
Yr sí 1 a s 7a 

S. Fekete Zsigmond úrnak, a javaslatba hozott bánsági vízszabályozási terve-
zeteket biráló észrevételeire. 

KÉPESSY JÓZSEE-töl. 

S. Fekete Zsigmond t. szaktársunk e közlöny f. évi márcz. és áprilisi fü-
zeteiben »Javaslat Bánát közbenső vízhálózatának szabályozásáról® czímü 
munkámat bírálgatja, illetőleg abból a földöntözésre vonatkozó nézeteim 
egyes kiszakított részeit bonczkés alá veszi. 

E czikket, melylyel szaktársunk egy felette érdekes és fontos tárgy vita-
tását hozta színre, a miért mindnyájunk köszönetére számíthat, észrevétel nél-
kül nem hagyhatom. 

Hogy megérthető legyek, mindenekelőtt szükségesnek tartom megje-
gyezni, hogy fennidézett müvem nem rét- vagy földöntözési, hanem folyamok 
szabályozását tárgyazó tervezetek és költségekre vonatkozik. 

Feladatom volt ugyanis: 
a) A Bánság közbenső vízhálózatának keretében találtató 21 elágazott, 

kuszált fektérü, s helyenként egymásba ütköző folyamok és vadpatakok áröm-
lését, (mely mintegy fél millió catast. holdra terjed ki) megzabolázni, illető-
leg a folyamok medreit, a liol kívántatott javítani, újabb levezető csatorná-
kon gyorsabb lefolyást elősegíteni, s vezér-töltésekkel a kiöntéseket korlátolni. 

Mindezen művekről egyenként külön terv és költségelés szerkesztetett, 
mely a kisajátítások, hidak, zsilipek stb. költségeivel 6 millió 716 ezer forintra 
rúgott fel. (Javaslat 142-ik lap.) 

b) Hivatásom volt továbbá a Bega hajózási csatornát akkép átalakítani, 
hogy a Tiszától Temesvárig az e vidéken olyannyira kívánatos vízi közlekedés 
biztosíttassék. 

E kívánalomnak megfelelőleg a csatornát akkép terveztem átalakíttatni, 
hogy raj ta a legnagyobb jármüvek Temesvárig felhatolhassanak, s mennyire a 
csatorna tápvize engedi, a földöntözésnek annak idején anyagot szolgáltasson. 

A czél elérésére egyetlen sikeres módnak mutatkozott a csatornát kam-
rás zsilipekkel tartányokra felosztani akkép, liogy hajózási czélra 6 láb, öntö-
zés idején pedig 9 lábnyi vízréteg álljon rendelkezésre. A helyi viszonyok oda 
irányiták nézetemet, hogy a csatorna 5 tartányt, s mindegyikük 7' magas lép-
csőzetet nyerjen. A szükséges víz megnyerésére Kis-Topoloveczen egy szilárd 
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anyagból készítendő, 7 nyílású vízeresz terveztetett, hol már egy árapasztó 
csatorna ki van ásva a fel nem használandó árvizek levezetésére, azonkívül, 
megtartván Kis-Kostélynál a Temes mellett jelenleg fennálló víz-osztót, a ro-
zséból készült átbukó gát helyett egy szilárd anyagból készítendő átbukó gát 
(Ueberfallwehr) terveztetett — a jelen fennálló tápcsatorna megtartásával. 
Ezen átalakítási művelet, a szükséges tiszti és felvigyázó lakokkal együtt 3 
millió 851 ezer forint költséget követel. (Javaslat 78-ik lap.) 

Mindkét rendbeli művelet a közlekedési minisztérium vízműszaki osztálya 
által megbiráltatott. valamint az e czélra behívott külföldi szaktekintély: 
Hesz A. hannoverai vízépitészeti felügyelő részéről, (ki egyszersmind a porosz 
birodalom vízmüszaki bizottmányának elnöke.) felülvizsgáltatott. 

Az elsőbb érintett folyamok és patakok szabályozása egy tekintélyes ér-
dekeltség, az úgynevezett Temes-bega-völgyi vízszabályozási társulat által haj-
tatik végre, — mely társulat ezen műveleteket több mint három ezer munkás-
sal igen kielégítő eredménynyel vezeti — míg a Bega-csatornának átalakítása, 
az állami vízépitészeti munkák sorrendjébe felvéve, állami költségen fog eszkö-
zöltetni. 

Ezek előrebocsátása után áttérek F. úr észrevételeinek érdemleges 
tárgyalására. 

P. úr specialisticus nézetből kiindulva,, oly dolgokat fürkész »Javaslatom-
ban,« melyek abban nem foglaltatnak, azt pedig, ami benne foglaltatik, vagy 
mellőzi, vagy valódi értékét (talán nemVJéggé correct előadásom miatt) magá-
nak helytelenül magyarázza. 

F. úr a Bega-csatorna átalakítását tisztán öntözési szempontból taglalja, 
pedig az jelenleg csak hajózási csatorna, és csak a távol jövőben fog egyúttal 
öntözési csatorna is lenni; mindenekelőtt tehát azt kellett szem előtt tarta-
nom, hogy a csatorna hajózási hiányain azonnal segítve legyen, jövőben pedig 
a lehetőségig megfeleljen az öntözés igényeinek. 

F. úr a Bega-csatorna átalakítására vonatkozólag kijelenti, hogy a ter-
vezett száz ölenkénti 0'003 öl esés i g e n d e i g e n k e v é s é s egyik érvül azt 
hozza fel, hogy ily csekély esés miatt nagyon fog iszapolni a csatorna. (Köz-
löny 134. lap.) 

