutatja ezt a tervbe foglalt hosz-szelvény, valamint azt is, hogy a gátakat 
a hozzájuk tartozó malmok működésének megszüntetése nélkül leszállítani nem 
lehet. 

A malomgátakon kivül a folyóágy kanyarai görditnek akadályt az árvi-
zek lefolyása ellen. 

Az Ipoly medrének hossza Nógrád megyében Kálnótól kezdve Ilont-
megye határáig, a kanyarok mentében mérve 52,520 vontöl 

az ajánlott 67 átmetszés hossza együttvéve 8583 vontől 
s a rendezett Ipoly medrének hossza tenne . 40,600 „ 

tehát a rövidítés Nógrádban 11,920 „ 
Nográdmegye határától Hontinogyében a Dunáig az Ipoly-

nak kanyargó hossza 62,700 „ 
a javasolt 52 átmetszés liessza 11,816 vontöl, a szabályo-

zott meder hossza lenne . . , . 43,500 „ 
tehát a rövidités Hontban 19,200 „ 
Együtt véve a rövidités lenne 31.120 vontöl, és a 119 átmetszésnek egész 

hossza 20.399 vontöl, melyek kiásása 203.990 kézi napszámot igényelne. 
Ezen rövidítés megfelel az Ipolyvölgy tormészetes esetviszonyainak, s 

nom kell attól tartani, hogy a folyásában megrövidítendő viz modrét túlságos 
melységre kimossa. 

A mi a külön csatornát illeti, Beszédes kétfélo torvet készitett. — Az 
egyik azon föltevésre van fektetve, hogy a földbirtokosok, mint malom tulajdo-
nosok, egyedül csak malom-csatorna épitésére fognak szorítkozni, mely eset-

') A malmok száma a tervmagyarázatban nem mindig 57-nek, hanom majd 51-nek, 
majd 52-nek mondatik. A szerk. 
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ben az egyes malmok álló helyének megválasztásában tekintettel kell lenni a 
birtok viszonyokra — A másik tervezet egy részvény társulatnak alakítását 
föltételezte, mely társulat számára egy, a birtokyiszonyoktól független hajózható 
malom csatorna vala tervezve. 

Ez utóbbi conibinatioból a vállalatra nézve — a mint tervező mondja — 
azon előny származnék, hogy kevesebb, de egyenkint nagyobb vízi erővel el-
látandó malmot lehetne építeni; mi által az épületekbe fektetendő költségnek 
egy része megkiméltetnék, és a kezelési költség is kevesebb lenne. 

Ezokot előre bocsátva, érdekesnek tart juk a váltólagos tervek átalános 
költségvetéseit — a mint azokat Beszédes számította, és némely tételekre 
nézve indokolta, — a következőkben közölni. 

A. A birtokosok által építendő malomcsatorna. 
A völgyalkat, nevezetesen a tőrincsi határ közepétől, a szakali határig lé-

tező völgyszorulat két egymástól olválasztott malomcsatorna létesítését teszi 
szükségessé. 

Az egyik, t. i. a felső csatorna Nógrád megyébon Kálnó határában, — a 
hol torkolata vizosztó müvei ellátandó, — kezdődnék, és a tőrincsi határban is-
mét az Ipolyba szakadna. — Ezen csatornán állhatna 12 malom, mindegyik 2 
vízi korékkel. 

Az alsó csatorna, torkolatán szintén vizosztóval ellátva, Nógrádban a 
szakali határban indulna ki az Ipolyból, s Nógrád mogyében fekvő fölső 
részére 7, hontmegyei vonalára, moly a Dunáig terjed, 11 malom lenne állit-
ható. — Mindegyik malomnak lehetne 4 vízi kereke; az alsó kettőnél, ha ugy 
tetszenék 6 vízi kereket ') is lehetne hajtatni. 

A szotei határban a malomcsatornát egy vizvozeték-hiddal az Ipoly sza 
bályozott medrén át kellene vinni a völgynek nyugati oldalára, azon homokos 
vizrohanások elkerülése miatt, melyek a szetei határtól Letkésig a völgyöt ke-
letről ostromolják. 

A költségek a következők: 
A felső, egészen Nógrádban fekvő kálnó — tőrincsi csatornának ásatása 

15.447 frt. 37 kr. pengő pénzbon. 
Ezen csatornán — beleértve a csatorna ásatást és a vizosztó mü épitését, 

egy felülcsapó malom p. p. 5167 frt. 13 krba, ogyalulcsapó 6167 frt. 13 krba 
kerülne. 

Az alsó malomcsatorna nógrád-megyei részének 
ásatása kiván 25.165 frt. 32 krt. p. p. 

') Ez esetben az alsó két malomnak a többinél nagyobb esetet kolleno adni, mert a víz 
mennyisége a zárt csatornában egyenlő valamennyi malomnál; a logalsó malom pedig — lia 
közel van a lofolyó vizet magába fogadó anyamederliez, áradás idején ennek felnyoraúló vízétől 
s szenvedhot. A szerk. 
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ugyanennek hontmogyoi részének ásatása . . . 40.523 frt. 57 krt. p. p., 
a vízosztó mű építése . 13.680 „ — „ „ 
a vízvezeték-hidé a szotoi határban 4.590 „ — „ „ 

tehát az ezen csatornára állítandó 18 malmot közö-
sen illető költség öszvesen tesz 83.959 frt . 29 krt . p. p., 
a miből egy-egy malomra esik 4664 frt. 25 '/a krt. p. p. 

