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B e s z é d e s J ó z s e f 

életrajza. 
MOLNÁR PÁLTÓL. 

Azon óhajtásomhoz képest, melynek közlönyünk I. kötetének 252-ik 
lapján kifejezést adni bátor voltam, vajha valamennyi kitűnő, jeles és de-
rék mérnökeink rövid életétrajza közlönyünkben megjelenhetnék, magam 
is közreműködni törekedvén, oly férfiú emlékének kívánom jelen igénytelen 

soraimat szentelni, kihez engemet mint hü tanítványt az el'nem enyésző hála 
szent érzelme fűz. 

E férfiú a jelen század első felében a legszerényebb polgári körből ön 
erejével és szilárd lélekkel lépett az akkor még nálunk zajtalan és szokatlan 
mérnöki pályára, melyen munkássága, és ernyedetlen kitűnő fáradozása foly-
tán, hasznos tervezeteivel és végrehajtott jeles műszaki müveivel, hazánk több 
részeiben nem csak a nagyobb földbirtokosok anyagi hasznát, birtokaik becsé-
nek növekedését: hanem a föld népének is sok részben mindennapi kenyeré-
nek megszerzését könnyítette és elősegítette; magának pedig elenyészhetlen 
fényes nevet vívott ki, méltót arra, hogy emlékét kegyeletes tiszteletünkkel 
áraszszuk el. E jeles férfiú és hazafi, Beszédes József mérnök. 

Beszédes József született 1787. év február hó 13-án Magyar-Kanizsán, 
akkor Bács-megyében kebelezett úgynevezett Tiszán inneni kerület egyik me-
zővárosában. Atyja Beszédes Mátyás városi polgár, tizenegy évig bíró volt oly 
községben, melynek felerésze szerb származású. Midőn tehát a nemmagyar 
ajkú nép a magyar bírót egy évtizeden túl hivatalában megtartotta, azt mél-
tán a közszeretet bizonyitványáúl tekinthetjük. 

Beszédes József oskolai zsenge tanúlmányait M.-Kanizsán végzé, innét 
1800-ik évben Szegedre ment, hol az algymnasium tanulmányait mint első 
jeles végzé el. Ez idő alatt a szerény, magára hagyott ifjút két kegyesrendi 
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tanár, — kikről maga is, saját jegyzeteiben kegyelettel megemlékezik, — 
ápolá. Simonfy Miklós, ki hasznos könyvek olvasásával ébreszté szívében a 
nemes törekvést, és Illés József, kinek oldala mellett a rajzolásban tett szép 
előmenetelt. A gymnasium 5. és 6. osztályát Temesvárit végzé, hol a német 
nyelv megtanulásában is dicsérelesen előhaladt, mire Pressburger kegyesrendi 
tanár hathatós befolyást gyakorolt. Philosophiai tanulmányait Pesten végzé, 
itt Szűcs István, Dugonics András kegyesrendiek, Trenka Mihály, Tomcsányi 
Ádám és Sigei voltak tanárai. Ez időben kezdé az angol, és franczia nyelvet is 
tanulni, később e nyelveken írott legjelesebb műszaki könyvekből gyüjté 
hasznos ismereteit. A mérnöki és mezőgazdasági tudományokat 1808. és 1809. 
évben végezte. Küztiszteletü nevezetes tanárai Schmidt György és Mitterba-
cher valának. A mérnöki szigorlatokat 181 ,. év téli szakába-j tette le, mire 
Schmidt tanár báró Podmaniczky Józsefnek, mint Sárvíz szabályozási királyi 
biztosnak ajánlotta, ki szívesen fogadván az ifjú mérnököt, reá némely Sárvíz 
szabályozási térképek elkészítését bízta, 1811. év tavaszán pedig a sárvízi 
munkálatokhoz mérnöknek kinevezte. 1813. év tavaszán okleveles mérnök 
lett; és ezen év vége felé sárvízi mérnöki állását, mivel családos állapotára 
nézve kevésnek tartotta, letette, és 1814. évben gróf Eszterházy Károlynál 
uradalmi mérnök lett, oly feltétellel, miként csak vizi munkálatokkal fog fog-
lalatoskodni, elhatározván már akkor magában, miként ha a gróf uradalmai-
ban íz előforduló vízszabályozási munkákat elvégzi, tovább oda, hol e téren 
mint víz^pítész működhet, fog menni. Tolna-, Veszprém-, Komárom-, Po-
zsony-, Nyitra- és Vas-megyébe voltak hát kirándulásai, hol kisebb folyókat 
szabályozott, mocsáros völgyeket szárított ki, vizi malmokat épített, vagy ja-
vított, és 181(5—19-ik évben a Kapos-víz szabályozásának tervét is elké-
szítette. 