Legyen szabad megjegyeznem, hogy »hajózási csatorna a la t t mindig (?) 
olyan horizontális fekvésű csatorna sorozatot értünk, me lyek különböző •ma-
gasságban feküsznek, és egymás közt szekrényes zsilipekkel vannak össze-
kötve.« 

A hajózási csatornában tehát általán véve nemcsak elegendő 100 ölen-
ként a 0 -003° esés, hanem tulaj donkép nem is szükséges, hogy benne a víz 
valamely eséssel birjon, mert a hajózási érdeknek annál inkább megfelel, 
táplálására annál kevesebb víz kívántatik, és a megterhelt hajókat annál köny-
nyebben lehet fölfelé is vontatni. — A hajózási csatornáknak csak is ily értel-
mezése folytán válik lehetségessé sokszor a legcsekélyebb vizű folyócskát is 
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hajózhatóvá tenni, és magas vízválasztókon keresztül két folyót hajózási csa-
tornával összekötni. 

Ily módon létesült az angol, franczia, belga, holland és más egyéb ha-
józási csatornák legnagyobb része; ilyen a többi közt a Canal du Midi, Canal 
du Centre, a Rhone-rajnai, a rajna-marnei stb. összekötő csatornák. Sőt 
van erre hasonló eset, az F. úr által követésre méltó például felhozott olaszor-
szági csatornák közt is. A páviai csatorna például, a csatorna kezdetétől a 
Conchettai zsilipig semmi eséssel sem bír. Szintén horizontális a páviai és az 
első kettős zsilip közti tartány; azután ettől a cremonai kapuig, és innen a 
Tessin melletti zsilipig terjedő tartányokban sincs sennni esés; pedig a csa-
tornát úgy tekintik mint sikerült megoldását a hajózási és öntözési érde-
keknek. 

Látni való ezekből, hogy a Bega mint hajózási csatorna, a javaslat sze-
rint több eséssel fog bírni, mint Európa legtöbb hajózási csatornája. 

Azt tartom, hogy ezzel feleltem az iszapolás lehetőségére is, mertjha any-
nyi sok horizontális fekvésű csatornánál tudták módját találni, a beiszapolást 
annyira megakadályozni, liogy az a csatorna fennállását nem veszélyezteti, bizo-
nyára sikeresen alkalmazhatjuk azokat mi is a Bega-csatornánál, és pedig 
annál könyebben, mert a Begának nem lesz horizontális, hanem folyó vize ; 
mert belőle a zavaros árvizek tetszés szerint kizárhatók a kis-topoloveczi 7 
nyilásu vízeresz által; mert szükség esetében a tartány-zúgók kapui mind 
felnyithatók, és valamennyit felnyitván, szabadon engedhetjük a csatornából 
netalán ki nem zárható zavaros víz lefolyását a Tiszába; mert a temesvári 
malmok által feltartott vízben, mindazon iszap legnagyobb része le fog ra-
kodni, mely Temesvárig netalán lejöhetne, és Temesvár alat t minden esetre 
lesz oly tiszta az átalakított Bega-csatornának vize, mint a minő most a 
Nagy-Becskerek és Titel közti Bega-csatornában. Már pétiig ott jelenleg a 
legzavarosabb víznek 100 ölenként csak 0'002 öl esése vau, és mindennek 
daczára, az ottani csatorna-fenék be nem iszapolódik, és ember-emlékezet óta 
nem fordult elő azon eset, hogy egyenes vonalaiban a csatorna fenekén vala-
mit igazítani kellett volna, és csupán csak a hirtelen görbületeknél fordulnak 
elő oly rendellenességek, melyeken időnként segíteni szükséges. 

Egyébiránt F. úr maga is azt mondja, hogy ha a csatorna egyedül ha-
józó lenne, akkor lehet, hogy a javasolt esés megtartható volna; de ha öntöző 
is leend. akkor már határozottan kevés az esés; és ha azt akarjuk, hogy a 
csatorna kettős rendeltetésének megfeleljen, nézete szerint meg kellene vizs-
gálni pontosan, mily vízmennyiség szerezhető meg biztosan a csatorna szá-
mára? ekkor adva levén a vízmennyiség, számittassék ki a csatorna szelvénye 
stb. stb. (Közlöny 135. lap.) 

Nem nagy bók ugyan reám nézve, hogy F. úr rólam fel sem teszi, misze-
rint talán én is a fentebbi nézet szerint járhattam el, midőn végre azon ered-
ményre jutottam, melyet ő kevesel. és csodálom, hogy »Javastalom« összevissza 
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forgatása közben reá bukkanva, figyelmére nem méltatta a 87-ik lapon közlött 
vízmennyiségi adatokat. 

Azokból látható, hogy én is megvizsgáltam: mennyi vizet szolgáltathat 
biztosan a Bega-csatorna ? segítségemre voltak pedig e részben a begacsatornai 
mérnöki hivatalnak 16 év óta gyűjtött vizállási adatai, és azok nyomán arra 
az eredményre jutottam, hogy azon hónapokban, melyekben gazdasági viszo-
nyaink közt leginkább kellene öntöznünk, a Bega-csatorna Temesvárnál követ-
kező vízmennyiséget nyújt másodperczenkint, úgymint: 

április hóban másodperczenként 970 köblábat 
május » » 1023 » 
junius » » 970 » 
julius » » 776 » 
augusztus» » 699 » 

és igy az öntözési hónapokbaji egyremásra 887'" köbláb vízzel rendelkezhe-
tünk másodperczenkint azon 16 évi tapasztalás szerint, mely 16 évben ben-
foglaltatik az 1863. évi rendkívüli száraz év is. 

Nehogy azonban a vízmennyiséget készakarva nagyítani látszassam, nem-
csak ezen öntözési hónapoknak, hanem a sokkal kevesebb vizet adó többi hóna-
poknak vízmennyiségeit is számításba vettem, és levonva a lcvonandókat, úgy 
hoztam ki a rendelkezésünkre álló 784 köbláb vizet másodperczenként. 