Egy 4 kerekű malom építésére szükséges 7047 frt., zúgó minden malom-
nál kerül 1100 p. fr tba, és igy egy-egy 4 vízi kerekű malom öszves költsége 
12.811 frt. 25 '/„ krra rug. 

Ezen árkiszámitásra kulcsul vétettek az Arad megyében már létesített 
fehér-körösi malomcsatornai és más épületek valóságos költségei. 

A tervező ezen malomcsatorna minden vízi kerekére csak egy forgó kö-
vet számított; — o szerint a 30 malom öszves őrlő köveinek száma 96 vagy 
100 lenne, s hozzá teszi, hogy tapasztalás után ítélve, minden egy forgó kő 
minden 24 órában egyszerűen (flach) 80 pozsonyi mérő aprószemü gabonát 
őröl meg. 

B. A Kálnótól a Dunáig építendő hajózható malomcsatorna. 
Ezon vállalat részvénytársaság által lenne létesítendő; még pedig egye-

lőre csak Losoncztól vagy Káinótól kezdve a Dunáig, későbben lehetne föl 
felé tovább folytatni. 

A malmok felosztása a következő lenne; 
Kálnó és a Losonczi patak között : 2 malom 1 vízikorekkol 3 pár forgó 

kővel. 
Innen lefelé Károsig: 3 malom 2 vízikorekkol 4 pár forgó kőre. 
Károstól a Dunáig 10 malom, 2 vízikerekre, 6 pár köre. 
Lenne tehát öszvesen 15 malom 78 pár forgó kőre. 
Ezen felosztással minden malomnak kétszer akkora, sőt nagyobb hasz-

nos esetet lehet adni, mint az első torvezet szerint, és a kövek jobb eredmény-
nyel működhetnek. 

Ezen Kálnó-dunai, 18 mérföld hosszú, hajózható malomcsatorna követ-
kező költségbe kerülno: 

1. Káinótól a Dunáig a csatorna hossza 72.040 vontöl 
= 18 mérföld, a malomcsatornát 4 öllel Szélesíteni . . . 172.000 frt. p. p. 

Ezon öszvogben minden köbölre 3 napszámos van 12 
krral számítva, és minden ezüst forintra 15 kr. szerszám és 
felügyeleti költség van bcvéve; és miután tapasztalásból 
tudva van, hogy egy köböl földet ily csatornától 20—24 kraj-
czárért szoktak kiásni, a földmunka kelleténél V2 részszol 
többre van számítva, tollát a költségvetésnek ezon logfőbb 
tétele a készítendő szigorú részletes terv után is bizton mog 
fog állani. 
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2. Káinótól Rárosig szükséges 10 hajó-csege, a beadott 
terv módjára épitve, a nagyobb bukás miatt egyenkint 4000 
írt jával 40.000 frt. p. p. 

3. Rárostól a Dunáig szükséges 11 hajó-csege1), egyen-
kint 3500 ftot 38.500 „ „ 

4. Káinótól Rárosig 5 kisebb malom 18—20 köre . . 19.900 „ „ 
5. Rárostól a Dunáig 10 nagyobb malom 60 köre . . 80.000 „ „ 
6. Földbeváltás 10 öl szélosségbon, udvarokkal együtt 

620 hold 100 ft jval 62.000 „ „ 
7. Káinónál egy kisebb vizosztóra 6000 frt. és Rárosnál 

egy nagyobbra 14.000 frt. együtt 20.000 „ „ 
8. Rárosnál egy hidesatorna 6.000 „ „ 
9. A most létező 51 malomnak kisajátitása . . . . 90.000 „ „ 
10. Munka vezetési költség, évenkint 6000 frt. 5 évre 30.000 „ „ 
11. Szerszámra 5 év alatt legfeljebb 10.000 „ „ 
12. Minden 3000 ölre egy hidat számitva, lesz öszvesen 

24 hid 800 ír t jával 19.000 „ „ 
13. Számba nem vehető anró kiadásokra 40.000 „ „ 

a költség mindöszve tesz 627.600 frt. p. p. 
minek 6% kamat ja tesz 37.656 forintot. 

A hajózható malomcsatornának remélhető jövedelme. 
1. A malmok jövedelmeül az aradmegyei létező malom-

csatorna eredményeinek csak felét, tehát biztonsággal szá-
mitva, ezen csatorna malmai jövedelmeznének legalább 
63,000 kila szemes gabna-vámot; kiláját 1 forintjával véve, 
tesz 63.000 „ „ 

2. A csatornán évenként vagy 20.000 öl hasábfa szál-
lítását számitva, ölenkint 1 frtal . . . , 20.000 „ „ 

3. A Bogo csatorna után itélvo, s figyelembe véve a 
nógrád-honti forgalom viszonyait, évenkint legalább 100.000 
mázsa különfélo áruczikkok szállítására számithatni, má-
zsája 30 kr jval tenno 50-000 frt2) . 

moly rovat az ipar és kereskedés fejlődésével folyton 
növekednék. 