A Sárvíz szabályozását nyomasztó körülmények zsibbasztván, felsőbb 
helyről a vizsgálat elrendeltetett, s b. Podmaniczky leléptével, gróf Zichy Fe-
rencz — később bihar-megyei fő ispán — mint kir. biztos elnöklete alatt, a 
társaság Beszédes József módosított és az uradalom részére kidolgozott ter-
vét elfogadta. Ez alkalommal Beszédesnek kitűnő szakérteimességét és az ál-
tala vezetett simontornyai uradalmi vízszabályozási munkák feltűnő sikerét 
élénk örömmel tapasztalták a társaság tagjai , és a kérdéses vízszabályozási 
munkák czélszerü végrehajtását is tőle várták, mire az igazgatói állást is el-
nyerte. 

A szép művészetek és aphilosophia tudorává 1819. év január hó 29-én 
lett. Mint sárvízi igazgató mérnök 1819 — 1820. évben megfeszített szorga-
lommal dolgozott a sárvíz szabályozási munkák í'észletes tervezetén, melyet 
1821. évben Fehérvártt tartott társasági gyűlésen, magyar — eddig ily helye-
ken szokatlan nyelven írt értekezés mellett — bemutatott. A társaság Beszé-
des dicsérendő tette által a haza iránt tartozó kötelességérzetre lelkesülve, 
választmányi és gyűlési nyelvvé a latin helyébe a magyart emelté; a szabályo-
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zást pedig Beszédes terve szerint és általa, Fehér-, Tolna-, Veszprém megye 
területén 1835. évig végrehajtatta. A malom-csatornát Beszédes elkészítvén, 
rajta a malmokat részint kiigazította, részint újból építette; nem különben a 
kaposi lapályokat csatornázással kiszárította és a Kapós vízből malom-csatornát 
szakított ki, és ezen két malmot is készített. A Sió vize szabályozását is ő 
végezte el, és az ozorai, mező-komáromi és kiliti malmokat kiigazította. 

Tervet dolgozott ki a Balaton tava vízszinének leszállításáról, — mi által 
tetemes földterület lenne a közhasználatra megnyerendő,aszegszárdi és bátaszéki 
uradalomban elterjedő Sárköz vidékének kiszárításáról és a várszegi Duna-át-
metszésről. 

A Duna szabályozását átmetszésekkel Baja és Báta közt végrehajtotta. 
A magyar tudós társaság 1831. évben február 17-én levelező tagjáúl vá-

lasztotta. 
Hazája földén túl 1827. és 1828. évben a lincz-budweisi vasút ügyében 

kirándulást tett, és a vasútra káros hatással lévő vízfolyásokat kiigazította, és 
Leopoldschlagtól Lestig a vasút vonalát kitűzte. 

Az aldunai hajózási, különösen az úgynevezett vaskapui' akadályok el-
hárítása ügyében gróf Széchenyi Istvánnal vizén Konstantinápolyig utazott: — 
onnét vissza egyedül, miután a nagy hazafival a hosszas utazás alkalmával 
meghasonlott, és az egymás iránti elidegenüle's válaszfalat emelt volt kö-
zöttük. 