Ha a Bega vizéről több adat létezett volna, bizonyára azokat is számí-
tásba vettem volna, de fájdalom, nálunk az efféle adatok gyűjtését még most 
sem tartják eléggé fontosnak, egyik év a másik után múlik el anélkül, hogy 
az érdekeltek összegyűjtenék a reájuk nézve rendkívüli becscsel bíró adatokat, 
és igy a Bega-csatorna vizéről is csupán csak a mérnöki hivatalnál találtam 
ilyeneket. Nézetem szerint azonban már ezen adatok is elegendők arra, misze-
rint bátran kimondhassa a tervező mérnök, hogy vau a csatornának öntözésre 
fordítható vize, csak fel kell azt használnunk, és hogy felhasználhassuk, úgy 
készítsük már most csatornánkat, miszerint abból mellék csatornák segélyével 
az öntözendő területre egykor ki is lehessen a vizet bocsátani; sőt nézetem 
szerint súlyos hibát követtem volna el, ha a hajózási Bega-csatorna átalakítá-
sának javaslatával mindaddig vártam volna, míg a hosszú évek során gyűj-
tendő adatokból a legkisebb részletekig ki lenne mutatva az öntözési Bega-
csatorna vízmennyisége. 

Az eddigi adatok nyomán meghatározván a Begacsatorna vízmennyiségét, 
ezután a csatorna keresztszelvényét kellett volna meghatároznom, ha egy 
újonnan ásandó csatornáról lett volna szó; a Begacsatornát azonban nem 
most kell kiásnunk, ki van az már ásva több mint 100 év óta, és 13—25 öl széles-
ségben ki is van annak szelvénye már képezve, melyetll mértföld hosszaság-
ban szűkebbre be nem tölthetünk: azért a további eljárásnak némi módosí-
tást kellett szenvedni és nem a szelvényt kellett meghatároznom a vízmennyi 
ség és óhajtott esés szerint, hanem megfordítva: a létező szelvény, a hajózásra 
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kikötött 6 lábnyi vízmélység, és a rendelkezésre álló vízmennyiség után kellett 
kiszámítanom, a csatorna vízszine által képezendő sík esését, és ezen számítás 
alapján kijött, liogy 100 ölenként 0'003 öl eséssel fog a víz szine birni akkor, 
ba azt akarjuk, liogy a rendelkezésünkre álló víz a már létező csatorna-meder-
ben 6 lábnyi hajózási mélységgel folyjon lefelé. 

Nem én határoztam meg tehát az esést, hanem meghatározták azt a 
létező körülmények; és megint nagy hibát követtem volna el, ha az olaszor-
szági csatornázás iránti előszeretet által tévútra vezettetve, F. úr tanácsa sze-
rint az alsó zsilipeket alantabbra terveztem volna, gondolván, hogy ez által 
nagyobb esést fogok a víznek adhatni, mert ennek az lett volna az eredménye, 
hogy a víz nagyobb sebességgel folyna ugyan lefelé, de éppen ezért 6' lábnál 
kisebb mélységgel bírna, és a hajózás kikötött követelményének nem felelne 
meg, azaz: megint ott lennénk,- a hol most vagyunk, hogy t. i. a tiszai és du-
nai hajók nem jöhetnének fel Temesvárig. 

Ezen körülményt egyébiránt F. úr is igen könnyen észrevehette volna, 
ha nem oly felületesen lapozgatta volna át »Javaslatom«-at. Ugyanis »Javas-
latom« 93. lapján világosan kitettem, hogy a Bega-csatornának tartányok 
nélkül Temesvártól Nagy-Beeskerekig 100 ölenkint 0'0149 öl esése van azaz, 
1000-re jut O'l49 esés; vagyis a Bega-csatorna mostani állapotában is keve-
sebb eséssel bír, mint az F. úr által felhozott olaszországi csatornák; midőn 
tehát F. úr oly határozottan ajánlja a nagy esésű olaszországi csatornák után-
zását, tulaj donkép 'azt sürgeti, hogy a Bega-csatorna mostani állapotában 
hagyassék meg, melyben a legegyszerűbb hajózási igényeknek sem felel meg. 
Vízemelő gépek segélye nélkül öntözésre pedig még gondolni sem lehet. 

Ellenben az általam javasolt 100 ölenkénti 0'003 öl esés épen annyi, a 
mennyi kell ahhoz, hogy vizünk 6 lábnyi hajózási mélységgel birjon folyása 
közben, épen annyi, a mennyi kell ahhoz, hogy közép vízmennyiségünk le-
folyhasson a csatornán és egykor a jobbról balról kiágazandó kisebb csator-
nák által az öntözési területre kivezethető legyen. 

F. úr midőn a nagyobb esés szükségét akarja bebizonyítani, a többi közt 
Hess úrra is hivatkozik, mintha az is két bukás helyett egyet kivánt volna 
vétetni; F. ur — úgylátszik — nagyobb ügyeimet Hess úr szavaira sem fordított, 
mert különben észrevehette volna, hogy Hess úr nem ajánlott két bukás he-
lyett egyet, hanem csak azt, hogy a 2-ik tartány alsó zsilipje ltiOO öllel fel-
jebb tétessék. — Egyébiránt Hessnek, mint külföldi tekintélynek a Bega-csa-
tornának javaslatba hozott átalakítási tervére vonatkozólag ezek a biráló 
szavai: (Javaslat 191. lap.) 

»Noch günstiger für die Einschleussung des Bega-Canals ist der Um-
stand, dass der Canal zugleich als Bewásserungs Canal benützt wertlen kann. 
Es entstehen dadurch kaum besondere Kosten, und wird durch die günstige 
gelegene sehr ebene Fláche an beiden Seiten des Canals, und durch die Ge-
fálle in den Schleussen, die Möglichkeit gegeben, das Begawasser zum gros-
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sen Vortheil des Landstriches am Canal ausnützen zu können, so weit nicht 
die Schiffahrt desselben bedürftig ist. 

Endlicli ist die Einscbleussung des Bega-Canals aucb fúr die Beschaf-
í'ung einer günstigeren Vorfiuth íűr die O-Bega-Beregszó von Vortheil, wel-
cher bei der niedrigen Lage der Grundstücke von dem letzt benannten Flusse 
nicht zu unterstützen ist. 

E s k a n n n a c li d e m v o r s t e h e n d e n d i e E i i i s c h l e u s s u n g 
d e s B e g a - C a n a l s n u r d r i n g e n d e m p f o h l e n w e r d e n . 