') A liajó-csegék száma 21, tollát nem egyez a malmok számával, a mely csak 15. E 
különbségnok okát csak a terv deritliotnó ki, mely nem áll rendelkezésünkre. 

A Szerk. 
2) A vízi vámot a tervező kissé magasra számította, mert például a 15'/. mérföld hosszú 

bácsi Ferenez csatornán 1855. évben 1.853.C.43 mázsa után 125.221 frt. 33 5 , krt. p. p. tett a 
vámjövedelem, s e mollett a kereskedő világ folyvást a magas vám ollon panaszkodott. 

A szerk. 
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4. Az Ipolyvölgy lapálya Káinétól a Dunáig 46.000 
holdat tesz, és föltéve, hogy ebből birtokosaik csak 30.000 
holdat fognának öntöztetni, az e czélra kiadandó vizért hol-
dankint csak 30 krajczárt számítva, tesz a víznek ára . . 15.000 frt. p. p. 

a jövedelem öszvesen 148.000 frt. p. p. 

Ezen öszvegböl 10.000 forintot a csatorna fenntartására leszámítván, a 
maradék a beruházandó töko kamatját többszörösen födözné. 

Használhatna egyébiránt a csatorna, az elősorolt jövedelmi forrásokon 
kivül, még más gazdászati czélokra is, mint például gyapjú mosásra, miután 
mindon csege bukványa alatt könnyű lenne a juhokat úsztatni. 

Ezek után a tervleirás még némely, a részvénytársulat alakítására, a 
munka sorozatára és véghezvitelére vonatkozó részleteket foglal magában, 
melyeknek itteni előadását mellözhetőnok véljük. 

Néhai Beszédes Ferencznek az Ipoly-folyónak — hajózható malom-csa-
(ornával összekapcsolandó — szabályozását tárgyazó, s az előadottakban is-
mertetett tervét kiválóan azért tartjuk közlésre méltónak, mert kétséget nem 
szenved, hogy ezen tervnek valósítása jelenleg is nagy hasznot hajtana az ér-
dekeltségnek. 

A tervkészítés idején a vállalkozási szellem hazánkban még mély álmát 
aludta, nem csuda Lát, hogy ily életrevaló eszmo sem birt érdeket gerjeszteni. 
Azóta a körülmények megváltoztak, s ma már láthatjuk, hogy a mindennapi 
élet szaporodó igényeinek szükséges kielégítésére irányzott törekvés nem rit-
kán kétes sikerű vállalatok körül is képes szellemi és anyagi erőket csoporto-
sítani, és igy tán nem egészen hiu azon reményünk, hogy ezen már feledésbe 
sülyedt tervnek fölélesztéso az érdokeltséget annak valósítására buzditandja; 
más részt az som kerülheté el figyelmünket, hogy mind az, a mi a közlött terv-
fejtegetésben az Ipoly-folyóra nézve czélszerünek s hasznot haj tónak monda-
tott, ráillik kisebb nagyobb mértékben mindon más, sőt az Ipolynál még jelen-
téktelenebb folyóvizeinkro is. Ilyenek a Rába, a Körösök, a Sió, Nyitra stb. 

Hasznos-e az ariya-folyóktól külön vezetendő malomcsatornákat egy -
szersmind a hajózliatásra is képesíteni, ez egyéb helyi viszonyokon kivül leg-
inkább két körülménytől függ: 

a) hogy lehet-e a csatorna-vonal irányában elegendő szállítmányra szá-
mot tartani ? Természetes, hogy az ilyen csatornai szállításra leginkább oly 
czikkok alkalmasak, melyok értékükhoz képest nagy tömeggel és súlylyal bír-
nak, s e miatt költséges szállítással nem értokesithetők. Ilyenek a gabona, 
mindennemű kő és fa, a só, szén, borok stb. Gyarmati áruczikkek, vagy ele-
ven állatok, például disznók, nom alkalmasok az aránylag lassú csatornai 
szállításra. Szintúgy nem vehetők tekintetbe bárminő, csak 2— 3 mérföldnyi 
rövid útat teendő szállitmányok, mert ily esetben az oda- és elhordatás, a ha-
jóba be- és abbóli kirakodás magát nem igen fizetné ki. 
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b) Nincs-e a csatorna vonalának szerfölött nagy esése? Ha ugyanis a 
víznek folyására minden 100 ölre, 1 sőt, 2 hüvelyknyi esés adatik, az esésnek 
többi részét liajócsogékkel kell meghaladni, s miután minden 6—9 lábnyi ösz-
szegyülő esésre egy csege szükséges: ezeknek száma, — ha a csatorna vonal 
nagy eséssel bir, — igen szaporodik; a mi egyrészt a csatorna épitési és fenn-
tartási költségeit növeli, másrészt a hajók haladását is késlelteti. 

A folyó-vizekhez hasonlitva, a zárt tartányu hajózási csatornák azon nagy 
előnynyol bírnak, hogy táplálatukra alig képzelhető csekély vízmennyiség 
kell, feltéve hogy medrük a vizet jól tar t ja . 

Egyéb méretek és körülmények egyenlősége mellett, minél csekélyebb 
esés adatik a csatorna víztükrének, annál kevesebh vízzel lehotend a hájózás-
nak szükséges mélységet megtartani. 

