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A fehérmegyei sárrét öntözésének keletkezése 
s jelenbeni gyakorlata. 

Micskey Imrétől. 

Az 1853-diki túlnedves esztendő után többnyire száraz, aszályos volt az 
időjárás, s azon a tájon, hol a sárvízi csatornák feküsznek, kiváltképen 1862-től 
1865-ig uralkodott rendkívüli szárazság. — 

A sárrét, mint többnyire minden szikkasztott bozót, turfás laza réteg le-
vén, csaknem végképen kiaszott, elporlott s haszontalan kopárság lett ; csak a 
csatornák melletti mélyebb lapályokon volt még itt amott elevensége, hol 
némi kiszivárgó nedvesség érhette. 

A sárvízi csatornákat fenntartó társaság alapszabályai szorosan til ták 
egyeseknek, akár a malomcsatornából ereszteni vizet, akár a száritó medret 
bármiként átgátolva ebből nyomatni k i ; de e tilalom ellen, a kiáltó szükség 
közepette átalános visszatetszés keletkezett és jutot t túlsúlyra az érdeklettok 
közvéleményében. — A malomcsatorna vízmennyisége azonban szárazabb 
nyáron át örletésre sem elég, s a vidéknek ez is — mondhatni — nélkülöz-
hetetlen szüksége. 

Ily körülmények között a társaság elnöke Zichy Nándor gróf ur az 
1863-dik évi mindent elperzselö nyár folytán azon nagy tetszéssel fogadott 
indítványt tevé, miszerint egyes kérelmező sárréti birtokosoknak megenged-
tetett, a társasági mérnök ügyelete mellett könnyen kiszedhető, ideiglenes gá-
takat vetni a száritó csatorna medrébe, s a kinyomatott — ámbár akkor igen 
csekély vizzel helyenként némi fütermést idézni elő. Egyszersmind utasított 
engemet, mint társasági mérnököt, egy értekezés készítésére, mely kinyomat-
ván s a társaság egyes tagjaihoz szétküldetvén, azokat mintegy előkészítendő 

II. mirnök-egysiilet közi. II. köt. 2 9 



•456 

volt az öntözés létesítése véget t ugyan azon évi szeptember 16-án Székes-
fehérváron tar tot t közgyűlésre. *) 

Ezen közgyűlésben, melyben az illető Veszprém, Fehér- és Tolna me-
gyehatóságok kiküldött megbizottai is részt vettek, a sárrét öntözésének azon 
módozata, mely a fenntemlitett könyvecskében tervezvo van, elvileg helye-
seltetett és elfogadtatot t ; gyakor la t i létesítésére pedig egy állandó bizottság 
küldetett ki, mely a kivitel általános szabályait szintúgy, mint helyszerénti 
módozatait elrendelni, s azt esetenként engedélyezni, intézni és felügyelni 
utasitatott. 

A bizottság még azon évi october 3-kán a nádasdladányi, szentmihályi, 
jáczi, és láng-szontiványi ha tá rokban állí tandó vizfogók engedélyezése végett 
Szentmihályon gyűlést t á r tván , az illető felekkel egyetértve, következő álta-
lános érvü szabályokat a lkotot t . 

1. A mederbe épitendö zúgó küszöbjo a csatora tervszerénti fenekénél 
sehol sem lehet magasabb; ott pedig, a hol tán mélyebb volna a mostani fenék, 
ezzel kell egyezni a küszöb felszínének. 

2. A küszöb mélységének, ugy a vizfelnyomatás magasságának megha-
tározására mértékül az igazgató mérnök minden rekesz helyénél egy fixpon-
tot tűz ki. 

3. A viz felnyomatását a társaság mérnöke akként szabja ki, hogy az 
sem a csatornára, sem a mel léki birtokokra ne hathasson károsan. 