AVas das Project der Einscbleussung anbelangt, so finden sich Bedenken 
gegen die Höhenlage der Haltungen nicht, aucli ist das Gefálle der Schleus-
sen in Allgemeinen zweckentsprechend und gleichmássig vertheilt. 

Die untere Schleusse der zweiten Haltung möcbto besser 1600 Klafter 
höher hinauf zu legen sein, damit die Fundirung mehr in dem gewachsenen 
Boden stattfindet.« 

Igen illusoriusnak tar t ja továbbá F . úr, hogy öntözés esetére a csatorna 
6 lábnyi vizét, 9 lábnyira fel lehessen duzzasztani, ós azt mondja, hogy igye-
kezett Európa valamennyi nevezetes öntözését áttanulmányozni, de ehhez ha-
sonló hypothesis nyomára sehol nem akadt, nem is tudja kivenni javaslatom-
ból, miként tartom én kivihetőnek ama duzzasztást ? (Közlöny 139. lap.) 

Felette sajnálom, hogy F. úrnak egész Európára kiterjedő tanulmányo-
zása ennyire kárba veszett, — talán jobb is lett volna a helyett egyszerűen 
megnézni a »Javaslat«-lioz mellékelt hossz- és kereszt-szelvényt, és valószinü-
leg azonnal belátta volna, hogy a szekrényes zsilipek, és mellette lévő zúgók, 
valamint a csatorna melletti töltések is magasabbak, mint a milyennek kel-
lene lenniök, ha a csatorna vize soha sem emelkedhetnék 6 lábnál magasabbra; 
ámde a csatorna vizét fel lehet emelni, részint az által, hogy bő viz idejében 
másodperczenként nem 784 köb láb, hanem több víz eresztetik be a kis-topo-
loveczi vízeresz kapuin át, részint pedig az által, hogy a zúgók kapuin át nem 
eresztünk ki a tartányból annyi vizet, mennyi a tartányba ömlik. Fel kell te-
hát mindkét esetben a víznek emelkedni arra a 3' magasságra, melyre az épít-
mények számítva vannak. 

A víznek ilyetén felemelése, vagy felduzzasztása majd csak akkor leend 
szükséges, Jha egykor a szomszédos földbirtokosok kívánni fogják az öntözést; 
ekkor a csatorna vizének 3 lábbali magasabb állása igen nagy előny leend, 
mert annál távolabb eső földeket bír uralni, a kiágazó kisebb csatornák által 
annál messzebb vezethetni. 

A vízszinnek ilyetén emelkedése nemcsak a Bega-csatornánál fordul elő. 
más csatornáknál is fordul elő ily eset, és'tudtommal nem is létezik oly öntö-
zési csatorna, melynek vize mindig tökéletesen egyenlő magasságban folyna. 

F. úr továbbá szintén azt állítja a mit én állítok »Javaslatom«-ban, mi-
dőn mondja: hogy az öntözéshez megkivántató vízmennyiségre nézve az éghaj-
lat, földminőség, a tenyésztendő növény fajok és az öntözés módja a legfőbb 
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tényezők. — De miután a Bega mellékein sem a föld minősége még nem isme-
retes eléggé, sem a tenyésztendő növényfajokra nézve a gazdák közt még 
nincs megállapodás, sem a követendő öntözési mód még nincs meghatározva, 
én nem tudtam annyira elbizakodott lenni, hogy mind ezen főtényezők hiánya 
daczára megmertem volna hatá rozni: mennyi vízre van szükségünk holdan-
ként? hanem megelégedtem azzal, ha a közfigyelem és közérdekeltség ébresz-
téséül kimondom, miszerint a másodperczenkint rendelkezésünkre álló 784 
köblábnyi vízzel 15 napi öntözési turnus szerint meg lehet öntözni 

1 hüvelyk magasságra . . . . 211.680 eatasteri holdat 
1'/, 
2 
21/, 
3 
31/. 
3 

és a jövőre híztam annak meghatározását, hogy tulajdonkép, mily magasságú 
vizréteg fog nálunk megkívántatni az öntözésre ? és igy azt is, hogy mennyit 
lehet majd a Bega-csatorna vizéből annak idejében megöntözni ? ha t. i. egy-
kor az öntözés kérdésének megoldása kerül majd úgy szőnyegre, mint a hogy 
most a hajózás kérdését kellett megoldanunk. 

F. úr azonban nálamnál nagyobb elbizakodottsággal bírt (noha ő veti 
szememre minduntalan az elbizakodott állításokat) és ámbár a Bánság előtte 
egészen terra incognita, mint alább látandjük, merészen kimondja: hogy ná-
lunk minden eshetőségek tekintetbe vételével másodperczenként ] litert, vagyis 
00-6 méter magas vízréteget kell számítani, és egy hónapra 4-szeri öntözést 
véve, 6 hónap alatt 14,000 köb méter leend szükséges, minden hectárra, (Köz-
löny 102. és 137. lap) de adós marad azon okok elősorolásával, hogy miért kell 
épen 1 liter ? és miért gondolja, hogy nem lesz nálunk elég talán 1/2 liter ? vagy 
annál is kevesebb ? 

Vagy talán F. úr észrevételei 102. és 137-ik lapjainak Írásakor már el-
felejtette azt, a mit 101. lapon maga is előhoz, hogy t. i. Francziaországbau a 
provence-i és vaucluse-i rétek öntözésénél megelégesznek másodperczenként 
0'5 literrel, Spanyolországban elegendőnek tartanak 0-3 litert, Indiában az 
angolok J

 E litert használnak fel, sőt világosan kimondja, hogy Rousillonban, a 
hol a talaj szerinte a mi alföldünkéhez hasonlítható, a fogyasztás csak 1

2 liter, 
de azért mindezek daczára nálunk még is múlhatlanul 1 litert tart szükségesnek. 