Arad megyében a Fejér-Körös folyón gátra épített malmok felsőbbi ren-
deletek folytán lerontattak, és az ezáltal származott kár kipótlására, az arad-
megyei Fejér-Körös menti földbirtokosok felszólítására a fejér-körösi malom-
csatornát tervezte és 1832—1840. évig be is végezte. A malom csatorna Buty-
tyinon felül kezdődik, vizét a Fejér-Körösből egy vizosztó mű által nyeri. E 
vizosztó mű a Körösön át keresztül van építve, közepén mélyedéssel, melyen át 
a csatorna torkolata kövecssz ürö táblázattal, iszap-távoztatóval, víz-mérséklővel 
és akként van szerkesztve, miként annyi vizet lehet a csatornába ereszteni, 
mennyi elegendő a malmok kerekeinek hajtására; vagy ha tetszik egészon is 
ellehet zárni, és a csornát száraz állapotba tenni a csatorna vonal bármely ré-
szén, nagyobbszerü ígazítások könnyebb végrehajtása végett. 

A ButtyintóljBoros-Sebesro vezető országút mellett pompás épülottel díszlik 
a buttyini csatornamalom, melyben két vizikerék hat malomkövet hajt, a ma-
lom szerkezet remek, és a ' legpompásabbak közül való. Berza, Algyest, Bok-
szeg határában egy-egy malom két vizi kerékkel két követ hajt mozgásba^ 
Rovina, Borosjenö határában egy-egy malom négy vizi kei-ékkel négy követ 
hoz mozgásba, Szőllős, Fazekas, Varsánd, Nadab határában egy-egy malom 
hat vízi kerékkel hat követ, Székudvar, Sikló és ííagy-Péll határában egy-egy 
malom négy vizi korékkel négy követ, ezután a csatorna a Csohos nevű érbe 
szakad, és innét a Fejér-Körös folyó anya-medrébe vissza Gyula-Varsándon 
felül, mintegy l21/4 mértföldnyi pályafutás után. A Csigcr-folyón és Zsimbo-

A m. mérnök-egylet közi. III. köt. 4 
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lyán hidcsatorna van, az algyesti és roviuai határban nagyobbszerű töltés mö-
gött foly a csatorna. Minden malom mellett zúgó is van, moly arra való, mi-
ként ha a malom vizi kerekeire sok a víz, a feleslegest rajta tovább lehet 
bocsátani, vagy ha valamennyi zúgó egyszerre minden malomnál felhuzatik 
a csatorna vize sebesebb folyással, ülledékeit elkotorja. A malmokra másod 
perczenként 4G köbláb víz foly, mely elegendő a két, négy, liatkerekü ma-
lomra egyaránt, úgy lévén a gép szerkesztve, miként a négy, liatkerekü gép 
nem igényel több vizet, mint a kétkerekű, a siker pedig mégis mindenütt 
egyenlő. A malomgépek az egyszerű német mintájú legjobb szerkezetűek 
közé sorozandók, minden malomkő 44 óra alatt 70—80 pozsonyi mérő gabo-
nát egyszerűen megőröl, és így a malom-birtokosok tisztességes jövedelemben 
részesülnek. 

Beszédes e malomcsatorna építésével nemcsak technikai képzettségét és 
ügyességét bizonyította be, hanem az építés folyama alatt előgördült akadá-
lyok leküzdésével, a gyanúsítások, megszólások, gáncskodások lefegyverzé-
sével, itélő tehetségét, férfias erejét, magasztos emelkedetségét kitüntette. Fá-
radliatlan szorgalma után a munka tökéletes bevégzésében is gyönyörködhe-
tett. Valóban, munkás életének ragyogó emléke e csatorna, melyre büszko ön-
tudattal tekinthetett, mikép nem őszült meg hiába, és habár kül-országokban 
nem vándorolt is, még is tudott tudományával és gyakorlati mély éles észé-
vé 1, önzéstelenül, édes magyar hazájában gyönyörű remek müvet teremteni, 
mire mi édes örömmel tekinthetünk, mint szeretett hazánk dicső fia mun-
kájára ! *) 

Beszédes József 1835. évtől kezdve a Fejér-, Fekete-Körö1, Csiger, Tőz 
víz szabályozását vezette. 

Hont-megyében az Ipoly szabályozási munkáját megindította és malom-
csatorna tervet készített. Pozsony-megyében aVedrás völgy 8 erőműre alkal-
mazásának tervét elkészítette és részben végrehajtotta nevezetes mümalom 
felállításával, mely 1848. évben elkészült. 

