
E R E D E T I D O L G O Z A T O K . 

VIII. 

A felső tiszavölgy vízárinentesítése 

egy, a Szamosból Vetésnél nyitandó és Esztárnál a Berettyóba to-
rokló árvíz-elvezető csatorna által. 

VARGA ÁGOSTONTÓL. 

Az 1853-dik évi rendkívüli vízáradások a felső tiszavölgyben alkalmi 
okul szolgáltak báró Véc3ey Miklósnak, hogy 50 éven át hazánk folyói és 
mocsárairól szerzett ismereteit, s ezek alapján a felső tiszavölgy vízármente-
sítésére ezélzó javaslatát „Beitráge zur Geschichte der Flüsse und Sümpfe 
Ungarns, mit Hinweisung auf zweckmássige Wasserregulation, Pest, 1854." 
czímü miivében közzétegye. 

Ezen műben kiválólag a Tisza medrét és a Tiszát tápláló mellék folyó-
kat illetőleg érdekes, sok részben tanulságos tapasztalati adatok vannak le 
téve, melyek végezélja oda irányúi, kimutatni, hogy a Palleocapa rendszere 
nyomán létesített tiszaszabályozás — mely eszközli, hogy a töltések közé 
szorított térség nem elegendő a nagy vizek levezetésére — a felső tiszavölgyet, 
habár a mellékfolyók szabályoztassanak is, a vizeknek szükségkép bekövet 
kezendő roppant összetódulása miatt, folytonos árvízveszélynek teendi ki, mi-
nélfogva az ebből származó kiszámíthatlan csapások és veszteség megelőzé-
seül, egy, a Szamosból Vetés tájékán kiinduló árvízlevezető csatorna létesítései 
ajánlja, mely Dob, Domahida, Kis-Majtény, Mező-Terem irányában az Ér 
medrében vezettetnék; innét a mocsárok szélén a Körös folyó medrét hasz-
nálva, a Csaba és Gyula melletti mocsárokat átmetszve sat., végre Farkasdnál 
a Temesbe nyilnék. 

Az azon idő óta elkészült tiszai töltéseket a nagy vizek többször elszak-
ga t t ák ; így 1867-dik évi január hóban a Bodrogközt romboló vizárt ugyan 
azon évi april hóban új áradások követték, Czigánd és Leányvár közt, előbb 
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a jobb, majd a baloldalon több több helyen megszakgattatván, a töltések. 
Ezen szomorú eset ismétlődött a közelmúlt napokban, százezer holdnál több 
mívelés alatti termőföld boríttatván el a Bodrogközben a féktelen dúló vízár 
által. További tudósítások szerint a Tissza a Szamos vizei által hallatlan ma-
gasra növekedve kiemelkedett medréből, és széttörve a töltéseket Ung, Bereg, 
Szabolcs, főleg Zemplén szenvedett; Szatmárból érkezett tudósítások szerint 
pedig felszámíthatlan a kár , melyet a Tisza, Szamos, valamint a Túr és egyéb 
apróbb folyók kiöntései okoztak. 

Lá tva a gyakori vízáradásokat, melyek a felső tiszavölgyet pusztítják, a 
fennemlített elvezető csatorna létesítése kétségtelenül hasznosnak mutatkozik^ 
minekokáért azt, a szóbanforgó csapások által oly gyakran sújtott tiszavölgy 
javára, a következőkben kifejtendő módosítással ajánlom szaktársaimnak, s 
másoknak is, kiket illet, méltányló figyelmébe. 

„ N y i t t a s s á k a S z a m o s b ó l , V e t é s n é l e g y e l v e z e t ő c sa -
t o r n a , m e l y D o b , E n d r é d , S z é k e l y h í d i r á n y á b a n h ú z v a , 
E s z t á r n á l a B e r e t t y ó m e d r é v e l e g y e s ü l j ö n . " — Ezen csa-
torna hossza Vetéstől Esztárig mintegy 13 mértföld, s belőle folyása közben 
több ág vezethető k i ; így például N.-Majtény és N.-Károly közöt t ; to-
vábbá Esztár és Szoboszló között. 