Nem veszi észre F. úr, hogy itt maga-magával is ellenmondásba jött? 
Ezen ellenmondás kiegyenlítésére szükséges lett volna elősorolni mind-

azon fontos okokat, melyeknél fogva nálunk, a fentebbi példák daczára 1 liter 
viz fog kívántatni hectáronként; de F. úr maga sem tudta ezen állításának 
okát megmondani, annál kevésbé fogom én megmondhatni. Egyébiránt a víz-

» * . . . 141,120 » » 

» » . . . 105,840 » » 

» » . . . 84,648 » » 
» » . . . 70,560 » » 

» » . . . 60,480 » » 

» . . . 52,920 » » 
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menyiségre nézve oly rendkívül különbözők a szükségletek, hogy azt előlegesen 
elméletileg nem is lehet meghatározni. 

Engedje meg F. úr, hogy erre vonatkozólag én is hozzak elő egy példát. 
Az 1870 évi »Annales des Ponts et Chaussees-ben az algiri földöntö-

zésről a következő érdekes kimutatás közöltetett: 

A növény megnevezése. 
Az öntözés 

tartania 

Az öntözés 
száma 

egy évben 

Egy évi víz-
szükséglet 

egy hectárra 

Eolytonos 
vizömlés A növény megnevezése. 

hónap köbméter li terben 

Luczerna félék 5 10 40 C0 0-30 
Répa neműek 5 6 2400 0-18" 
Főzelék félék 6 36 14,400 0-93 
Dinnye félék 4 8 3200 0-31 
Kukoricza félék . . . . 2 4 1000 0-31 
Gabona félék 5 15 6000 0-46 
Orangeriák 6 12 4800 0-31 
Dohány 3 4 1600 0-20 
Pamut 4 7 2800 0-27 

E kimutatásból láthatni, hogy Algírban csak is a főzelék-féléknél hasz-
nálnak fel annyi vizet, a mennyit nálunk F. úr egyremásra szükségesnek tart ; 
a többi növények annak >:•,. 13, 1 « és még csekélyebb részével is niegelégesznek. 

Miután pedig a Bega-csatornának másodperczenkint 784 köbláb azaz 
24,774 köbméternyi vize, 1 hónap alatt ad 64.214.208 köbméter vizet, megle-
hetne az algiri tapasztalás szerint vele öntözni: 

53,512 hectár, azaz : 92,950 hold gabonafélét, 
vagy 80,268 » » 139,425 » luczerna félét, 

» 80,268 » » 139,425 » dinnyét, 
» 120,477 » » 209,248 » dohányt, 
» 128,428 » » 223,079 » kukoriczát. 

Ha pedig a rousilloni tapasztalás szerint számítjuk ki az öntözhető terü-
letet ; a hol t. i. F. úr állításaként az alföldünkéhez hasonló talaj van, és a hol 
1 hectárra másodperczenkint 1

2 liter = 0-0005 köbméter vizet használnak fel: 
kijön, hogy a Bégának vizével megöntözhetünk 49,548 hectár, azaz: 86,064 
hold földet; a spanyolországi 0'3 liter szükséglethez aránylag pedig 82,580 
hectár = 143,441 holdat. 

Láthatja ezekből F. úr, hogy még sem voltak, szavai szerint, tételeim 
annyira hibásak. (Közlöny 138. lap.) midőn a Begavizével 50,000 egész 200,000 
holdat állítottam megöntözhetni. 
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Egyébiránt F. úr maga is igazat ad nekem tudtán kívül, midőn azt állít-
ja, hogy nálunk minden eshetőséget tekintetbe véve 6 centiméter magas víz-
réteget kell számítanunk (Közlöny 102. lap) mert 6 centiméter = 2'28 bécsi 
hüvelyk, én pedig (Javaslat 88. 1.) 1-től 4 hüvelykig számítván ki az öntöz-
hető területeket közép számmal 2"3 hüvelyket, tehát még nagyobb magasságú 
vizréteget hoztam számításba, mint ön; de azért még is határozottan állítja, 
hogy én rendkívül kevés vizet vettem fel számításom alapjául, és ha azokból 
kiindulva működnénk, helyrehozhatlan roppant kárt okozó tévedést követ-
nénk el (Közlöny 138. lap.) 

Nem veszi észre F. úr, hogy midőn az én 2'5 hüvelyknyi magasságú víz-
rétegemet határozottan kevesli, és ennek daczára annál még kevesebbet, az-
az : 2-28 hüvelyket ajánl, saját magával jutott megint ellenmondásba? 

Különben F. úr ellenmondásainak igen egyszerű alapja van, az t. i. 
hogy nem fordít elég ügyeimet az általa elolvasottak megértésére. Csakis 
ezen figyelmetlenségnek tulajdonítható, hogy az általam öntözhetőnek állított 
területeket ugy sorolja elő: (Közlöny 136. lap) mintha én azokat a kis és közép 
víz szerint számítottam volna ki; pedig ő maga többször szememre veti, miért 
vettem egyedül a közép vizet számitásom alapjául ? és ha figyelmesebben 
olvasta volna át Javaslatomat, emlékezhetett volna reá, hogy a 88-ik lapon 
kimutatott 50,000 egész 200,000 holdnyi öntözhető terület nem a kis és közép-
víz szerint van kiszámítva, hanem a szerint, amint 4 vagy 1 hüvelyk magas-
ságú öntözési vizet veszünk fel alapul. 

Nem hagyhatom válasz nélkül F. urnák azon állítását sem, hogy a nyári 
réteket hetenkint rendesen egyszer, a gabona féléket rendesen kétszer szokás 
megöntözni, a heti öntözések időköze pedig 3—4 nap (Közlöny 102. lap) és noha 
fentebbi állítása után a következő sorban rögtön közli, hogy Lombardiában 
az öntözési időköz 7—10 nap, Spanyolországban pedig néhol 14—23 nap, mégis 
később szigorúan a lietenkinti öntözésnél marad kiszámításaiban, a nélkül, 
hogy ennek okát adná; pedig nem hiszem, hogy ne olvasta volna F. úr is, 
miszerint Olaszországban a nehezebb talajú kaszállót csak minden 15 nap 
öntözik meg egyszer, hogy a len évenkint csak 3 öntözést kap, a luczerna 
pedig 2—3-mat (Die Bewásserungs-anlagen Ober-Italiens, von AVasserbau 
Inspector A. Hess 1874, a 39. 43., és 58. lapokon.) 

