
K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

i . 

Vizjogi és \ izmivelési alapismeretek kézikönyve. 
Saját viszonyainkra s a hasznosítás igényeire való tekintettel. M i c s k e y Imre. 
Pest, 1868% Ara 1 frt o. é. Ismerteti és néhány vizjogi viszonyainkra vonatkozó 

észrevételekkel kiséri LAUKA JÓZSEF. 

Micskey Imre nádor-csatornai igazgató mérnök és egyletünk tagja, egy 
igen korszerű munkát bocsátott közre a fentebbi czim alatt. Tájékozásul, és 
mivel azon meggyőződésben vagyok, hogy a küszöbön álló országgyűlés az 
eddig is nehezen nélkülözött, de most az ipar és mezei gazdászat jelenlegi fej 
lődése mellett tovább épen nem nélkülözhető vizjogi törvényt minden bizony-
nyal meg fogja alkotni: nem tartom fölöslegesnek tagtársunk előttem fekvő 
munkája nyolcz szakaszának feliratait részletesen idézni: 

I. A vizmivelés jelentősége s természetes fejlődése. 
II. Tájékozó vázlata a vizekrőli ismeret és vizirati helyzetünk alapvo-

násainak. 
III. Eddigi általánosabb érdekű viztörvényeink rövid átnézete. 
IV. Viztörvényeink elveinek alapossága s életrevaló szelleme. 
V. Viztörvényeink eddigi kevés sikere s a jövőre való tanulság. 
VI. A „Magyar gazdasági egyesület" 1843-dik esztendei törvényjavas-

lati tervének ismertetése. 
VII. A hasznosítás vizjogi elveinek bővebb kifejtése s tényadatokkali 

világositása. 
VIII. Vizeink gyülekezéséről és a gyűjtő felszin felöl való gondoskodás. 
Ezen szakaszokban 102 lapon tárgyalja a szerző, szorgalommal gyűjtött 

adatok fonalán, és kitűzött feladata iránti meleg érdekeltséggel a vizhaszno-
sitással egybefüggő különféle tárgyakat, valamint az e téren előrehaladt kiilföl" 
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dön, s nevezetesen az olasz tartományokban életbon levő vízjogi törvényeket, 
rendszabályokat és gyakorlatból fejlődött szokásokat. 

Több helyenjelesen a 22, 40, 41- és 96-dik lapon élénken szem elé 
állítja a szerző azon összefüggést, mely a folyóvizeket nemző hegységek érdei-
nek fentartása s ápolása, és a folyóknak, patakoknak, forrásoknak tartósabb, és 
az évszakokra egyenletesebben eloszló vizbősége között létezik; valamint azt 
is, hogy a viznek földöntözésre, erőmüvek hajtására s egyéb iparczélokra való 
kielégítő hasznosítás i érdekében mennyire szükséges leend nálunk, hazánk-
nak e részben nem épen előnyös természeti helyzete miatt, kiváló gondot és 
munkásságot fordítani a vízgyűjtő felszinnek megfelelő állapotára, a vizgyiijtő 
hegység völgyeleteiben létesíthető, s más helyütt is már több ízben megpendí-
tett viztartó tavak alakitására, hogy ezek segítségével lehetőleg kevés vizet 
engedjünk használatlanul elvonulni, s hogy az ne egyszerre rohamosan és 
pusztítva fussa át — az év nagy részében szomjas rónáinkat, hanem a meny-
nyire lehet a szükséglethez mérsékelt folyással, huzamosb ideig álljon különféle 
hasznositásre rendelkezésünkre. 

A 68 czikkben azon — már a mérnökegylet tárgyalásaiban is szőnye-
gen volt — hasznos indítványt teszi a szerző, hogy bármi köz- vagy magán-
vállalat érdekében lejtmérési munka eszközöltetik, a felveendő adatok egy 
átalánosan elfogadandó közös hasonlító síkra vonatkozólag számíttassanak ki, 
(mely átszámításra már majd minden vidékon találhatók a szükséges össze-
kötő pontok), hogy ezen adatokból nagy költség nélkül, az egész ország 
talaj-magaslati és vizhelyzeti alakzatát lehető hiven szem elé állitó térrajzát 
közhasználatra összeállítani lehessen. 