4. A zúgó belvilágossága mindenhol a meder szabványos átmetszetével 
egyenlő legyen. 

5. Szerkezetére nézve: a küszöbfő alá egymásba váj t czölöpfal verendő, 
mely a meder mindkét oldalába 1'/« ölnyire k inyuj tassék; a mellezet 1 öl le-
het, de a fa raza tnak legalább 2 '/„ öl hosszúnak kell lenni : a zúgó oldalai és 
szárnyai jó tégla vagy kő-falból javal ta tnak, vízhatlan vakolással : az egész 
belnyilás 4 rokesztáblával zárandó el, ugy, hogy a két belsőket tartó közép 
oszlop kivihető levén, igy szükség szerént eléggé tág szabad nyilás legyen az 
átmenendő j á rmüvek számára. Keskenyebb rekesztáblákat, kisebb viz idején 
folyvást is zárva lehet ta r tani , nagyobb vízjárás, különösen jégzaj lás idején 
azonban nyi tva legyen a rekesz. — Többire a társasági mérnök által beadatott 
részletes t e rvek szolgáljanak kimerítőbb utasitás gyanánt az épitésnél. 

6. A viz használatára nézve : a csoori befolyáson fölül négy, ezen alul 
a Galya befolyásáig két 24 óráig tartó felfogása az egész érkező víztömegnek 
számítandó annyiba, mint ezen alól egész a malomcsatorna beszakadásáig, ogy 
huszennégy órai felfogás. Alább] a kiszolgált malomviz félannyinak veendő, 

• Ezon könyvecskét szerző ur a m.-mérnök ogyosülotliez is bokiiHötto. Czimo „a sár-
rétség öntözése, és csatornánk liajézási hasznosítása iránti nézetek. Közöltetnek Mitskey 
Imre csatornatársasági igazgató mérnök által, a csarornatársasági elnökség megbízásából. 
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mint ezen utóbbi csatorna szakasz vizmenuyisége, midőn tehát egyesülten fo-
gatnak fel és használtatnak, másfélszor annyinak. Különben az első szakaszon, 
melynek vizomésztése — a fiókágak részint természetileg bizonytalan, részint 
rendetlenül is bitorolt folyásánál fogva, ritkán jelentékeny, ugy szinte a leg-
utolsón, hol a kiszolgált malomviz kisebb nagyobb mértékben folyvást foly, a 
középső szakasztól egészen függetlenül lehet az elfogásokat gyakorolni ; mig 
ezen határozott sort és egymásutánt kell megtartani, ugy, hogy bizonyos idő, 
például egy hónapi fordulat alatt, minden rekesznél eleve kitűzött napokig 
tartassék fenn az egész viz, s az elfogás egyszer a legfelső, másszor a legalsó 
rekesznél kezdessék, ha csak másként nem egyeznének meg az érdeklett felek. 

7. Méltányos levén, hogy a vizet öntözésre használók, miáltal a csatorna 
meder is kétségkivül érzékenyen iszapoltatik és gazosul, nagyobb arányban 
járul janak a fenntartás terheihez, mint a társaság többi tagjai : egyesség utján 
elhatároztatott, hogy a fehérmegyei vizfogók birtokosai egyelőre ké t harmad 
részét az e megyebeli csatornák fenntartására fordittatni szokott költségeknek 
magukra vállal ják; vagy is, minthogy azon költség a közelmúltban ogyre 
másra 3000 forintra ment — a közelebb következő években átlag és összesen 
2000 forintot fizetnek, oly formán, hogy az a viznek időtartam szerénti 
használatához aránylag lesz közöttök minden évben felosztandó. 

8. A vizfogás idejét magok az érdeklettek határozzák el szavazat több-
séggel > vagy ez iránt a társasági elnökség elhatározását kérvén ki, ebben 
megnyugodni tartoznak. 

9. A rekeszek megnyitását vagy kiemelését szükséghez képest elren-
delheti a társaság, a fölösleges viz eleresztése, vagy hajózás, közlekedés tekin-
tetéből. Az öntözés idejénok tartamán kivül pedig tilalmas a rekeszeket zárva 
tartani, s a viz szabad lefolyását okként akadályozni. 