Ezen csatornának, nézetem szerint, kettős haszna mutatkozik: 
1. A felső tiszavölgyi víztorlódás jelentékeny tényezőjét, a Szamos meg-

áradt vizeit — ha szabad magamat úgy kifejeznem — mint egy biztonsági szelep 
elszármaztatván, ezzel a romboló vízáraknak sok részben elejét veendi. 

2. A tiszavölgy kelet i része ezen csatorna vizét többszörösen gyümöl-
csözővé teheti, mely tételek felvilágosítására és bebizonyítására szolgáljanak 
a következő adatok : 

A felső-tiszavölgyi nagy vízáradások, a szabályozás előtti időkben, hol 
gyakrabban, hol gyérebben, s tapasztalás szerint mintegy 15—30 évnyi idő-
közökben szoktak bekövetkezni; de a tiszaszabályozás véghezvitele s neveze-
tesen a folyó vizének töltések közé történt szorítása óta, a febő völgyi víz-
áraknak nemcsak jellege vált fenyegetőbbé, de — miként ezt a szomorú ta-
pasztalás mutatja — a bekövetkezés időszaka is jelentékenyen megrövidült. 
És ez nem is lehet másként , tekintve azt, hogy azon vízmennyiség," mely ez-
előtt a helyenként több mértföld szélességű ártéren szétterjedhetett, most né-
hány száz ölnyi széles ömlettérre van korlátolva, esete (azonban a gyorsabb 
lefolyhatásra aránylag csak kevéssel növekedvén, a mint Tokajon alul a síkot 
töltések közé szorítva eléri, kell hogy megtolúljon s ezelőtt nem ismert magas-
ságra duzzadva, a töltéseken kitörjön. Ily viszonyok között pedig 'rombolása 
sokkal vészthozóbb, mint volt az akadálytalanul szétterülve lassanként emel-
kedett vízáré. 

Avagy lehet-e ez máskép, ha tekintjük, hogy a Tisza, mely Szőllősnél 
150 öl szélességben 10—11 láb sebességgel foly, további útjában 10 folyónak 
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vize által tetemesen növekedve, 2*/s láb sebességgel kényszeríttetik Szegednél, 
70 öl széles mederben lefolyni ?*) 

Miután a Tiszának Tokajtól azon esetet, mely elegendő lenne a nagy 
vizek kár nélküli levezetésére, megadni nem lehet, mind az elmélet, mind a 
tapasztalás arra utal, hogy a megtoluláson árvíz-elvezetö csatorna által ipar-
kodjunk segíteni. Nem is új ezen elvezető csatorna eszméje. í gy báró V a y 
M i k l ó s tábornok, a ki mint kir. vízszabályozási biztos a Tisza-vidéken sok 
éven át működött, készített egy csatorna-tervet, mely szerint a Tiszának egy 
részét Vásáros Naménytól Szolnokig kellett volna vezetni, hogy a felső tisza-
völgy a vízáraktól megóvassék; továbbá B e s z é d e s József „Kolozsvár-
Gráczi csatorna" czímü müvében, javalja a Szamost az Ér medrében Szolnok 
felé vezetni; úgy szinte L á m m J a k a b k. mérnök, a tiszaszabályozásról írt 
röpirataiban ajánlá, hogy a Szamos az Ér völgyén át Csongrádnál vezettessék 
a Tiszába; végre Palleocapa keresztülható tervének megállapításakor is merül-
tek föl ide vonatkozó ellenvélemények, melyek őt ismert müvében következő 
nyilatkozatra indíták : 

„Tudom, hogy többféle tervek léteznek a Szamos folyásának másfelé 
vitele és annak rövidebb vagy hosszabb vonalokon, a nagy síkságon keresztül, 
alább eső új torkolatokon, de mindég magába a Tiszába visszavezetése iránt. 
Elegendőleg értesültem e tervek felől, s ennélfogva bátran merem mondani, 
hogy azok oly ábrándos tervezgetések, melyek nem alapulnak oly tényleges ada-
tokon, a minők ily roppant munkák tervezésére szükségesek volnának; hanem 
oly hagyományokra vannak építve, melyek bár az országban keringenek, 
mégis teljességgel valószínütlenek, s a dolgok természetével ellenkeznek; és 
tekintetbe nem veszik az új meder által átvágandó földtér sajátságos körül-
ményeit, úgymint: annak nagyon hullámzatos fekvését és némely vonalokon 
magas, de mélyebben tisztán homokos, másokon pedig alacsony és mocsáros 
minőségét; s végre figyelmen kívül hagyják a folyónak hajózható állapotát, 
mely az új mederben bizonyosan nem éretnék el, a régiben pedig meg-
romlanék." 