Van ugyan már néhány efféle térképünk, de ezek leginkább csak a ne-
vezetesebb folyóvizek és tavak lejtékviszonyait tartalmazzák, a közbenső ter-
jedelmes térségek pedig üresek o tekintetben; noha a szerteszét létező sok, de 
össze nem gyűjtött adattal, nevezetesen a vaspályák és közutak hossz-szelvé-
nyeiből, a hézagok nagy részét ki lehetne tölteni, 

Hogy az itt szóbanforgó indítvány több oldalról, és egymástól függetle-
nül merül fel, tanúságul szolgálhat annak átalánosan elismert hasznossága 
felöl. Ha emlékezetem nem csal a mérnökegylet egy ide vonatkozó folhivást 
határozott tagjaihoz intézni. 

Ezek után logyon szabad létező viztörvénycink gyakorlati czélszerüsé 
géröl, némely a tapasztalásból merített nézeteimet elmondani, annyival inkább, 
mivel e tekintetben a fentismertetett könyv tisztelt szerzőjével nem vagyok 
egészen egy értelemben. 

Hogy eddigi viztörvénycink alapelvei helyesek, ezt kétségbe vonni távol 
legyen tőlem ; mindamellett nem Írhatnám alá a szerzőnek 22 dik czikkében 
foglalt azon állítását, hogy ezen törvényeink a mi viszonyainkhoz, s a mi e 
téreui fejlődésünkhoz képest,lényegükben teljesen jók ésezéljuknak megfelelők. 

Ezt a tisztelt szerző maga is nem a jelenre vagy jövőre, hanem az el-

< 
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mult időre érti; — de én gyakori tapasztalataira alapján ezen dicséretet még 
a mult időre nézve sem tarthatom egészen indokoltnak. 

Öszves viztörvényeink között leglényegesebb az 1840-ik évi X törvény-
czikk, a mennyiben a gyakorlatlan — kevés kivétellel — csak ez nyer alkal-
kalmazást; azért is a régibb, és a változott jogi viszonyoknál fogva jobbára 
úgy is elavult törvényeinkről hallgatva, csak ezen jelenleg még föjelentékeny-
ségü törvényczikkre szorítkozom észrevételeim megtételében. 

Azt, hogy ezen kérdésben forgó t. cz. nem eléggé világos, és értelme nem 
szabatos, csak mellesleg érintve, előadandom itt azon fogyatkozásait, melyek-
kel a gyakorlatban megismerkedni bő alkalmam volt-

Ha valamely vizi épitmény kártékonysága miatt panasz merül fel: akkor 
ezen t. cz. 1-sö §-a értelmében az illető megye, a városi, vagy kerületi tanács a 
hely szinére küldöttséget rendel, melyhez a tiszti földmérőkőn és vizépitö mes-
tereken kivül, a felek is alkalmazhatnak önnön bizodalmukat biró, vizi épitést 
értő mestereket, s a küldöttség mindnyáját kihallgatván, és minden a pa-
naszba vágók körülményeket megvizsgálván, ha szükséges, rajzokat és (rjyéb terve-
ket is készíttetvén sat. Ezen § értelmében tehát a kirendelt küldöttség az érde-
kelt felekkel, vagy azok képviselőivel minden műszaki előmunkálat nélkül ki-
megy a nem ritkán több mértföldnyi távolságban fekvő panaszos tárgy hely-
szinére. 