Igy például ,egy vízirányos tartányokra osztott 10 öl széles, 15 mérföld 
hosszú csatorna, melyen a legnagyobb dunai hajók is járhatnának, ha agyagos 
víztartó mederrel bir, 2 kőbláb folyton-folyó (másodperczenkint) vízzel bőven 
táplálható. 

A mi pedig a malmokat illeti, kézzel foghatók annak hasznai, ha az 
anyamedertöl elkülönített csatornára állíttatnak, olyannyira, hogy mivolt or-
szágokban a malomtulajdonosok még nagy áldozatokkal is létesitík malmaik-
nak külön csatornára telepítését. 

Bármily hosszú az ily malomcsatorna, sakár hány malom legyen azon, 
egynél több gátra, vagy csakis az anyameder alacsony víztükrét a csatorna 
torkolata előtt állandósító vízi-épitménynél többre nincs szüksége. A malom-
csatorna torkolata pedig táblás rokeszszel láttatván ol, ezen át a csatornába 
mindig csak azon vízmennyiség bocsáttatik be, mely a malomkerekek hajtá-
sára szükséges. 

Ezon egyetlen torkolati vízosztó-münek építése és fonntarsására szükséges 
költség megoszlik az öszves csatornai malmok között, a mi hasonlithatlanul 
csekélyebb teher, mintha minden malom külön saját csatornáján, vagy a mi 
még ennél is rosszabb, az anyamedren áll, s c miatt mindegyiknek külön kell 
egy gátat fenntartani, s ezt az árvizek és a jégzaj rohamai ellen oltalmazni. 

Ezenkívül a külön malom-csatorna által még azon sok viszálynak is 
eleje vétetik, melybe a malom-tulajdonosok gátjaik és ezek vízduzzasztása, s 
az árvizek lefolyásának akadályozása miatt a szomszédos földbirtokosokkal 
minduntalan bonyolittatnak. 

De mily előny az anyamederre nézve, midőn a nagyszámú malomgátak-
tól megszabadul, s az ezek által okozott iszapolatoktól, zátonyoktól megtisz-
tulva, árvizeinek befogadására s levezetésére képessé válik. 

Bizonyos esetbon a malom-csatornának duzzasztó-gátra épenséggel nincs 
szüksége. 

H a t. i. a csatorna felső torkolata a legfelső malmon felül oly távolságban 
indíttatik ki az auyamederből, a hol már ennek legalacsonyabb víztükre is 



magasabb az első malom megállapított csapó-vizének tükrénél. — Ez esetben 
nincs duzzasztásra szükség, csak a csatorna torkolata alatt állandósítani kell 
az anya-meder fenekét, hogy az a kis víz tükrével együtt alább ne sülyedkes-
sen, s ez által biztositva lesz a malom-csatorna őrlővize is. Magától értetik, 
hogy a csatorna-torkolat és az anya-meder kereszt-szelvényeinek egymáshoz 
oly arányban kell állaniok, miszerint kis víz idején az olőbbi — rekesz táblái-
nak nyitva tartása mellett, — a malmok hajtására szükséges vízmennyiséget 
magába fogadhassa. 

Említenünk sem kell, hogy az Ipolyvölgyi malom-csatornának fentköz-
lött költségvetése, melynek szerkesztése 1840 év tájára esik, mai napság nagy 
módosítást, illetőleg emelést igényelne; de a költséghez aránylag a remélhető 
jövedelem is emelkednék. 

Végül még a tervmagyarázatban egy helyen előforduló czimezés fonalán 
mégemlitjük, hogy Beszédes az ezen csatornára vonatkozó terveit Nógrád-
vagy Hont megyének nyújtotta be, s meglehet, hogy azok mai nap is ezen me-
gyék egyikének levéltárában feküsznek. 

Az Ipoly szabályozási tervezet ismerteté sen kivül a beküldött irományok-
ból érdekesnek tartjuk még közölni: 

Beszédes Ferencz eszméit a duna-tiszai hajózási csatorna létrehozatala, s kü-
lönösen a földmunka körül követendő eljárást illetőleg. 

Tudva levő dolog, hogy egy, a közép, vagy alsó Tiszát a Dunával Pest-
nél összekötendő hajózási csatorna létrehozatalának vágya már több mint 100 
év óta foglalkoztatja a Magyarország közgazdászatí fejlődése iránt érdekkel vi-
seltető elméket, amin nem csudálkozhatunk, ha tekintetbe vesszük, hogy egy 
hajónak utja Szegedtől Pestre jelenleg: 

a) a Tiszán le Titelig, s innen a Dunán víz ellen Pestig 110 mértföld. 
b) a Tiszán le Török-Bécséig, innen a Ferencz csatornán át Bezdánig, 

s innen a Dunán fel Pestig, 78 mértföld. 
c) a szeged-pesti csatorna létre-j ötté vei pedig csak 23'/2 mértföld. 
Ezen távolságok egybevetése, fontolóra véve még, hogy Szegedet mily 

roppant terjedelmű termelő vidék környezi, megfejti a csatorna létesítésére 
irányuló régi vágyat, moly még 1723-dik évben eredményezte a pest-szegedi 
csatorna épitése tárgyában hozatott első törvényt; a 1840. évi 38. törvényezikk 
pedig többrendbeli kedvezményeket biztosított egy társulatnak, mely ezen 
csatorna építésére — leginkább Beszédesnek kezdeményezése, ajánlása, s ezen 
vállalat mellett önérdektől ment, mondhatni lelkesült buzgalommal folytatott 
fáradozási következtében — lépéseket tett. 