Palleocapa ezen határozott nyilatkozata, mint látjuk, vonatkozik az 
egész Szamos elvezetésére és a Beszédes által tervezett kolozsvár-gráczi csa-
torna létesítésére, mikhez a kellő műszaki tanulmányok a javasolt vonalon 
nem is tétettek meg. En azonban csak egy a Szamosból nyitandó elvezető 
csatorna czélszerüségét kivánom itt megvitatni, melynek czélja lenne közvet-
lenül Szatniármegyét óvni meg a vízáraktól, de közvetve a Bodrogközre és 
Felső-Szabolcsra is kiterjedne jótékony hatása, a mennyiben a különben is 
egyidejűleg nagy vizeket szállító Tiszába a Szamos kevesebb jutalékkal 
járulna. 

*) Szegednél mindamellett veszélytói csak akkor t a r tha tn i , ha történetesen a Tisza és 
Maros árvizei ntt egvidöben ta lá lkoznának. A s z e r k. 

11* 
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Nagy valószínűséggel következteti báró Véesey Miklós, említett müvé-
ben elsorolt adataiból, hogy a Tisza, az Édes- vagy Pannon-tenger lefolyása 
után, N.-Szőllőstől a Szamossal egyesülten az Ér völgyén keresztül folyt le, és 
csak miután ezen medre beiszapoltatott — a mi azon időszakban gyorsan bekö-
vetkezhetett, a hegyekről tömérdek iszapot hordván magával — vevé út já t To-
kaj felé, mely a honfoglalás idejében már ott találtatott; de kétségtelen, hogy 
a felső tisza völgy ezen időszakban még virágzó, boldogabb állapotnak örven-
dett, a romboló vízáraknak nem volt annyira kitéve, mi csak úgy történhetett, 
ha a magas vizek más lefolyással is bírtak, t. i az Ér medrén át. 

Érdekesek az eliszapolásra vonatkozó adatok, melyeknek bizonyító 
erejét elvitatni nem lehet. 

Lámm mérnök írja, hogy Lónya tájékán, a mostani földszín alatt 3 ölnyi 
mélységben eliszapolt erdő nyomait födözte fel, miből következtetni lehet, 
hogy a mikor azon erdő állt, a Tisza nem azon a vidéken folyt le. 

Alacsony vízálláskor a Szamosnak fal gyanánt meredek par t ja iban, 
Szatmártól a Tisza felé található négy fekete, korhadt növényekből képződött 
vékony réteg, 4 öl mélységre, kövek, téglák darabjait is tartalmazza, a mi bi-
zonyítja, hogy azon 4 réteg lakott földszín volt. 

Szatmár városában, a Wei»s-féle ház építésekor, a mostani fóldszín alatt 
egy ólnak jól conservált vázát találták; Czegődnél, Szatinármegyében, 1834-dik 
igen száraz évben, a faluban levő tó szélén téglából rakott kemenczéket 
találtak egészen jó karban, eredeti idommal, 3 ölnyi mélységben a tó víz-
tükre alatt. 

Ung és Zemplén megyékben és Tokajon alul az ásatások nem mutatnak 
az egykori földszín oly mély fekvésére, p. o. Nagy-Mihálynál a Latorcza árte-
rében ásott malom-csatornában másfél ölre találtatott a földszín tüzhelymara-
dékkal és szénnel, valamint két darab sarló-idomú köszörü-kővel, melyek 
belső kerülete elkopva vol t ; ezek tehát legrégibb korra mutatnak, midőn még 
a korong-idomú forgatható köszörü-kövek nem használtattak. (?) 

A Tisza partjaiban Tokajon alul, 1 öl mélységben két réteg látható, me-
lyek az egykori földszínt mutatják. 