Megengedem, hogy lehetnek oly egyszerű esetek, melyekre nézve a kül-
döttség, térkép és egyéb műszaki adatok nélkül, minők: esetviszonyok, pon-
tos terület, vagy ártérkimutatás, lefolyó vizmennyiség, — a szükséges vizsgá-
latot megejtheti, a panaszos ügy mivoltát biztossággal megbírálhatja, és ala-
posan indokolt határozati javaslatot készithet; de az ily egyszerű esetek na-
gyon gyéren fordulnak elő. — A vizi müvek kártékonyságának kiderítése, és 
ez esetben czélszerü átalakításuk meghatározhatása végett, legtöbb esetben egy 
nagyobb terjedelmű térségnek vagy vidéknek átnézeti térképére, s többnyire 
a fentelősorolt részletes adatokra, a küldöttségnek a helyszinén való megjele-
nésekor már szüksége volna, hogy a vizsgálatot a felek jelenlétében véghez 
vihesse és igazságos elintézés iránt javaslatot készíthessen. 

Mit szoktak már most a szükséges műszaki adatok nélkül a helyszinén 
megjelent küldöttségek tenni ? 

Két út áll előttük nyitva. 
Legtöbbnyire a küldöttség elnöke megbízza a kirendelt hatóságai mér-

nököt, hogy a szükséges adatokat azonnal vegye fel. 
A mérnök tehát stante deputatione hozzá lát teendőihez, a mit hogy a 

küldöttség azalatt magát meg ne unja, természetesen sietséggel kell eszközöl-
nie, a küldöttség többi tagjai pedig addig mig a mérnök megbízatásában fá-
radozik, befordulnak a legközelebb eső malomba, vagy más alkalmas helyre 
vagy pedig a működő mérnök körül sétálgatva nézegetik annak fárasztó mun-
káját; s ezen felületes eljárást néha a küldöttség jegyzökönyvébe is, de tor-
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més zetesen sajátszerű hivatalos aplombbal felékesítve, bele irják ; ugy t. i. 
hogy a szakértők a kellő adatokat az egész közigazgatási küldöttség felügye-
lete alatt vették fel. 

így olvastam egy jámbor szolgabírónak, mint küldöttségi elnöknek azon 
különösen hangsúlyozott nyilatkozatát, hogy a hatósági mérnök a lejtékelést 
az ő jelenlétében s ellenőrködése alatt hajtotta végre! 

Ily módon a mérnök, kinek ha nem is török, de küldöttség ül a hátán, 
összeszedi a mint lehet, gyakran kellő eszközök nélkül működve, a legnélkü-
lözlietlencbbeknek tartott adatokat, összetákolja azokat egy „a la vue" felvett 
helyzeti rajzba, és miután az, a mi ily gyorsan készül, ha nem is rosz, de töké-
letlen: hiányos adatokra alapittatik a vizsgálat, következéskép az annak foly-
tán keletkező határozat is. 

Az érdekelt, illetőleg viszálkodó felek ritkán élnek a törvény azon en-
gedelmével, hogy maguk részéről is alkalmaznának önnön bizodalmukat biró 
szakértőt ; hanem többnyire csak ügyvéd által képviseltetik magukat, a minek 
ismét az a rosz következménye van, hogy C3ak a hatóságilag kirendelt szak-
értő egymaga veszi fel az adatokat, és egyedül ő ad műszaki véleményt a kül-
döttségnek. 

A ritka esetek közé tartozik, hogy az ily alapokon létrejövő elsőfokú 
határozat jogerejüvé válik; mert az elégedetlen fél többnyire felfolyamodik, és 
a felfolyamodvány érvei között rendesen főhelyen szerepel azon panasz, hogy 
a szükséges műszaki adatok hiányos felvétele miatt a küldöttség felületesen 
jár t el. De még ez hagyján, hanem szaktársaim között bizonyára sokan része-
sültek már azon kellemetlen tapasztalásban, hogy mivel — szakértőnek a fe-
lek részéről nem történt alkalmazása miatt, — a küldöttséggel kirendelt mér-
nök egymaga kényszerült működni: találkoznak viszályszító rabulisztikus 
ügyvédek, kik nem átalják a szakértőnek eljárását — minden alap nélkül — 
alacsony érdekből származó részrehajlással gyanusitani; mintha a kirendelt 
mérnök és nem inkább ők volnának annak oka, hogy az általuk képviselt fél 
a maga részéről szakértőt nem alkalmazott. 