Hogy ha pedig az előbbi soraimban közlött algíri öntözést tekintjük, 
akkor azt látjuk, hogy Algírban. 

a luczerna-félét megöntözik minden 15 nap egyszer, 
répa nemüeket » » 25 » » 
főzelék félét » » 5 » » 
a dinnyét » . » 15 » » 
kukoriczát » ;> 15 » » 
gabona félét » » 10 » » 
orangeriákat » » 15 » » 
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dohányt » » 22 ̂  » » 
pamutot » » 17 » » 

Nem áll tehát F. úrnak azon feltevése, sem az általam, sem az általa 
felhozott példák szerint, hogy egyre-másra minden 7 nap kell öntöznünk; 
és miután ezen feltevésre alapította számításait, figyelmetlen eljárásán kívül 
elmek tulajdoníthatja, hogy saját magával is ellenkezésbe jött. 

En csalhatatlan nem vagyok, de erős meggyőződésem az, hogy nálunk a 
15 napi turnusonkinti öntözés a kívánalomnak megfelel. Mert tudvalevőleg az 
öntözési szükséglet nem egyéb, mint azon hiányzó légcsapadéknak complemen-
tuma, melyet növényzetünk követelni látszik. Ha sok esőnk van, (mint f. é. má-
jus havában, midőn 22 esős napon 5 párisi újnyit jegyeztünk Török-Becsén) 
bizonyára öntözési műveleteink szünetelni fognak. Nem következik tehát, 
hogy minden 15 nap alatt kell öntöznünk; hanem igen is szükséges öntözési 
turnusainkat — a váltó gazdasági rendszer tekintetéből is — a kaszállók és a 
gabonafélék közt akkép megosztani, hogy minden turnust minden 15 nap meg-
öntözni módunkban álljon. 

Nem tudom, honnan merítette F. úr azon állítását hogy Olaszországban a 
gabonaféléket hetenkint kétszer szokták megöntözni ? Ezen állítása a lehető 
legtévesebb. Én néhány ízben voltam ugyan északi Olaszországban, hol nem 
kevéssé tűnt fel előttem, miszerint sehol sem észleltem, hogy valahol gabonafé-
léket öntöztek volna, míg végre a csatorna,-mérnököktől azon felvilágosítást 
nyertem, hogy járhatok-kelhetek évszámra Lombardiában, még valahol elvétve 
hüvelyes vagy kalászos növényzetnek öntözését szemlélhetném. Olaszországban 
az ilynemű öntözést csak a legnagyobb szárazságban, évenkint egyszer, legfel-
jebb kétszer szokták a legnagyobb tapintattal gyakorolni. De azért turnusaik 
mind be vannak osztva öntözési keretekbe, mert hol ma például a rizs, mar-
citek és nyári kaszállók oly buján díszlenek, meglehet, hogy jövő évben a váltó 
gazdaság rendszerénél fogva e talaj hüvelyes, kalászos vetéseknek ad helyet, 
és viszont, hol egyszersmind alkalma van a gazdának a szántóföldje turnusán 
megtakarított vizét — ha szüksége van reá — a kívánalomhoz képest ott fel-
használni, hol a növényzet ágazata azt inkább követelni látszik! 

íme ezen okoknál fogva állítottam én Javaslatomban, hogy nálunk egyre-
másra a 15 napi öntözési turnus elegendő lesz; azonban kiemeltem a további 
adatok gyűjtésének elodázhatlan szükségét is. 

F. úr nem helyesli a többi közt azt sem, hogy Javaslatomban szerinte 
kivétel nélkül Darcy-Bazin és Humphreys-Abbot képletei szerint számítottam 
ki a vízmennyiséget, és a régibb keletű Eytelwein képletét mellőztem; holott 
Eytelwein képlete száznál többre menő kísérletre van alapítva. Darcy-Bazin 
úgyszintén többek képleteinél pedig a folyóvizeknek csak a függélyes vonalban 
vett sebessége vétetik tekintetbe stb. (Közlöny 141. lap.). 

Ugyan kérem F. urat, legyen szíves egy kissé tankönyveit átolvasni, úgy-
szintén azokat is. melyek a folyóvizek másodperczenkinti emésztésének kiszá-
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mítását tárgyalják, és látni fogja, hogy valamennyi képletben nem egy függélyes 
vonal középsebessége, hanem az egész keresztszelvényben átfolyó víz középse-
bessége számíttatik ki mindenek előtt. E tekintetben nem különböznek egy-
mástól a különböző képletek, hanem csak abban, hogy Eytelwein képletének 
eoefficiense minden létező esetben egy s ugyanaz, a többi képletek pedig több 
esetet különböztetnek meg, és minden külön esetre más-más coefficienst nyúj-
tanak. — Eytelwein képlete a legelső lépés volt e téren, míg a többiek ujabb 
száz meg száz kísérletek alapján iparkodtak a coefficienseket tökéletesíteni. 

Ennélfogva lesz még F. urnák is elég alkalma az életben tapasztalhatni, 
hogy az ujabbi képletek eredményei jobban megközelítik a valóságot, mint az 
Eytelweiné, és nem kevés szórakozottságot árult el megint, midőn azt mondja 
bírálatában: »hogy mily igaz állítása, arra felötlő érvet idézhet magából a Ja -
vaslatból. Ugyanis Temesvárott a hajózási mérnöki hivatal a Bega legkisebb 
vizét, számos évi tapasztalásai után másodperczenként 240 köblábnak találta, 
míg a szerző azt a szelvény és közép sebesség szorozatából 269 köb lábra számí-
totta (Közlöny 141. lap). Pedig javaslatomnak idézett 92., 93. lapján nem ez 
van mondva, hanem az, hogy ha a Bega nem lesz tartányokra átalakítva, 
akkor hajózási szempontból legalább 3 lábnyi vízmélységet kell kisvízkor is 
adni a Bega-csatornának; ezt parallel müvek által vélem elérhetőnek, a túl-
ságos mederszélességet 10 öl fenékszélességre reducálván. Hogy ezen szé-
lesség elegendő lesz, kitűnik abból, mert a számitások szerint ezen szelvény 
269 köblábat lesz képes levezetni 3 lábnyi vízmélységgel, mely összeg igen 
megközelíti a legkisebb 240 köblábnyi vizet. 