10. A ki akár időn kivül, akár az előre megállapított rend ellenére el-
fogja a vizet, vagy azt az érdeklettek tudtán kivül, s a köz megállapodás el-
lenerő elereszti, egyszáz o. é. forint bírságot fizet, mely minden 24 órai folyto-
nos elfogás következtében kétszereztotik, és rövid szóbeli eljárás u t ján meg-
vehető. 

11. Hasonló eljárásnak vetik alá magukat az öntözést élvezők az általok 
lekötelezett fenntartási járulék beszedésére, valamint a vizfogó müvek jó kar-
ban tartására nézve. 

Moly alapokon, az elöl megnevezett alkalommal engedély adatott a ké-
relmező nádasd-ladányi, szentmihályi, jáez- föveny- cs'ósz-lángi, és a szentivány-
lángi gazdaságoknak; azután hasonlóul a következő tavaszon az örs-szentmik-
lósi- és nagy dorogi uradalmaknak ; végre egy év multán ismét a czeczei közbirtokos-
ságnak, hogy vizfogó rekeszeket építhessenek a birtokukon vonuló csatornába, 
azon helyeken, melyek a könyvecskébe ragasztott helyrajzon „Rekesz" szóval 
jelöltetvék meg: fenntartatván a többi szomszéd birtokosok és uradalmak-
nak, mind az igy felállítandó rekeszok által kinyomatott viz használatához való 
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jog, a in sunyiban mezőségeik fekvése által erre utaltatnak, és a vízi müvek 
építése, s a csatorna és ezek fenntartása terheihez haszonaránylag járulni ké-
szek; mind pedig más külön vizfogók fölállításához való joguk, az előirt alap-
szabályok értelmében. 

Mindezek pedig közös megogyezéssel határoztatván, annak tanúsítására 
s a kölcsönös jogok és kötelezettségek biztosítására fölvett jegyzőkönyv min-
den érdeklőit felek által aláíratott. 

Ezek szerént Szentmihályon és Szentiványon még azon 1863-ik esz-
tendei őszön, Jászon és Szentmiklóson a következő tavaszon, Nádasd-Ladány-
ban azon év őszén, — Czoczén 1866-ik, Nagy-Dorogon végre 1867-ik eszten-
dőkben építtettek vizfogó rekeszek, s igy jelenleg Fehérmegyében G, ÍTolna-
megyében pedig 1, a hetedik vannak foganatban. 

Az öntözést gyakorló birtokosok külön társulatot képeznek, és köziilök 
választott olnökjük összehívására minden évben legalább kétszer tartanak 
gyűlést, a csatorna-társasági mérnök részvétével: egyszer az időjárás minősé-
géhoz képest február hóban, vagy mártius elején, a tavaszi öntözés rendjének 
megállapitása véget t ; másszor, rendszerént a székesfehérvári junius-szont-
jánosi vásár alkalmával, a nyári vagy sarjura való öntözés elrendezése végott. 

A tavaszelői gyűlésen mogállapittatván, hogy melyik rekesznéljkezdctik 
és mily sorban folytattatik az elfogás, egyszersmind elhatároztatik, hogy az 
első fordulóban mennyi ideig, hány napig tartja fenn mindegyik a vizet, és igy 
hány napból fog állani az egész forduló. Ezen első felosztás pedig, a követ-
kező második fordulónál, valamint az utóbbi sarjura való öntözésnél is arány-
kulcsul szolgálván, a szerént vettetik ki a viz használatáért já ró fizetés is az 
egyes rokeszek- és illető felekre. 