A felfolyamodás következtében a tárgy felmegy a másodfokú határozat 
hozatalára jogosult hatósághoz, (ezelőtt a helytartótanács, most a kir. közleke-
dési minisztérium), és miután itt többnyire ugy találják, hogy a felmutatott 
műszaki adatok a panasz mivoltának biztos megbirálására elégtelenek, de kü-
lönben is mivel ezen adatok hitelességét a felfolyamodó fél kétségbe vonja: az 
érdekelt feleknek tetemes költséggel való terhelésére uj küldöttségi eljárás, 
illetőleg a műszaki adatoknak hitelesítése és kiegészítése rendeltetik el. 

Ily eredményre vezet többnyire, ha az előlegesen felvett és összeállított 
műszaki adatok nélkül a helyszínére kiszálló küldöttségek az előadott módon 
járnak el. 

A második mód, melyet a küldöttségek, ámbár ritkábban szoktak kö-
vetni, abból áll, miszerint a helyszínére érkezett küldöttség ottan, azon meg-
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győződésre jutván, hogy a panaszos vizi müro vonatkozó szükséges adatok 
nélkül, eljárására nézve hiányzik a biztos alap, azt határozza, hogy a szakér-
tők a szükséges adatokat előbb vegyék fel, s a megkívántató terveket s egyéb 
segitékeket készítsék el, addig pedig míg az véghezvitetik, maga a küldöttség 
további teendőit egyelőre felfüggeszti, azaz re infecta haza megy. 

Nem épen régen volt alkalmam egy küldöttségi jegyzökönyvet olvasni, 
melyben három vármegyét közösen érdeklő vizépitmények iránt felmerült pa-
naszok elintézése forgott szóban; tohát a kitűzött határnapon három megyé-
nek nagy távolságról jött számostagu küldöttségei jelentek meg a hely 
szinén. 

Volt ott két első, s egy másod alispán, két tiszti fő- és egy aliigyész, há-
rom főbiró, egy szolgabíró, két esküdt és három tiszti mérnök; tehát 15 hiva-
talból kirendelt tisztviselő; s ezeken kivül nagyszámú érdekeltség, több ügy-
véd és magánmérnök; és ezen nagyszerű küldöttség, a helyszínén a fentemii 
tett módon csak azt határozta, hogy a kérdés alatti vizi épitményekre vonat-
kozó okiratok a megyék levéltáraiból kikerestetvén, a tiszti mérnököknek fog-
nak kiadatni azon utasítással, hogy a vizi müvek jelen állapotát közösön ve-
gyék fel s a kellő rajzokat készítsék el, miszerint ezek alapján egybehasonli 
tást lehessen tenni, vájjon a vizi müvek jelen állapota megfelel-e az okmányok-
ban megszabott mértékeknek ? s ezzel a küldöttség a tervek olkészültcig to-
vábbi eljárását fölfüggesztette. 

Mennyi idővesztegetés a tisztviselők és magánosok részéről, és mennyi 
költségszaporitás közalapok vagy magánosok terhére ? — Ezeket pedig ol le-
hetett volna hárítani, ha legelőször csak a szakértők mentek volna ki a szük-
séges műszaki adatokat felvenni, s csak ennek megtörténte után tűzetett volna 
ki a küldöttség sajátképeni tárgyalásának határnapja. 

A kérdés alatti törvényezikk szelleme — amint hiszem — nem zárja 
ugyan ki, hogy a küldöttségek az előadottakból önként folyó czélszerü eljárást 
kövessék; de azok, tán ritka esetek kivételével, az idézett 1-ső §. szavaihoz 
ragaszkodva, teendőiket az ott előadott sorrendben teljesitik, ott pedig a raj-
zok és tervek készítése legutoljára van említve. 