Az idézett lapon mondottak tehát egyátalában semmit sem bizonyítanak 
e kérdésben; mert nem egy s ugyanazon nagyságú szelvény víz emésztésének 
közvetlen megmérése, és képlet utáni kiszámítása szerint jöttek ki az egymás-
tól különböző 240 és 269 köblábnyi eredmények; hanem az első egy valóban 
megmért vízmennyiséget ad. a másik pedig arról tesz biztossá, hogy a tervezett 
10 öl fenék szélességű csatornában a 240 köbláb, mintegy 3 lábnyi magasság-
ban fog elfolyni, és igv a csekélyebb mérvű hajózási igényeknek meg fog 
felelhetni. 

Van még egy nagymérvű tévedése F. úrnak, melyet szó nélkül nem hagy-
hatok. Azt fogja t. i. reám, hogy én az alibunári mocsár kiszárítására nézve 
a hollandi módszert kereken elvetendőnek mondom, sőt még hivatkozik Javas-
latom azon 135. lapjára, melyen szerinte én olyat állítottam volna (Közlöny 
142 lap). Pedig ha figyelmessebben olvasta volna át a Javaslat 134., 135. és 
136. lapjait, észrevehette volna, hogy én nem azt mondtam, amit ő reám fog, 
hanem hogy ^Hollandia példáját akkor fogjuk követni, ha az Alibunárba ömlő 
vizeknek szabad lefolyást nyitunk valamerre, és a védtöltésekkel körülkerített 
földekről csak az eső, hó, földárja és szivárgó vizeket emeljük ki. (Javaslat 
134 lap). Az Alibunárba ömlő ö s s z e s vizeknek gépek általi kiemelését 
tehát nem javasolhatom és igy nem marad egyéb hátra, mint ily szerencsétlen 
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viszonyok közt a Temes felé legkedvezőbb irányt, követő rendszerbe önteni 
(Javaslat 135 lap) úgymint: »a Moravicza patak létező medre Vatina község-
től kezdve elhagyatik, és az alibunári m o c s á r s z é l é n egyenes irányban 
vezettetik a Teréz csatornába stb. (Javaslat 136). 

Én tehát csak az alibunári mocsárba ömlő vizeket, milyenek a Moravicza, 
Rojga, verseczi, paulisi stb. patakokat nem javaslom vízemelő gépekkel kiemelni, 
nem pedig az igazi hollandi módot javaslom kereken elvetni, mely szerint kizár 
területéről minden kizárható vizet, és csak az eső, hó, földárja és beszivárgó 
vizeket emeli ki, ugy miként azt ón is javasoltam az alibunári mocsárra nézve. 
Nem is lehetne képzelni annál nagyobb badarságot, mint mintegy 5300 köbláb 
vizet mperczenkint leereszteni az alibunári mocsár fenekére tisztán azért, hogy 
azt drága pénzen onnét megint kiemeljük, holott azt minden költség nélkül is 
le lehet a Terezia csatornába vezetni. 

Ily értelemben fogta fel azt a miniszteri leirat is, midőn helybenhagyja, 
hogy „az alibunári mocsárt tápláló vizek, u. m. a' Rojga, Moravicza, kudriczi 
stb. patakok szilárd töltések által tökéletesen elkülönítendők a mocsártól ugy, 
hogy ebbe tisztán a saját területén lehulló légcsapadék és a rajta keresztül 
vonuló csatornák töltésein netalán átszivárgó vizek juthassanak. Mindezen 
patakok medrének és lefolyásának szabályozása szempontjából javaslatba hozott 
csatornázások és medermélvitések helybenhagyatnak. (Javaslat 172. lap) Sőt 
ugyanazon miniszteri leirat kijelenti azt is, hogy a m. kir. minisztérium töre-
kedni fog a tervezett csatornák és töltések elkészülte után az alibunári mocsárba 
lehulló légcsapadék és átszivárgó vizek hollandi módon való eltávolításának és 
a mocsár szárazon tartásának tervezetét mielébb elkészíttetni. (Javaslat 177. és 
178. lapok.) 

Csakis F. ur figyelmetlenséggel párosult szórakozottságának lehet tehát 
ismét tulajdonítani, hogy javaslatomból olyas valamit olvasott ki, a mi abban 
nem foglaltatik. 

Az alibunári mocsárra vonatkozó egyéb észrevételeit most már talán 
válasz nélkül is hagyhatom, mert a mit helyeset mond, az mind benne van az 
én „Javaslatomban" is, az ellenem felhozott állitásait pedig könnyű volna figyel-
metlenségéből kimagyarázni, és őszintén megvallom, hogy olvasván F. urnák 
ellenem érvül felhozott azon állitásait, hogy az alibunári mocsárban nyert turfát 
fel lehetne használni a vizemelő gépek tüzelésére; hogy a bánsági földekért 
holdjától évi 50 frt haszonbért fizetnek, hogy talán jó lenne az alibunári mo-
csárból egy mütavat alakítani, és belőle a délnyugatra elterülő, vízben szűköl-
ködő vidéken termékenyitő öntözést teremteni) (Közlöny 143. 144. lap) — 
ezen állitásait olvasva, — nem tudom, bámuljam-e ezt az óriási képtelenséget, 
vagy elszomorodjam fölötte, — hogy F. urnák legkisebb fogalma sincs azon 
Bánátról, melyet elbizakodott állitásu „Javaslatom" ellenében a végromlás szé-
léről kiván hatalmas szavaival visszarántani! 