A nádasd-ladányi rekeszre nézve, mely, mint már emiitóm, soron kivül 
öntözhet, az a gyakorlat állapodott meg, hogy totszés szerint legalkalmasabb 
időben foghatván el mindig a vizot, és tarthatván fel, a meddig szükséges, 
fizesszo az átlagos összegnek, 2000 forintnak annyiad részét, a hány rekesz 
fennáll, vagy álland Fehérmegyében ; most tehát '/0-od részét. A többi 5/s-od 
rész pedig annyifelé osztatván, a hány napot tesz az öntözés első fordulójá, 

ezt az —-ed részt mindegyik rekesz, illetőleg minden fél annyiszor véve fi-

zesse, a hány napig rendelkezésére hagyatik a viz. 
A Tolnamegyébon levő nagydorogi vizfogó szinte soronkivül és a többi-

ektől függotlenűl öntözhet, mindaddig, mig az alsó csatornavonalon több re-
kesz is nem épittetik. Addig a vizfogás idejét és tartamát mindég előre beje-
lentvén, az előbbi szabályok G. pontja alatt megirt alapon fizet egy-egy napi 
használattól ugy, mint fölebb Fehérmegyében egy ogy napi használat 'meg-
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adóztatik. — Ez iránt azonban még nem jöhetett létre gyakorlatilag is biztos 
megállapodás, mert csak a mnlt év végén építtetvén, bevett szokás szerént 
ezután egy esztendeig mentes az adózástól. 

A csatorna vize 6—6T/u lábnál magasabbra, tehát közép állásán 
mintegy 3V2 lábnyinál följebbre nem igen nyomathatik; de minthogy a sár-
rétség csekély lejtésű, többuyire sikéren szétterült lapály, s magasabb emelke-
dései, szigetei kisebb területüek ; az annyira emelkedott viz is részint följebbro 
messze kihat, kinyomulás és a turfás rétegen szerteszét szivárgás u t j án ; ré-
szint öntöző árkokon távolra is le és széjjel vezethető, s elárasztható. És ha 
bár még csak kezdetleges az egész gyakorla t ; bár a vizvezetésre és szétter-
jesztésre még ez ideig — közbe esvén a gazdákra nézve oly sanyarú Ínséges 
esztendők is — aránylag csak igen kevés költség és munka fordíttathatott; 
bár a fő vizvezető árkok sem hozattak még kellő jó állapotba, a vizet áteresztő 
laza rétegben nem erősittettek, nem tömettek meg annyira, hogy a vizot olég 
magasan tar tanák és megbirnák, — szétoszlató és szétterjesztő árkolások pe-
dig alig tétet tek: a tavaszi kiárasztás mégis, midőn többnyire bőséges a viz, 
rendszerént jól sikerül, és h a c s a k hideg fagylaló idő nem következik, kielé-
gítő szénatonnést eredményez. Száraz nyáron azonban a vízmennyiség nem 
elég, s az idő is rövid arra, bogy a nedvesítés távolabbra kihathasson: annyi-
val inkább, minthogy a vezető árkoknak csak csekély fenék lejtést lehet adni, 
alig egy íznyit 100 ölenként. 

Látni való egyébiránt, hogy az egész rendszer koránsem valami pél-
dányszerü, s épen nem felel meg az elméletnek, miszorint a vizhozó csatorná-
nak nem a teknyő mélyedésén, hanem magasabb szélein kellono vonulni; 
egyik felől például a malomcsatorna helyén : de a létezett kényszerű lielye-
zetben egyelőre leginkább kivihető, legkevesebb költséget igénylő lévén, erő-
tetve is ahhoz kellett folyamodni, s a lehetőt létesíteni. Nem kétlem azonban, 
hogy idővel, midőn a vizhez és haszonélvezeteihez való jogok, törvények és 
erélyes közigazgatás által is biztosítva lösznek, s midőn a közönség is meg-
szokja azokat sértetlenül tiszteletben tar tani ; készek lesznek a malomcsatorna 
birtokosaijs illő kárpótlásért vizot adni az öntözéshez, s ekkor a szárító csa-
tornára alapított félrendszer kiegészítve bizonyosan teljesebb sikerii leend. 