Igénytelen véleményem szerint az itt fejtegetett bajok, — idővesztegetés, 
költség szaporítás— orvoslása érdekében a kérdéses törvény akként lenne mó-
dosítandó, hogy a kirendelt küldöttség olnöke mindenek előtt a panasz tárgyát 
a szintén kirendelt tiszti mérnökkel közölvén, tőle nyilatkozatot kívánjon, 
vájjon a tárgy mivoltához képest szükséges-e hogy a küldöttség helyszíni oljá-
rását a műszaki adatok felvétele megelőzze, s melyek a fölveendő adatok V 

Igenlő esetben a küldöttség elnöke szólítsa fel az érdekelt feleket, hogy 
önválasztotta mérnökök által a szükséges műszaki felvételt eszközöltessék, 
kiknek munkálatát a tiszti mérnök, vagy együtt működve amazokkal, vagy 
utólagosan hitelesíteni tartozand. 

Ha az érdekelt felek közül valamelyik nem kíván a maga részéről szakér-
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tőt alkalmazni, cz csak azon világos kikötéssel legyen megongedve, hogy a 
felek más részének szakértője által véghezvitt, és a tiszti mérnök által hitele-
sített, vagy csakis az ez utóbbi által eszközölt műszaki felvétel és adatok he-
lyessége ellen, utólagosan ne legyen szabad kifogást tenni. 

Egyébiránt az, hogy a tiszti mérnök teljesítse a felvételt és készítse el a 
megkívántató terveket csak akkor engedtessék meg a feleknek, ha a felvétel 
nem igényel hosszabb időre terjedő munkálkodást, mely a tiszti mérnököt 
egyéb fontos teendőitől elvonná. 

Legegyszerűbb és legczélszerübb lenno azonban a szakértő alkalmazását 
azon esetekben, melyekben műszaki adatok felvétele szükséges — nem csak 
megengedőleg, hanem kötelezőleg megállapítani. 

Egy másik hiánya a szóban forgó törvényczikknok, hogy határozottan 
nem rendeli cl, miszerint mindennemű vízi épitménynek malomnak, csegének, 
gátnak, vízvezetéknek sat. létesítője, vagy tulajdonosa köteles legyen a főal-
katrésznek, minők a fejfák, rekeszek, vizfolyángok hatóságilag helybenhagyott 
jogos állapotát, magasságát, szélességét, egyéb műszaki viszonyait nyilvánít-
ható okmányokkal, s a jogos magasságot mutató állandó jelekkel igazolni. 

A közhatóságok sok idejét igénybe vevő nagyszámú vízhasználati per-
lekedéseknek és meddő költekezésnek lehetne az itt emiitett kötelezéssel elejét 
vonni. 

Gyakran egyes küldöttségek, sőt némely törvényhatóságok is — más 
mivelt országok példája nyomán — el is rendelték az ily állandó jelek alkal-
mazását; do nincs senki a ki azoknak épségben tartására ügyelne, s ha egy 
elintézett vízműi viszály néhány év múlva valamely okriál fogva felujittatik 
a küldöttségileg letett állandó jelnek az újonnan a hely színére kiszálló kül-
döttség csak hűlt helyét találja és ismét nincs biztos alap a bonyolodott ügy 
tisztába hozatalára. 

Egészben véve eddigi viztörvénycink leglényegesebb hibája, vagy he-
lyesebben mondva azok kevés hasznának főoka — a mint azt a tisztolt szerző 
is a 44-ik s következő lapon élénken és híven ecseteli — az volt, hogy nem 
foganatosíttattak s nagy részbon csak irott malasztok maradtak. 