A központi vasútnak Pozsonytól Szolnokig 1848—49. évben technikai 
igazgató mérnöke volt. A vasúti mozgalmat és üzletet, támogatva ügyes ma-
gyar mérnökök által, biztosan s erélyesen vezette, nyilvános jeléül annak, hogy 
a magyar mérnökök, ha hivatásuk szerint alkalmaztatnak, megtudnak felelni 
a közbizodalomnak ; minél fogva ingadozás nélkül merem állítani, miszerint 
mérnökeink, ha ki-ki tehetsége, képessége és ereje szerint nyer alkalmazást, 
hasznos szolgálatot képes kifejteni a hazai technikai ügy előmozdításában. 
De ha alkalom nem nyílik az erő fejlesztésére és a gyakorlati tapasztalás 
megszerzésére, ezen körülményt úgy tekintem, mint a folyó kavicsai közt he-
verő aranyszem sorsát, mely a nélkül, hogy értékesítve ékszer anyagául hasz-

*) E malom-csatorna építése alkalmával 18:t7. és 18 i8 űik évben e sorok írója Beszé-
des oldala mellett kezdet te meg mérnöki pá lyá já t . 
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náltatnék, legfeljebb az ország-út kavics balmai közé jut, és onnét a kocsi-
kerekek talpai alá, mig az első szeles idő beáltával, a porral együtt tova repül 
és megsemmisül! 

Beszédes nevezetesb tervezetei: Békés-megyében a bárom Körös szabá-
lyozása, Zemplénben a Tisza, Tapoly, Ondova, Latorcza, Laborcz folyók sza-
bályozása és a laborczi malom-csatorna. Temesben a Berzava szabályozása, 
és malom-csatorna, végre a Duna-Tisza közti nagy csatorna, mely midőn a 
munka megindítás küszöbén állana, a sok minden oldalról támasztott akadé-
koskodások között megszüntetett. 

Számos értekezései is jutottak nyilvánosságra, melyekkel mint anyagok-
kal kívánt a magyar vizépítészet megállapításához járulni ; nevezetesbek : 
Sárvíz, Sió, Kapós mocsárok kiszárításának történeti előadása. Másod ízben 
kijött a „Hírnök-Századunk" 1840-ik évi 11 és 12. számában. — Gyakorló 
mérnöki értekezés. „Tud. gyűjt." 1830. IV. köt.—A Duna,világ-kereskedelmi te-
kintetben. Tud. gyűjt. 1830. V. köt.— A mezei gazdaságra, mesterségekre és ke-
reskedésre alkalmazott mérnökségről; próbául előadva a bevezetés. Tud. gy. 
1830.VI. köt.— A Duna, világ-kereskedelmi és mocsár-kiszárítási tekintetben. 
Kelt Konstantinápolyban 1830. évi aug. 30-kán; megjelent a Tud. gyűjt. 1831. 
I. köt.— Gondolatok a katasteri földmérésről. Tud. gyűjt. 183l.V. köt.—Vizi ter-
mészeti törvény ; próbául. Tud. gyűjt. 1831. VI. köt.— Fehér-megye választmá-
nyának 1831. évi május havi tanácskozására, Magyarország iparáról, keres-
kedéséről, és a Duna szabályozásáról. Tud. gyűjt. 1837.— Magyarország viz-
építészetéröl. Pesten 1831. Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. —Vízosztó épü-
let és malom-csatorna Arad-megyében. Jelenkor-Társalkodó 1836. 70. sz.— Ma-
gyarországi hajós folyó nagy ágzat. Tud. gyűjt. 1836 XII. köt. — A Hazánkban 
fenálló vízzel bánó hat részvényes-társaság rövid leírása. Jelenkor-Társalkodó 
1837. 17. sz. — Kolosvártól Gráczig hajózható országos nagy csatorna. Pesten 
1839/Hartleben K. A. tulajdona. — Fehér-Körösi malmokról külön csatornára. 
Ilirnök-Századunk 1840. 7. sz. — Mérnöki Irányzatok. Pesten 1843. Trattner 
Károtyi betűivel. — Duna-tiszai hajózható csatornáról. Pesten, Trattner Ká-
rolyinál. 