Beszédes Ferencz ugyanis mélyen meg volt arról győződve, hogy a pest-
szegedi hajózási csatorna —- ha az ő terve elfogadtatik — 6 millió pengő 
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forint költséggel létrehozható, és ezen, aránylag nem nagy öszvegnok ellenébe 
állítván a csatorna várható hasznait s jövedelmét, melyekot alább az ö számí-
tása szerint elöadandunk, állithatni vélte, hogy alig gondolható a világon oly 
második csatorna-vonal, mely több előnyt egyesítene magában, mint a pest-
csongrádi vagy szegedi. 

Ezen Pestről kiindítandó duna-tiszai csatorna építése ellen — a mint 
tudva van — valóságos műszaki akadály nom létezik, s az egész vállalatnak 
egyetlen nehézsége az, hogy valósitása, a szakemberek átalános hiedelme szo-
rint, igen sokba kerülno. 

Az pedig, a mi ezen csatorna építését költségessé teszi, azon körülmény-
ben rejlik, hogy Pest és Csongrád, vagy Szeged, vagy a Tisza bármely más 
pontja között is magaslatok feküsznek, melyek a Duna és Tisza közötti víz^ 
választékot képezik. 

A Dunának pesti legalacsonyabb viztükro 75V2 lábbal magasabb a 
Tisza szegedi legalacsonyabb víztükrénél; de közben foküsznek az érintett 
vízválasztéki magaslatok, melyek G—7 mértföld hosszában 4 — 10 öllel maga-
sabbak a Duna pesti legalacsonyabb vízénél. 

Ha tehát a duna-tiszai csatorna aképen terveztetik, hogy azt a legegy-
szerűbb módon a magasabb fekvésű Duna vizével lehessen táplálni: akkor 
ama magaslatokat át kell ásni, még pedig legalább 6 lábbal mélyebbre a 
Duna legalacsonyabb pesti víztükrénél; ámde ezen ásatás roppant kimozdí-
tandó és eltávolítandó földtömeget képvisel. — Ehhez járul, hogy a kérdéses 
magaslatok sokkal közelebb feküsznek a Tiszához, mint a Dunához, és e körül-
mény miatt, ha fenck-eséssel ellátandó csatorna építése szándékoltatik, a leg-
mélyebb beásás épen a magaslatokba esnék. 

Ezen térhelyzeti viszonyokban rejlik a pest-tiszai bármely csatorna-vo-
nalnak költséges volta. 

Természetes, hogy ezen körülmény ösztönül szolgált különféle arra 
irányzott combinatiókra, mint lehetne az említett nagytömegű földásást meg-
könnyíteni vagy egészen mellőzni ? 

Megjegyzendő itt, hogy a magaslatokat megkerülni nem lehet; mert 
azok csak Bácskában a Ferencz-csatorna északi partján a „Telecska" nevezetű 
fennsík szélével enyésznek cl. 

Beszédesnek, ezen nehézség elhárítását, illetőleg a nagytömegű földásás 
költségének tetemes leszállítását illetőleg, saját, eredeti oszméje volt, melyet 
nagy hévvel védelmezett a tervének bírálatára felszólított vízépitészek ellen-
vetései ellen. 

Azon axiómából indulva ki, hogy elegondő eséssel, tehát sebességgel, és 
elegendő tömegben összeszorítva folyó víz magának medret váj, vagy az em-
beri erővel megásott szűk medret saját erejével kitágítja : azt javas!á Beszédes, 
hogy a pest-tiszai csatorna csak kis részében ásattassék emberi erővel, azaz 
készítessék csak egy vezérárok és ennek kellő mélyítése és szélesítése a szűk-
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ségos tömegben beeresztendő s a Tiszába lefolyandó víznek ereje által eszkö-
zöltessék. 

Ezen eszmére vonatkozólag, azt állitá Beszédes, hogy az egész csatornát 
úgy lehet tekinteni, mint egy nagyszerű duna-átmetszést, mer t : 

a) a vízi út Pestről Titel felé Szegedig tesz 110 mérföldet, a csatorna 
hossza ellenbon 23'/a mérföld, tehát az előbbi távnak csak V5 részo. 

Hogy a Tisza Szegedtől Titelig, ellenkező irányban foly, az nem gyen-
giti a fentebbi nézet helyességét, mert a Duna Pestről Titel felé Szegedig, 
egyenlően elosztandó 100 ölenkénti 1V2 vonalnyi közép eséssel folyhatna, mi-
vel a Duna vizének magassága, a Tiszáét Post és Szeged között, az érintett 
eset öszvegével valósággal meg is haladja. 

b) Mert az egész adott esetet a 23'/a mérföld hosszú csatornára fel 
osztva, minden 100 ölre, 5-ször annyi esés jut , mint van a Tiszán, és 4-szer 
annyi, mint a Dunán Szeged, Titel és Pest között. 

