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Mutatvány Beszédes Józsefnek 

„Magyarországi Hydrotechnikából (vízépítészetről) próbául" czím 
alatt 1831. évben megjelent értekezéséből. 

Közli MOLNÁR P Á L . 

A mérnöki szaknak legszükségesebb, leghasznosabb tere az országos 
vizépítészet, melylyel a vizek, folyók hasznunkra fordíthatók. 

Ha földünk valamely területén a csapadék és forrásvizek összefolyását 
egy elfogadó folyómederbe annak kezdetétől végéig vizsgálatunk tárgyává 
tesszük, úgy a folyót alkotó vidéket vizsgáljuk. 

Ily vidéknek vizei hasznosak-e vagy károsak? azt hydrotechnikai szem-
pontból vizsgáivá", a vízre nézve czélszerü tervet, alapjáúl a végrehajtásnak, 
készítsünk. 

Jó tervet vízépítészeti szempontból nem annyira az iskola és olvasás 
útján, mint a nehéz és nagyobbszerü vizi munkák végrehajtása alkalmával 
szerzett tapasztalással kifejlett itélö tehetséggel lehet készíteni; mindazáltal 
száz végrehajtó vízépítész közül, alig válik egy jó tervező víz-építész. 

Azon folyókat, melyek a föld átmérőjének mintegy 12-ed részét teszik, 
világfolyóknak szoktuk nevezni. 

Ilyenek Európában a Duna és Rajna. 
Szabad folyók azok, melyeknek medrét a vízszín emelése végett kár 

nélkül magasítani nem lehet, mint a Tisza, Száva, Maros, Dráva, Vág. 
A Duna és Rajna szabályozva, és hajózható csatorna által egybefoglalva 

egyik tengertől a másikig, képezi a világ két nagy folyójának vízépítészetét. 
De a legkisebb pataknak is meglévén saját alkotó vidéke, bír tulajdon 

vizépítészcti kört, ennélfogva a kis pataktól a világ nagy folyójáig, vidékei-
ket egybefoglalva, lehetséges czélszerü szabályozási tervot készíteni. 
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A viz-cpítészetnek két határa van, u. m.: természeti és polgári; amazt a 
vizi vidéket határzó ormok körítik, emezt az ország határai. A világ folyóinak 
határai több országokon vonulnak keresztül, habár némely országok határait 
oly magas bérezek kerítik be, hogy ily ország folyói már magukban sokszor 
természeti egészet képeznek, mint péld. Magyarország folyói, melyeknek fő 
elfogadója a Duna. 

Magyarország vizépítészetét kívánom tárgyalni, miután hazámat több 
év óta vizsgáltam és több vízmüféle terveket gyűjtögettem. 

Polgári alkotmányunk, atyai indulatú királyunk, és nemzetünk bölcs 
képviselői a hasznos vízépítészeti tervezőteknek kedveznek ; ennek bizonyságai 
az 1807. évi 17-ki és 1827. évi 33-ki törvényczikk. Hazánkban eddig is min-
denfelé az illetők részvétele mellet a vízszabályozási ügybon nagy próbák 
tétettek le, s habár néha a közfigyelem ollenök fordul, még is reá viszsza kell 
fordítanunk, mivel az eszmék harczából az igazság nyer diadalt. 

Hazánkban számos vízszabályozásba fogtunk, kérdés, hányat végeztünk 
be ?— ennek oka sem az ország kormánya, alkotmánya, sem a törvényhatósá-
gok, som a birtokosok, hanem egyik oka a vízmüszaki torvek közre nem bo-
csátása, mig másika az, hogy a technikusok végrehajtott munkáik loirásával 
a közönségot nem értesítik. 

Ha valamely vízszabályozási tervozotböl valóságos hasznot nem tudunk 
kimutatni, úgy azt abba kell hagynunk, mig az idő meg nem érleli az eszmét 
a végrehajtásra. 