Hiszen tisztelt F. ur az alibunári mocsárban annyi turfa sincs, a mennyi 
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mellett egy jóravaló paprikást meg lehetne főzni, — azután a Bánátban sajnos 
ugyan, de való, hogy 50 írtért Temesvárhoz igen közel örökáron is vehet annyi 
földet, a mennyit akar, sőt Csebzán, Gyűl vészen stb. meglehetős jó minőségű 
földeket 40 frton is kaphat örökáron eleget; végre az alibunári mocsár az egész 
vidéknek a legmélyebb része úgyannyira, hogy még legmagasabb vize sem 
folyhat ki belőle, ha a délnyugotra fekvő Berzava vize egy kissé megárad. — 
Szeretném igazán látni, hogy F. ur nagy esésű öntöző csatornáit ugyan mikép 
alkalmazná itt, a hol úgyszólván negativ esés létezik ? és mikép folyatná az 
olaszországi minták után készített csatornákon a vizet az alibunári mocsár fene-
kéről felfelé, a nálánál magasabban fekvő délnyugatra eső földekre ? 

Há t arról nincs-e F . urnák tudomása, hogy az alibunári mocsárnak egy 
része már tettleg hollandi módon tartatik szárazon ? és midőn az első kereket 
Fehér Sándor ur birtokán, a paulisi határban felállították, felsőbb rendeletből 
hivatalból én vizsgáltam meg, számos műszaki közeg és értelmes földbirtokos 
jelenlétében 1872. év május 20-án, mit tökéletesen helyesnek találva a többi 
alibunári birtokosoknak is ajánlottam, és pedig nem csak a hollandi szárazon 
tartási módot, hanem a hollandi vízemelő gépeket is. 

Az idei tavaszi esőzések bebizonyították, hogy a hollandi rendszert illető 
reményeimben és állításaimban nem csalódtam, és a ki követte e részbeni utasí-
tásaimat, a sok eső daczára mai napig szárazon tarthatta az alibunári mocsár 
fenekén levő birtokát. 

Vidékünkön tudja ezeket mindenki és bátran el lehetne várni F. úrtól is, 
hogy mielőtt a bánáti vizek szabályozásának tervezetét bírálni akarta volna, 
előbb megismerkedjék ezen vidékkel és az ott történtekkel: de F. ur mindezek-
ről semmit sem látszik tudni. 

Engedje F. ur még csak figyelmébe ajánlanom a „Javaslat'' bevezető, kü-
lönösen pedig következő sorait: ,,B á n á t k ö z b e n s ő v i z é n e k é r t é k e -
s í t é s e t á r g y á b a n m é g sok t a n u l m á n y r a v a n s z ü k s é g , m i t 
r ö v i d m á s f é l év a l a t t m e g f e s z í t e t t e r ő n k t ü z e t e s k i f e j -
l e s z t é s e m e l l e t t s e m l e h e t t ü n k k é p e s e k e s z k ö z ö l n i , m e l y 
m i n d a n n y i f ü r k é s z é s e k , b e h a t ó t a n u l m á n y o z á s o k a k ö z e l 
j ö v ő n e k v a n n a k f e n t a r t v a . " Elmondom én ott azt is, hogy a bemu-
tatott operatum egyedül az árvizek elleni biztonságot nyújtja csak, s hogy 
ennélfogva fennmarad még szüksége oly intézkedéseknek, miszerint, ha az illető 
érdekeltség védmunkáit részben vagy egészben befejezi, a földöntözés áldásos 
műveletére is terjessze ki figyelmét; elmondám továbbá azt is, hogy a légcsa-
padék tanulmányozása érdekében sürgős intézkedések tétessenek, az egyes 
igénytelennek látszó, de mindamellett mérges patakok természetének kipuha-
tolása folytonos észleleteket követel; különösen nem mulasztottam el a kor-
mány és az érdekeltség figyelmébe ajánlani a Szemenik-hegység tanulmányo-
zását, mit nem annyira geologiai,mint inkább hydrographikai tekintetből látok 
szükségesnek, t. i. annak kipuhatolása végett, vájjon megtámadhatjuk-e a for-
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rások legfelső pontját? a vízvájta ereknek szelvényeit lépcsőzetesen eltorla-
szoljuk-e a végre, liogy a leiramló vízesést mérsékeljük? a völgyekben pedig 
van-e, hol és mily térfogatú helyiség, hol formaszerint medenczéket alkotha-
tunk, és a felfogott vizet az egyik medenczéből a másikba ereszthetjük-e ? hogy 
igy meggátolva a víz rohamos indulatát, megtörjük erejét, mérsékeljük con-
sumtióját, — hogy rajta már itt uralkodva, alantabb a síkságon tetszésünk 
szerint hajózható csatornák tápjára és földjeink öntözésére értékesítsük stb. 

E nézetem nyilvánításán kivül 1873. év ápril 8-án a közmunka és köz-
lekedési miniszterhez egy a bánáti vízhasznosításra vonatkozó emlékiratot 
terjesztettem be, melyben egy kis mérnöki keret kiküldését javaso ltam. mely 
nek feladatává tűzessék a bánáti vizek tanulmányozása. Tényleg — már hogy 
ezen emlékirat folytán-e ? nem tudom, de tényleg egy mérnöki keret Temes-
várra és vidékére a vizek tanulmányozása végett ki is küldetett. 

Megjegyzem végül — hogy ha F. urnák mindazon észrevételeit nem akar-
nám szó nélkül hagyni, melyeket a „Javaslatomban" foglaltaknak meg nem 
értéséből „Észrevételeiben" elősorolni jónak látott, bizonyára sokkal nagyobb 
terjedelmet nyerne válaszom, mint a mennyire e közlöny hasábjain igényt tart-
hat ; igyekeztem tehát, csak az előttem legnyomatékosabbnak látszó ellenveté-
sekre válaszolni, ezekből ugy is következtethetni azok értékére is, melyeket je-
lenleg válasz nélkül hagyok. 