A vízzel — a kifejtett eszme szerint — foganatosítandó dolgoztatás rész-
leteit Beszédes következőkép adja elő: 

A Duna és Tisza közötti vízválasztó magaslatok között léteznek több 
tágas vízmedenczék, melyekbe a domborlatok oldalairól lefolyó esö- és hóvizet 
csak hosszas szárazságkor kiapadó vízerek szállítják; — ilyen a többi között 
a Dongér, mely Szegedtől Pest felé 7% mérföldnyire esik, ezután jó a Matyér. 
— Az ily erek és környékes lejtők vizei által táplált medenczék között leg-
magasabban fekszik az u. n. „Szekerczés" Nagy orgovány és Bugacz hatará-
ban, mely 1500 magyar holdnyi terűt foglal el, a hol az összegyűlő hó és eső-
vizek 31 mély tavat alkotnak, melynek közel egy millió köböl vize csak szá-
raz ősszel szokott elenyészni. — Itt van a csatorna vonalában a Duna és Tisza 
közötti vízválaszték. 

Beszédes — a mint különösen megemliti — a csatorna nyomát minde-
nütt a magaslatok horpalékain és a köztük fekvő völgyeleteken, azaz a fent-
érintett vízmedenczéken át vonalazta, és eszerint bizonyos tekintetben, — két 
oldalt értve — a csatorna-vonal is völgyeletet képez, melybe, s különösen az 
erek által táplált medenczékbe, az ő becslése szerint évenkint közel 9 millió 
köböl tájvíz, miből minden másodperezre 61 köbláb jut, gyülemlik össze, ter-
mészetesen leginkább tavasszal hóolvadáskor, s tartós esőzések idején. 

A csatorna-vonal völgyeletének fölszine, Baracs és Puszta-orgovány kö-
zepe tája között, mintegy 15.000 öl hosszában, a pesti Dunának o pontja fölötti 
22 láb legmagasabb vízállásávál egy színben van ; Baracsnál a völgyelet szine 
6100 öl hosszában, a „Szekerczés tó" 1600 öl hosszában 20, illetőleg 16 lábbal 
magasabb a pesti legnagyobb víz tükrénél. 

Ezen fontos föld és vízrajzi viszonyokra fekteté Beszédes azon vélemé-
nyét, hogy a csatorna medrét nagy részben a víznek erejével ki lehet 
vájatni. 

A csatorna-vonalnak, Puszta Szt. László határában találtató legmélyebb 
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pontja színétől — ugymoncl — a szegedi legmagasabb Tisza vízszinéig, 65 láb 
esés van; ebből a 30.000 ölnyi távolság minden 100 ölére ju t 2 " — 7 " . 

Ezen tetemes esés fölhasználásával a vízválasztó magaslatok medonczéi-
ben összefutó tájvizekkel, és későbben a beeresztendő duna-vízzel nagy ered-
ményekot lehet előidézni a földásás kevesbítésére. 

A vízzel való dolgoztatás folyamatját Beszédes következőképen adja elő. 
A vezérárok ásatását Dorozsmánál kell kezdeni, s innen folytatni a víz-

választó magaslatok emiitett vízmedenczéihez. Egyideüleg kell épiteni Harasz-
tinál a biztosító vízrekeszt, melynek segítségével a Duna vizét tetszés szerint 
fenntartani, vagy a csatornába ereszteni lehessen. 

Mivel a Dongértől, a Tiszáig 54 láb esés van, kétségen kivül áll — moncl 
Beszédes — hogy a víz ereje a bugaczi homokos iszapot kimosva, a medert ö ölnyi 
melységre költséges kézi munka nélkül kivájandja. 

A használandó tájvizeket nom folytonosan kell ereszteni, hanem 14 na-
pig gyűjtögetni s akkor az elibök vetett gátak megnyitásával tömegesb áram-
latot eszközölni. 

Ha egyszer a tájvizek által a csatorna-meder alsó — azaz a Tiszához 
közelebb eső — vonalában 5 ölre ki lesz mélyitve, folytatni kell a vezérárok 
kiásatását a Duna felé a haraszti biztositó rekeszig, melyen első évben 120 
napon át, — mikor t. i. a Duna vize elég magasan áll — másodperczenkint 5 
köböl dunavizet lehet a kiásott földből készített töltések közé fogott vezér-
árokba, további mélyítés végett, beereszteni. 

A medernek ily móddali létesítését tervező 4—5 év alatt tartotta el. 
érhetőnek. 

Lényeges körülménykint megemlíti Bészédes, hogy a csatorna nyomo-
zott vonalában több helyen gondos földfúratások tétetvén, ezekből kitűnt : 
miszerint a különnemű földrétegek majdnem az egész vonalon feltüuőleg 
ogyenlően s rendesen sorakoznak, még pedig kedvozőleg az ő eszméje szerint 
czélzott vízerőveli dolgoztatásra nézve. A felső átvájandó rétegek ugyanis na-
g y o b b r a laza, televényos és homokos föld vegyületekből állanak, melyeket a 
víz könnyen kimoshat, az alsó réteg pedig, melybe a csatorna tervszerinti 
medre bovájandó a vizet jól tartó agyagból áll ; — ellenbon a moregető-gépes 
csatorna medre — mint ő nevezi — a homokrétegbo jut, s nom fog víztartó 
lenni '). 