A vízszabályozásnál tekintetbe veendő gyakorlati rondszabályok: 
1. A víz átszármaztatását, elkülönítését (derivatio) a kiszárítástól (oxsic-

cat'o) meg kell különböztetni; mire nézvo a jó példák legjobb oktatók. 
Böhm Ferencz, sárvízi igen értelmes első igazgató vízmérnök, mondotta 

ki tudtomra először hazánkban — meglehet Eurórópában is — o különbséget, 
és a Sárvíz szabályozását erre fektette. Böhm a Sárviz szabályozását mogkez-
detto ugyan, do végre nem hajtotta, az utána következő igazgató mérnökök 
a víz elkülönítésének és kiszárításának rendszere közötti különbségot nem 
fogták fel egészen, s azt a sárréti völgyre nem helyesen alkalmazzák, minél-
fogva a Sárvíz szabályozásának félszázados oröködés után is tökéletlen ma-
radt foganatja, és midőn én 1819. évben a Sárvíz igazgatását átvettem, fógon-
dom volt a Sárvíz szabályozásának tervét reformálni, és Böhm vezér-gondola-
tára visszavinni, mit is teljesítettem Fehérvárit 1821. évi márczius 30-án 
kelt tudományos értekezésemmel, melyet a sárvízi társaság april 2-án tartott 
közgyűlésében tanácskozásának alapjául fölvett és elfogadott. Ez alkalom-
mal a társaság a német és latin nyelv helyébe a magyart emelte hivatalos 
nyelvévé. 

A terv sikerét a tapasztalás is bebizonyította. 
2. Az erdők pusztítása a folyók medreit veszélyezteti, miután a hegyek-

ről leomló kavics a folyók medreiben foglal helyet. 
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3. A szabad folyónak derék medrét több ágra osztani, káros a vízmeder 
ép fenntartása, baszna és sikere tekintetéből; mert a víz derék medre ha jó , az 
elágaztatást nem tűri meg, mivel ez az eliszapolást idézné elő: ha pedig a víz 
derék medre rossz állapotban van, az elágaztatás által még roszabbá válik, mi-
vel a víznek a saját medrét tisztító ereje, elosztva meggyengül. Do oldalvást 
valamely befolyó vízágat az összefolyás fölött fölfogni, és tovább vezetni igen 
hasznos, mert így a földszín lejtője után a folyó esését, erejét kedvünk és czé-
lunk szerint megszerezhetjük. 

4. A kisebb folyónak a nagyobba folyását alább tonni káros, ha a régi és 
ujabb összefolyás között két harmad részszel a kisebb folyó ágya nem 
rövidül a nagyobb folyó hosszához képest, moly a régi és új befolyás közt 
van; hacsak azon befolyás alább tételével a kisebb folyó kanyarának átmet-
szése nem czéloztatik; különben a nagyobb folyó a kisebbet vissza fogja 
nyomni. A kisebb folyó medrénok meghosszabbítása a befolyásnál nem hasz-
nos, sőt inkább káros. 

. 5. A kisebb folyók vagy vizek medrei különvéve több földet foglalnak 
el, és igazításukra, fönntartásukra több munka kívántatik, mintha azok ogy 
közép derék mederbe összoszodetnek. A kis víz és ármagasság a kisebb fo-
lyóknál csekélyebb mint a nagy folyóknál, ha a keresztszelvényeket összeha-
sonlítjuk ; azonban a vízmennyiséghez képest arányosítva, amazoké nagyobb 
mint emezeké, — például a Tisza medre saját|vizérc nézve nagyobb, minta Du-
náé, ott hol már a Tisza a Dunába beleszakadt. 

A mélyebb, szélesobb és sebesebb folyású moderbon nagyobb a vízfo-
gyasztás, mint a csokély, keskeny és lanyha víznél; míg áradáskor minden víz 
mélyebb, szélesebb és sebesebb is mint kis vízálláskor, midőn a víz tapadás 
is kisebb. 

6. A jó vízmeder sájátságaí a következők : a lehető legrövidebb, legmé-
lyebb és legegyenesebb vonal, szigetek nélkül, partjai párhuzamosak és oly 
magasak, hogy a legmagasabb árvíz se haladja meg azokat. A folyó medre, — 
legnagyobb mélysége, és a víztest magassága a meder közepén, a meder fene-
kének lejtője a vízszín rézsüvei egyközü legyen. A víz-meder talaja pedig sem 
igen ritka, sem igen tömör; a vízsebesség pedig középszerű legyen. 

7. Töltések az árvíz ellon, sarkantyúk a partok otalmára, a kanyarokban 
csak palástoló, nem pedig megszüntető intézkedések — a rosz ellen — legyenek, 
(média palliativa non autem radicalia). 