Már most tudva azt, hogy midőn Szatmármegye el van árasztva, ugyan 
akkor Zemplénmegyét is víz borítja, annyira, hogy az árvíz szine folytonos, 
látva továbbá, hogy Szatmármegyében a régi lakott földszín mennyivel mé-
lyebben fekszik : kitűnik, hogy hajdan a nagy vizek ezen a rövidebb uton, 
az Ér völgyén folytak le Titel felé. 

Hogy a honfoglalás első századaiban a Tisza és Szamos egy része az Ér 
völgyén folyt le, bizonyítja a felső tisza-völgy azon korbeli boldogabb álla-
pota, melynek virágzását régi okiratok tanúsítják. Több helyek említtetnek 
ezekben, mint népes városok, melyek most jelentéktelen helységek, mint 
Szobráncz Ungmegyében, Beregszász „Villa Lamberti" név alatt. Szatmár 
városa István királytól „privilégium portust" nyert, mi arra utal, hogy ott 
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élénk kereskedelmi közlekedés volt. „Több apátság is létezett ezen a vidéken ; 
a föld, melyen feküdtek, most (írja báró Vécsey) el van mocsárosodva, egész-
ségtelen, terméketlen. Ilyen a hajdan hires leleszi apátság, melyet szent Ist-
ván alapított. Bátran lehet állítani, hogy ha akkor ezen Lelesz úgy körül lett 
volna véve mocsárral, mint most, nem alapíttatott volna apátsággá. A Kis-
Várda körüli mocsárokban is épületromok fedezhetők fel." 

Ujabb időben igaz, hogy a tiszaszabályozás által a mocsárok kiszáríttat-
tak és termékeny földdé alakíttattak ; de egy-egy vízár több év költséges fára-
dalmait teszi semmivé, és habár a javaslatba tett átmetszések véghezvitele és 
a Tisza mellék folyóinak (Iza, Talabor, Nagyág) még Marmarosban eszköz-
lendö rendezése és fékezése sok részben elejét veendi a mostani nagy terje-
delmű árvizeknek; de tekintve azon roppant vízmennyiséget, melylyel a Sza-
mos járul a Tiszához: egy árvíz-elvezető csatorna kinyitása a Szamosból még 
mindig szükségesnek mutatkozik. 

A Szamos vízkörnyéke, mint tudva van, mintegy 380 négyszög mért-
föld, hoszsza a Hév-Szamos eredetétől 66, a Nagy-Szamos eredetétől 62 mért-
föld, úgy hogy midőn a Tiszával egyesül, hosszabb utat tett, és sokszor több 
vizet is szállít emennél. Legnagyobb vízálláskor a Szamos hozzávetőleg 
26.000 köblábat szállít másod-perczenként, melyet az egyidejűleg földuzzadt 
Tisza medre nem képes befogadni és kártétel nélkül levezetni — a mi az árvíz-
elvezető csatorna hasznos voltát szemlátomást bizonyltja. 

Hogy a csatorna műszaki kivitele ellen rendkívüli akadályok nem lé-
teznek, hivatkozom e részben a Wallandt Henrik, Magyarország lejtméreti 
térképéről vett adatokra. 

Ugyanis, a Szamos középmagassága Szathmár-Németinél 378 láb, a 
Krasznáé N.-Majténynél 364, az Éré Géneméi 372, ugyanazé Szalacs t á ján 
344, Diószegnél mintegy 320, Esztárnál 308'5 láb. Lá t j uk ezen térképen, 
hogy Szathmár-Németi és N.-Majtény között a legmagasabb pont 397 láb, 
vagyis a vízválasztó magaslat a Szamos és Kraszna medreik között legfel-
jebb 19 lábnyi, mely magasságok átmetszése jelentékeny akadályt nem ké-
pez; elérve pedig az Ér medrét, ennek szabályozása és a kitűzött czélnak 
megfelelő átidomítása lesz eszközlendő. 

Ezen téralakzati viszonyok fontossága jobban kitűnik, ha összehason-
lítjuk azokat a Tisza vízszinével. Ez ugyanis Tisza-Ujlaknál 360 láb, Csapnál 
311, Czigándnál 298, Tokajnál 283, Polgár körül 275, Csegénél 271, Ahád-
nál 257 stb., mely adatok jelezik, hogy a tervezett csatorna mennyire uralg 
a Tisza völgye felett. 