Itt megemlítendőnek tar t juk, hogy B. először a pest-csongrádi csatornát, 
és későbben az ebből Szeged felé kiágazó csatorna-vonalt kivánta létesíteni, 
az akkori társulat azonban a pest-szegedi vonal épitésének elsőséget adott. 

') Morogetó'-gépos csatorna alatt olyan már akkor is megpendített csatornát értett B. 
melynek medre a víz-választó magaslatokat nem vágja át, hanem azokon szokrény-csegékkel 
osztott tartányokkal vitetnék á t ; mely esetben az egész czatorna tápvizét gépek segítségével 
kollone a legmagasabb tartányba a Dunából fölhajtani. A szerk. 
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A csatorna víztükre B. első terve szerint Pestnél, az itteni o vízszinével 
egyezne, mélysége 14 lábat tenne, és vize 100 ölre 77s vonalnyi eséssel sza-
badon folyna. 

Ezen terv szerint a csatornának csak 4 nagy vízi épitménye lett volna, 
u. m. a pesti vízosztó, a harasztii biztosító vízrekesz, s a dorozsmai és szegedi 
szekre'ny-csegék. 

A kimozdítandó földtömeg 12,860.000 köböllel volt megállapítva, és a 
vízi erőnek kasználátával az egész csatorna-épités költségei B. által 6—7 mil-
lió p. forintra számítva. 

A csatorna fenekét azért tervezte B. a pesti semes vízszin alatt 14 lábbal, 
mert — úgymond — a vízerőveli dolgoztatásra mindegy, ha egy vagy két öl-
lel mélyebbre kell a medert vájatni, ez a költséget nem szaporítja. 

Beszédesnek ezen pest-tiszai csatorna tervezete, voltaképen azon eredeti 
eszméje, hogy a földmunka nagy részében a folyó víznek ereje pótolja a kézi 
munkát, sokféle vitákra s bírálatokra adott alkalmat. 

Fölszólittattak a hazai vízépitészeti szakférfiak, sőt külföldi celebritások 
is hivattak be 1846-ban véleményadásra, nevezetesen a bajor Klenze, és hol-
landi mérnökök. 

Klenze, Clark, Vásárhelyi és a kir. országos építészeti igazgatóság egy-
szerűen tagadták a vízerővel eszközlendő medervájatás lehetőségét. 

Különféle föltevésekre fektetett terveket készitettek, és ezekhez több-
nyire nagy öszvegeket kitüntető költségvetéseket mellékeltek. — Klenze az 
egész medernek — hogy víztartóvá tétessék — téglapor és mész vegyitékből 
készítendő tapasszal leendő borítását tartotta szükségesnek, a mit a hollandok 
folyóvizü csatornára nézve fölöslegesnek nyilvánítottak. 

Alapeszmére nézve a sokféle terv csak két föelvre vihető vissza, t. i. 
vagy átásandók a vízválasztó magaslatok, és a csatorna a Dunából közvetlenül 
beeresztendő vízzel táplálandó; — vagy pedig a magaslatok át nem ásandók, 
hanem a Duna és a Tisza felé is fokonkint eső tartányokkal áthatolandók, és 
a csatornába a szükséges víz gépekkel a Dunából emelendő. 

Némely tervek egészen vízirányos tartányokat, azaz állóvizii csatornát 
tartottak szem előtt; mások kisebb vagy nagyobb eséssel, folyóvizü csatornát. 
Amazok tehát egyedül á hajózást kívánták lehetővé teoni; emezek a hajózáson 
kívül erőmüvek, — malmok — hajtását, vagy földöntözést is. 

Némely tervekben a müépítmények a lehető legolcsóbb anyaggal és 
szerkezettel voltak javasolva, másokban mind szilárd, állandó müvek ajánlva. 

Igy keletkeztek az egymástól nagyban eltérő költségvetések 6, 8, 11, 14, 
millió p. forintra szólók. Clark 26, az építészeti igazgatóság 37, Vásárhelyi 
szinte 86 millióra tette a költségeket. 

Klenze a B. által tervezett méretekben (a pesti o alatt 14 láb mély fenék-
kel) emberi erővel ásandó csatornát 50 millióra, állóvizü kisebb csatoniát 11, 
nagyobbat 14; és ha a tápvíz gőzerővel szivattyuztatik a csatornába, kisebbet 

M. mérnbk-cyyesületközl. II. köt. 21 



6, nagyobbat 8 millió p. forintra számította. — Clark és Klenze végre is a csa-
tornaépités teljes mellőzésével vasút épitését javasolták. 