A vízmeder, kanyarai átmetszésével javíttatik, ha a talaj erre a munkára 
alkalmatos; jó karban tartatik, ha a vízmeder helyesen összeszoríttatik. 

8. A széles völgyekből és terjedelmes lapályokból, ha a víz esése egy 
száz ölre kevesebb 4 hüvelyknél, okvetetlen szükséges az apróbb oldal folyókat 
a völgy vagy lapály szélére vezetni, és itt úgy közölni a dombot és lapályt, 
hogy a vízmeder mindenütt 4 vagy több hüvelyknyi eséssel a földszín alá ej-
tessék. Egy szóval a folyót el kell származtatni. 
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9. A völgy szélen rendesen vont vízágy kevés mesterséges partot vagy 
töltést is kíván, és mindenütt megszenved párhuzamosan magával egy kisobb 
víz-medret a töltés mögött az öntözésre, vagy erőmüvek hajtására. Könnyű 
abból szekrényes zúgok által mindenféle közösítő csatornákat húzni, mivel az 
éltető magasabb vízállás rendelkezésünkre szolgál. Az ilyen szélső magasabb 
folyókból könnyű a még különben kiszáríthatlan mély tavakat, kopolákat, holt 
vízmedreket és egyéb mélységekot iszapolással feltölteni, s ez által kiszárítani 
és hasznos kaszáló rétekké átalakítani. 

10. Ha valamely alacsony fekvésű völgy közepén folyó nagyobb vízből, 
melynek partjai a hajó vontatásra alkalmatlanok, lehetséges, a völgy szélén 
mind a két oldalon még két hajózható csatorna építését nem kell elmulaszta-
nunk, ha az oldal befolyásokat jókor felfoghatjuk. 

11. Ha valamely vízágynak mélysége oly csekély, hogy közép magas-
ságú vizét sem tarthatja természetes partjai között, oz aggasztó rossz állapotnak 
a jele; ha pedig a vízágynak feneke magasabb, mint a két felől lévő földterü-
let felszíne, s a víz mesterséges partok között foly, ez már nagy veszede-
lemnek a jele, főleg nagyobb folyóknál, mitől a leghatalmasabb nemzet is ret-
teghet. 

12. A víz lefolyásra megkívántató medrek készítése földvájás által tör-
ténvén, tudni kell az ásás határát mind szélességre, mind mélységre nézve. 

13. Szem előtt tartván a folyók által okozott károkat, nem kell elfeledni 
a hasznokat is, melyekot a rendezés által nyerhetünk, u. m. mocsár szárítást, 
öntözést, hajózást, erőmüvek alkalmazását, halászatot. 

14 Vízrendezési tervet nem mint akarjuk, hanem a mint szükséges kény-
telenek vagyunk készíteni; ha czélra törekszünk, ennélfogva a phisikai lehet-
ségest és a polgári társaságra háramló hasznot észlelnünk kell. Erre megtanít 
a víz természete, melylyel munkálkodhatunk, és ellene nem dolgozhatunk, ha 
állandó sikerrel biztos czél kivívására törekszünk. 

15. A vízrendezési terv, ha alkalmatos, minden akadályok ellenére annak 
idején győzelemre fog vezetni, csak időt kell engednünk, hogy a mellette és 
ellene felmerülő eszmék annak helye3 volta iránt az előítéletek nélkül gondol-
kozó előtt teljes világosságot nyerjenek; azért az eszmék harczától nincs mit 
tartanunk, ha a terv jó, mivel a vizet sem meg nem csalhatjuk, sem meg nem 
kérlelhetjük; mert a végrehajtás oly biztos biró, mint a halál az emberi életre 
nézve elengedhetlon sors; a jó vizépítész határozottan szól a dologhoz, minden 
kétes tekintélyt jó módjával mellőz, miután a rossz terv gyámolítását olőbb 
megunják az emberek, mintsem a víz annak szüntelen ostromlásával fel-
hagyna. 

Ezek a vízépítészetben a vezéreszmék, melyeket könnyű ugyan a lélek-
nek emlékező — de nehéz helyes ítélő erejének tulajdonává és taktikájává 
minden alkalmazásban tenni. 