Halálával háramaradtak számos dolgozatai kéziratban ; ezekből a duna-
balatoni hajózási csatorna terve, átdolgozva jelen sorok írója által, — megje-
lent a „Pesti-Napló" 1857. évi febr. 28-ki számában; továbbá közlönyünk II. 
4-ik füzetében megjelent böngészet néhai Beszédes József irományaiból, — Já-
noska Nándor tagtársunk buzgalmából. 

Beszédes irataiban áttör a technikai ügy iránti nemes törekvés, annak 
haladását előmozdító ernyedetlen vágy, és lankadatlan elszántság. 

Vásárhelyi Pállal örökös vetélkedésben élt, mi néha mind a kettőt a nyil-
vánosság mezején érdes polémiára vezette; ily alkalom előfordúltával az igaz, 
Beszédes József húzta a rövidebbet. Intő például vehetjük e körülményt arra, 
hogy minket az egyetértés érzolme vezéreljen, tisztelvén és becsülvén ogy-

4* 
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mást, éi gyámolítván kit-kit a maga munkásságának terén, mi által kiki 
hasznosítsa pályáján erejét az édes haza javára, és mindnyájunk díszére. 

Beszédes József szóval és írásban igen gyakran háládatosan emlékezett 
hazánk egyik jeles főrendü férfiáról, kinek védő, ápoló és szeretett főnöksége 
alatt létesíthette munkáit; és én mély tiszteletem nyilvánítása mellett bátor-
kodom azon nagy hazafi nevét felemlíteni, ki hazája javára törekedve, az 
igénytelen magyar mérnököt bizodalmával megajándékozta, pályáján őrző 
angyalként vezette, munkáinak kivitelében mind tekintélyével, mind anyagi 
erővel segítette, őt a kétes esetekben, baljóslatú körülményekben soha el nem 
hagyta s meg nem tagadta! e nagy hazafi idősb. gr. Zichy Ferencz, több víz-
szabályozási munkák volt kir. biztosa, és Bihar-megye főispánja. 

Beszédes József idősb korában is jó erővel bírt és nem tudott a mun-
kától megválni. Történt midőn 1852. év február havában a paksi közbirtokos-
ság meghívása folytán a paksi ármentési dunai töltéseket szemle alá vette 
volna, egy hideg nap a sok gyaloglásba kifáradt, és áthülvén megbetegedett, 
és lakó helyén Duna-Földvártt 6 napi betegség után epe-lázban február 29-én 
meghalt; hátra hagyván kesergő özvegyét, és 11 gyermekei közül hetet, kik a 
szó szoros értelmében árvaságra jutottak. 

Más pályán, ha valaki annyit fárad, tesz, munkálkodik, családját biz-
tosítja; de a boldogúlt, ki hazája földét nemesítette, iparát, vagyonát növelte, 
munkáival nemzetünk becsületét emelte : árva gyermekeinek nevelésére ele-
gendő vagyont nem tudott öszvetakarítani; nem, mert mérnöki munkáival üz-
letet nem gyakorolt, minél fogva öszves munkáinak jutalma csak annyi volt, 
hogy megélhetett családjával. 

Nyugodj békével pályánk kitűnő fénye! ki önzéstelen hazaszeretettel, 
tiszta, fedhetlen jellemmel feleltél meg hivatásodnak. Légy dicső szellemeddel 
mind örökké közöttünk ! *) 

*) Ez életrajz bővített előadása annak, melyet az aradi nap tá rban 1857-ik évben közre 
bocsátottam. 

A magyar mérnök-egylet Közlönyének II . kötetében a 344. lapon „Böngészet néhai Be-
szédes Ferencz irományaiból" a Ferencz név hibásan csúszott József helyet t . Beszédes Ferencz 
Józsefnek testvére, Tolnamegyében, Simontornyán uradalmi mérnök volt, a böngészet tehát 
Beszédes József irományaiból való, és a czím ekkép kiigazítandó. 

M. P . 