A hollandi mérnökök nem vonták határozottan kétségbe, a vízerőveli 
medervájátás lehetőségét, hanem azt mondák, hogy miután ily nagyszerű csa-
torna ezen módon még soha sem készült, nem lehet a vállalat sikerét egy 
meghiúsulható kísérlettel koczkára tenni, és az emberi erővel való ásatást 
ajánlották; különben pedig Beszédesnek egy későbben készitett tervét kevés 
niódositással elfogadva, a csatornaépítés költségét 18 millió p. forintra számí-
tották. Beszédest a tett ellenvetések meggyőződésében nem ingatták meg. — 
Hivatkozott a körös-szabályozási munkákra, hol az átmetszésekben és a hosszú 
csatornákban a földkimozdításnak csak V20 része téteték emberi kézzel, a 
többi ' % O rész, a SZÍVÓS agyagos talaj és csekély esés daczára, a folyóvíz ere-
jére bizatik; de hivatkozik különösen az ő igazgatása és Halász mérnök köz-
vetlen vezetése alatt véghez vitt Sárvíz- és Kapós folyószabályozásra, a hol 
együttvéve 151 ezer öl hosszú csatornákból, — s ezek között a 40.000 öl hosz-
szú, regöly — szegszárdi átmetszésből — az emberi erővel történt elöásás után 
két, illetőleg nyolcz év alatt vízi erővel 800.000 forint költséggel 2 millió köb-
öl föld kitakaríttatott, holott a Sárvízben 100 ölre csak '/„ hüvelyk, a Kapós 
egyik részében alig 2," s csak felsőrészében volt 3° esés 100 ölre, s ezen ösz-
vegnek '/3 része is nem egyenesen a földmunkára, hanem vízmerítésre és víz-
gátakra fordíttatott. 

Kifakad B. azok ellen, akik, lemondva az egyedül folyóvizü csatornával 
elérhető hasznokról, minők a nagyszerű erőmüvek hajtása, földöntözés stb. 
kicsinyszerü állóvizü csatornákat vagy épen vasúlakat ajánlanak, kijelenti azt 
is, hogy meg van győződne, miszerint olcsóbb vonal a pest-szegedi csatornára, 
mint a melyett ő nyomozott, nem található, s hogy e vonalban a csatornát 
egészen emberi kézzel dolgoztatva is, és szilárd építményekkel jól fölszerelve 
12,625,875 p. forinttal létre lehet hozni. 

E csatornának hasznait pedig a következőkben sorolja elő a tervező: 
a) 600.000 hold duna-tiszai turján-mocsár kiszárítása; 
b) ebből 400.000 holdnak öntözése; 
c) a pesti fakadó vizeknek biztos levezetése, s ezzel a pinczéknek, alap-

falaknak vízmentesitése; 
d) biztos téli kikötő az országnak a Dunát Tiszát járó minden hajói 

számára. 
e) 4 millió mázsa bizton várható szállítmány aránylag a nem oly kedvező 

irányban vezetett Ferencz-csatorna évi i y 2 millió mázsányi szállítmányi for-
galmához. 

f) 3 nagy mümalom: 1 Szegednél, 1 Dorozsmán s 1 Kömpöczön, 480 
kőbláb vízzel, 10 láb eséssel; mindegyik 10 vízi kerékkel 80 pár, tehát ösz-
vesen 240 forgó kővel. 

Meglehet hogy ezen nagyszerű vállalat— ha az 1848. év viszontagságai 



közbe nem jőnek, — már létez. — Azóta a már akkor megvolt szolnoki vasú-
ton kivül a szeged-pesti vaspálya is elkészült, s ennek daczára a duna-tiszai 
csatorna eszméje 3 év előtt ismét feléledt. 

Legújabban az előbbi két alapeszméhez, — hogy t. i. a Duna-Tisza közti 
magaslatok átásatván, a csatorna közvetlenül a Duna vizével tápoltassék, vagy 
pedig, hogy a magaslatokon átviendő tartányokba a tápvíz gőzei'ővel emeltes-
sék, — még egy harmadik sorolható, mely a második módtól abban különbö-
zik, hogy a tápvíz a csatorna legmagasabb tartányába nem a Dunából lenne 
gőzszivatyukkal emelendő, hanem — a Sajó folyónak vize Miskolcz tájékáról 
egy vízvezető (egyszersmind hajózható) csatornán lenne Kecskemétig leho-
zandó, és ott a pest-tiszai csatornába beeresztendő oly mennyiségben, hogy ne 
csak a csatornát lássa el a hajózási vízszükséglettel, hanem még erőmüvek 
hajtására vagy földöntőzésre hasznosítható fölösleg is maradjon. 

Engedje hazánk nemtője, hogy ezen nagy jelentőségű vállalat jól meg-
fontolandó egyik vagy másik combinatió szerint létre jöhessen, még pedig oly 
módozattal, hogy a csatorna-épités áldását első sorban az ország, nem pedig a 
nyereség hajhászó üzér consortiumok élvezzék. 

A Sajó-vizvezető csatorna eszméje szép, fellengős, s ha jó sikerrel való-
sulhatna, nemzeti büszkeségünk tárgyát képezhetné; — de váljon nincs-e 
benne sok risico is ? — Ezt jól meg kellene fontolni! 

Mire a víz Miskolczról Kecskemétig, s innen Pestig és Szegedig érhet, 
nagyon sok mehet belőle veszendőbe, s lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson az 
öreg Beszédesnek azon aggálya, melyet oly eredeti szavakkal fejezett ki, hogy 
a homokrétegbe ágyazandó „mei'egető-gépes csatorna" medre nem lesz víz-
tartó ; — s lehet e ezen esetleg felmerülhető bajon jó sikerrel túlságos költség 
nélkül segiteni? ez oly kérdés melyet előre s komolyan fontolóra venni épen 
nem fölösleges. 
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