Ugyanazon térkép N.-Majténytól N.-Károly felé 377, 374, 363 láb ma-
gasságokat mutat, melyek szerint egy mellékcsatorna húzása Domahidától 
az Ecsedi-lápba mindenesetre eszközölhető. Továbbá Esztártól Szoboszlóig 
legmagasabb jelzett pont Esztár közelében 212 (Ér víztükre Esztárnál 308.5), 
melyet a lejtékelt vonalon követnek 302, 305, 308, 301, 291 ; utóbbi Szobosz-



lón túl ; tehát egy mellékcsatorna kinyitása ezen a vonalon is természetszerű-
nek mutatkozik, és erre vonatkozólag megemlítendőnek vélem még báró Vé-
csey azon közlését, mely szerint a Berettyó, Kis-Máriánál a Kékálló-Érrel 
egyesülve, vizeinek egy részét ezelőtt Szoboszlón keresztül a Veresnád-mocsár 
felé, mintegy fel a Tisza folyása ellen küldé. 

Ezen adatok szerint kétségenkívül létesíthető a főcsatorna és belőle mel 
lékcsatornák is vezethetők ki, melyek értékesítése a helyi viszonyok által 
határoztatik meg. 

Nézetem szerint két irányban mutatkozik azok hasznosíthatása, úgymint : 
földöntözésre és halastavak telepítésére. 

Különösen kiterjeszthető az öntözés jótéteménye, ha mesterséges víz-
medenczék, tavak létesíttetnek, melyek vízbőség idején megtöltetvén, vizük any-
nyival inkább jó szolgálatot tehetne szükség idején az öntözésre, mivel a tulajdo-
nosok hatalmában állana azokat termékenyítő anyagokkal telíteni (saturálni) ; 
mi által a földekre bocsátott víz nemcsak oldozó és üdítő, hanem tápláló erő-
vel is fogna hatni a növény-tenyészetre, a mi a csatornák által csak akkor 
adatik és oly mérvben, midőn és minő mérvben alkalmas iszapot szállítanak. 

Ily mesterséges tavak készíthetők még^a haltenyésztés állandósítására 
is, mely tavak egyszer megtöltetvén, csekély víz oda folyására leend szüksé-
gük felfrisítésiil és az elpárolgás" által vesztett mennyiség pótlására. 

Kiemelendőknek vélem itt még, hogy ezen csatorna, útjában a Krasznó 
medrét metszvén keresztül,^kívánatos, hogy ennek vizét is felvegye, a mi úgy 
látszik, csak visszavezetése lenne a Krasznának, eredeti medrébe, az. É r b e ; 
miután nagy vízálláskor sok víz foly a Krasznából az Érbe, nemcsak Kraszna-
Mihályfalván felül, hanem N.-Majténynél is ; továbbá a Sz.-Mihály és Gencs-
nél létező, Endréd felé irányzott mély árkok mutatják a Kraszna egykori 
medrét, K.-Majténytől Ákosig terjedő medre újabb időbeli levén. 

A 16-ik században ugyanis az ecsedi vár akkori ura, Báthory István fe-
jedelem, meghagyá a várparancsnoknak, hogy a vár árkainak vízzel megtöl-
téséről gondoskodjék. Minthogy pedig az ecsedi vizárkok csak a Tisza és Sza-
mos kiöntéseiből telhettek meg, szárazság idején nem lehetett beléjök másun-
nan vizet vezetni, mint a Krasznából, mely előbb Ákostól Kraszna-Mihály-
falván át az Ér völgyébe folyt, melyet tehát töltéssel kellett addigi medréből 
kiszorítani Király-Darócz és Kis-Majtény felé. A víznek elgátolása Ákosnál 
nyilván látható. K.-Darócznál szintén e czélból építtettek a hosszú töltések, 
melyeket némelyek római sánczoknak is tartottak. A Kraszna vizének elve 
zetését ezen csatornában a jánl ja azon körülmény is, hogy nyaranta annak 
táplálására szolgáland. 