Ott áll például a sokszor idézett X. t. cz. 12-dik §-ában: „A vizeknek 
mind természetes ágyát, mind a csatornákat leginkább rontja azoknak szélei-
ről a vizi füvek ok és vízi fabokroknak marhávali legeltetése sat." — Es ezen 
törvény drasztikus illustratiójára, a meleg évszak minden istenáldotta napján, 
hazánk egyetlen hajózási míicsatornája, a bácsi Ferencz-csatorna partjaira, — 
s nevezetesen annak Verbász-Fuldvár közötti szakaszában —nagyszámú ló és 
szarvas-marha csordák nem csak legelni, hazem itatás és usztatás végott, min-
den rend és korlát nélkül, magába a csatorna medrébo hajtatnak ; sőt a mi 
több, naponta sertés-csapatok — ezen kérlelhototlen ellenségei minden sima 
földalakzatnak — con amore turkálják a partokat és kodélyes kényelemmel 
heverésznek a viz szélen kivájt gödrökben. 
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Könnyű felfogni, hogy az ily vandalismus mennyire hat a partok om-
lasztására és a medernek iszapolására, s mivel ez utóbbi a hajózásnak aka-
dályul szolgál, költséges meder-kotratásokat tesz szükségessé. 

Máskép lesz-e ezután, ha majd a törvényhozás a törvényhatóságoknak 
várvavárt szabályozását létrehozza, s ezáltal a közigazgatás mostani zilált 
állapotából kiemelkedik, nem tudjuk ? — Vannak sokan, kik kételkednok 
abban, hogy a minden 3-ik évben a választásnak alávetett, s népszerűségét 
féltő közigazgatási tisztviselő a vizrendőrséget az ennek körében nem nélkü-
lözhető erélylyol kezelni képes legyen. 

Ezekután még jelen soraim tárgyából fűződő eszme láriczolat fonalán' 
nem tartom fölöslegesnek megemlíteni, hogy a mint tudomásomra jutott, a 

m. k. közlekedési minisztériumnak egy bizottsága már hosszabb idő előtt el-
készített egy vizjogi törvényjavaslatot, mely valószínűen az országgyűlés ösz 
szehalmozódott fontosabb teendői miatt nem juthatott annak tárgyalása alá. 

Nem ártana tán ezen törvényjavaslatot sajtó utján a közönséggel meg-
ismertetni, hogy az iránta érdeklődök egyik vagy másik megállapításhoz ta-
pasztalásból merített netaláni czélszerü, és még hasznositható észrevételeket 
tehessenek. 

Hasonlóképen megemlítem, hogy az „Anyagi érdekeink" folyóirat 1868 
évi 10 és 11-dik számaiban jelent meg egy hasontárgyu czikk: „A vizjogi tör-
vény főel veiről." 

Soraimat bezárva újólag ajánlom Micskey Imre munkáját nemcsak szak-
társaink, hanem mindazok figyelmébe, kiket a vizmivelés vagy hasznosítás 
ügye érdekel; kivált pedig azoknak, kik a jövő országgyűlésen egy czélszerü 
vizjogi tőrvény megalkatására hivatva lösznek. 

II. 

Die neuesten Oberfoíui-Constructionen 
der dem Veretne deittscher Eisenbahnverivaltuiigen angehörigen Eisenbahneii. 

N a c h off iz icl len M i t t h e i l u n g e n , im A u f t r a g e de r t e c h n i s e h e n Commiss ion des Vere ines 
b e r a u s g e g e b e n von E d m u n d H e u s i n g e r von W a l d e g g . -— (Als 2 - t e s S u p p l e m e n t - B a n d 

zum „ O r g a n f ü r die F o r t s c h r i t t e de s E i s e n b a h n w e s e n s ) W i e s b a d e n 1 8 6 8 . 

Ö s m e r t e t i KHEKNDL ANTAL. 

A német vasúti igazgatóságok technikusai 1867. év julius havában 
Mainzban tartott közgyűlésének határozata alapján, fennebbi czim alatt, mint 
az egylet közlönyének 2-ik supplement kötete, az egylethez tartozó 70 vasúti 
társulat vonalainl867-ben alkalmazásban volt felszerkezeteknek (Oberbau-Con-
structionen) 79 negycdrct Rajzlapra terjedő gyűjteménye jelent meg. 