Ugyanez áll a Homoród és Balkányra nézve is, melyek — miként az 
Ér — csak hó- és esővizet vezetnek. 

A tervezett csatorna által közvetlen érdekelvék Szathmár és Bihar me-
gyék, a mennyiben elsőt a Szamos vízárjától óvandja meg, utóbbi pedig gyümöl-
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CBÖzően hasznosíthatja a z t ; de közvetve jelentékenyen befolyással biraud az a 
felső tiszavölgy vízármentesítésére is. Ezen okok elég fontosoknak látszanak 
arra, hogy a nmltságú közlekedési minisztérium ez érdemben részletes tanul-
mányokat tétessen közegei által, és a csatorna létesítésére — a Szamo3 és 
Kraszna szabályozásával szerves összhangzásba hozva azt — a kezdeményezést 
megtegye.*) 

*) Egy, a felső tiszavölgyből nyi tandó, árvíz-elvezetö csatorna hasznos- és szükséges-
vol tának bizonyításán legtöbbet fáradozott Lámm J a k a b , volt Kassa-kerületi igazgató kir. 
mérnök. Indokolásának re le je (1. „Ansicht zur Regul irung der Theiss," von J á k o b Lámm, 
Kaschau, 1816.) azon elmélkedésen alapszik, hogy azon esetben, ha a Tokajon felül a Tiszába 
lorokló mellékfolyók árvizei egyidöben érkeznének Tokajhoz, akkor itt 500,000 köblábnyi 
roppant vízmennyiséget kellene a Tiszának másodperczenként levezetnie. Ennyi víz azonban 
egyidöben soha nem tódul össze, hanem összetódulhat — főleg ha a mellékfolyók is töltések 
közé szorít tatnak — 200,000 köbláb. És a Tiszának szintén töltésekkel korlátolt medre Tokajon 
alul, hol a folyó a s íkságba lépve eddigi nagyobb esetét és sebességét elveszti, ezen víz-
mennyiséget sem b i r ja töltései között levezetni ; következéskép az árvizek a töltéseket ú j r a 
meg ú j r a áttörni és mindenekfölött a Bodrog-közt fogják el temetni . De vészthozók lesznek a 
további tiszamelléki v idékre is. 

Ezen roppant vízösszetódulás és ebből származó föl- s visszatorlódásnak föokát azon 
természetellenes i rány képezi , melyben a Szamos-vizeknek Szathmártól Naményig s innen, a 
Tisza vizeivel egyesülten, sok mértföld hosszában, Csapig, észak felé kell folyniok, holott vég-
czél jukat tekintve, dél felé kellene u t joka t venniök. Ezen hosszú kerülő a különben is cse-
kély esetet még inkább csökkenti . Ha t ehá t a Szamosból Szathmár tá ján egy árvíz elvezető-
osatorna nyittatnék, mely a Kraszna folyónak vizeit befogadva, az Er , továbbá a Körösök 
völgyén egyenesen dél felé Csongrádnál a Tiszába vezettetnék, ezáltal egyrészt a vizek szer-
feletti ősszetódulásának Tokajnál eleje fogna vétetni, másrészt az ezen csatornában vezetet t 
árvizek, a sokkal (több mint 30 mértfölddel) rövidebb és nagyobb esettel biró vonalon, jóva l 
előbb érkeznének Csongrádhoz, mint a nagy kerüléssel Csap felé folyó árvizek, a mi az alsó 
tiszamederben is könnyebbí tené az árvizek lefolyhatását. 

Lámm terjedelmes fejtegetéséből ezeket idézve, a j án l juk mármost a fentebbi czikket 
leginkább azon tisztelt szaktársaink figyelmébe, kik az árvizek által leginkább sanyargatot t 
Bodrog-köz és Felső-Szabolcs vízhelyzeti viszonyaival ismeretesek, és ta lán ál lásuknál fogva 
is h iva tva lehetnek a már fél század óta ú j r a meg ú j r a j avas la tba tett, több oldalról legújab-
ban is a jánlot t , de czélszerüsége, hasznossága és kivihetősége tekintetében szintén több oldalról 
kétségbevont árvíz-levezető csatorna kérdését tisztába hozni. 

A « z e r k. 




