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A Duna folyam legközelebb lezajlott árvize fővárosunkban felizgatta a
kedélyeket, s még folytonosan forrásban van az eddig létesített szabályozási
müveknek, sőt magának a szabályozásnál alkalmazott vízműtani elvnek befolyása fölötti nézet- és véleményzavar.
Nagyon jól tudom, liogy e zavart úgy tisztázni, s a jövő teendőkre nézve
a helyes utat oly meggyőzőleg kijelölni nem leszek képes, hogy minden kételyt eloszlassak, s a kedvencz előítéletek ellenében általános bizalmat gerjeszszek a tudomány kalauzolása mellett szerzett tapasztalatok igazsága iránt. Ebez
hosszú idő, sok türelem, az összes hivatott szakértők közreműködése, mindeneklelett pedig a nagy közönség kedélyének oly nyugodt állapota szükséges, mely
képessé teszi a higgadt gondolkozásra, a mit csak a veszély^ benyomásának elmosódása után lehet várni.
Jelen értekezésem főczélja, megismertetni szaktársaimat a Duna folyam
azon szakaszának, a szabályozási munkák megkezdése előtti és jelenlegi állapotával, melynek egész hosszára ki kell terjeszteni figyelmünket, midőn a főváros árvíz elleni megvédéséről akarunk gondoskodni, hogy így azok is, kik eddig
a dunaszabályozással nem foglalkoztak, biztos alapot nyerjenek önálló okoskodásaik megtételére és véleményük megállapítására. Ezenkívül elő fogom terjeszteni egyéni nézetemet mind a már létesített szabályozási müvekről, mind az ezutáni teendőkről.
Mindenekelőtt megállapítandók a végpontok, a melyek közt eső folyamrészre ki kell terjesztenünk vizsgálódásainkat, ha oly elveket akarunk fel*) Olvastatott a m. mérn. és épit.-egylet 1876. mart. 30-iki egyet, szakülésén.
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állítani, melyeknek alkalmazása a fővárost teljesen biztosítja az elöntések
ellen, és pedig oly módon, hogy a védelmi építések másoknak is kárt ne okozzanak.
H a valamely folyónak szabályozását s vidékének az elöntés elleni biztosítását, a folyó pályájának egész hosszában egy folytonosságban egyszerre végre
nem hajthatjuk, a szabályozás alá veendő szakasz végpontjaiái oly pontokat
kell választanunk, melyek közt a végrehajtandó mederjavítási munkálatok, a
rajtuk táleső mederrészek vízfolyására hátrányos hatással nem lehetnek, s melyeknél az árvédelmi építmények természetes magaslatokhoz csatlakozhatnak, s
így az árvíz általi megkerűltetés ellen biztosítatliatnak.
A Budapest területének árvíz elleni megvédését czélzó építkezésekre nézve,
ily végpontúi a jobbparton O-Buda, a balparton Új-Pest felső széle szolgálhat,
mely pontoktól keresztgátak építendők a természetes magaslatokig, illetőleg a
kellőleg felmagasítandó országútig. A fellebb eső mederrészen a víz lefolyásának az alább létesítendő mederszabályozási munkálatok nem lehetnek ártalmasak, mivel olyanoknak nem szabad lenniök, melyek magas vízállásnál duzzadást
vagy alacsony vízállásnál sülyedést idézhetnének elő. Szorosan a budapesti területet tekintve, nem lenne szükséges fellebb menni a budapest-új pesti határnál:
de az újpesti kikötő partján keletkezett telepek szintén nagy figyelmet érdemelnek, s a védépítkezések meghosszabbítása által, aránylag igen csekély költséggel megvédhetek. H a csupán csak a főváros árvíz elleni biztosításáról akarunk
gondoskodni, az alsó végpont meghatározása végett meg kell különböztetnünk
a mederszabályozási munkálatokat az árvédelmi építkezésektől. A mederszabályozás lefelé odáig terjesztendő, a honnan már a netaláni rendetlenségek által
előidézett jégtorlódás, vagy árvízszín duzzadás a főváros területének alsó határáig nem hathat vissza; míg árvédelmi építkezésekre alig lenne szükség;
mivel a természetes magaslatok, vagy a Dunával majdnem párhuzamosan haladó s kellőleg felmagasítandó országutak elég biztosítékot nyújtanak. Azonban, a mint már fentebb is mondottam, arra ügyelni kell, hogy a főváros biztosítása végett létesítendő építkezések és mederszabályozások másoknak kárt
ne tegyenek; alább pedig — midőn majd a szabályozási munkákról lesz szó —
meg fogjuk látni, hogy az összes vízmennyiségnek egy mederbe egyesítése elmellőzlietlen feltétele a folyam egészséges önműködésének; mely egyesítés módosíthatja a lefolyási viszonyokat a megtartandó mederben és a kiöntéseket a
meder vidékén: minélfogva a vizsgálat alá veendő szakasz alsó végpontját le
kell tennünk a Csepelsziget alsó csúcsára, hol már az egyesítés legkevésbé sem
változtatja meg az eddigi állapotot, s a honnan már a meder rendetlenségéből származó lefolyási akadályok sem hathatnak fel az 55.055 kilométerrel
(29030 öllel = 7x/i mértföldel) feljebb eső budapesti határszélig.
I. L e í r á s a a z e m l í t e t t f o l y a m s z a k a s z á l l a p o t á n a k s
folyási viszonyainak a szabályozási építkezések megkezdése előtt.
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A vizsgálódásaink tárgyát képező folyamszakasz felső részén, Uj-Pesttői
a lánczkidig egymást követik a szigetek. Legfelül van, a Duna eredeti balpartjától mintegy 210 méter (110°) távolságban az 1900 méter (1000°) hosszú s
középen 285 méter (150°) széles újpesti sziget, melynek balpartjánál elvonuló
ág felső részén egy gát által el lévén zárva a szabad Dunától, téli kikötőül
használtatik.
Az újpesti sziget derekának irányában van a budai nagy sziget felső csúcsa, 2(555 méterrel alább (1400°) pedig alsó csúcsa; mely szigetnek alsó részét az első osztr. szab. gőzhajótársulat hajógyára foglalja el. A sziget legnagyobb szélessége 683 méter (360°), a közte és az ó-budai partok közt elfolyó
mellékág a hajógyárig, közép számban 95 méter (50°), a hajógyár mentén 66
méter (35 °).
E sziget alsó csúcsánál a víz sodrára merőlegesen képzelt vonal, a fővárosi közönség kedvencz mulató helyének, a gyönyörű Margitszigetnek felső
csúcsát metszi. A 2086 méter (1100°) hosszá, s derekán 380 méter (200°) széles Margitsziget már nem jelentéktelen mellékágakat vág el a Dunától, hanem
két hatalmas ágra szakítja azt, A budai ág közép szélessége 417 méter (220°)
a pesti ágé 380 méter (200 °) volt a budai és pesti partok mentén emelt párhuzamos töltések felépítése előtt.
Az 569 méter (300°) hosszú budai kis szigetet csak egy 30 méter (16°)
széles feliszapolt ág választja el a Margitsziget alsó csúcsától.
Ezen alól a lánczhídig a folyam víztömege rendes mederbe egyesítve folyik le.
Uj-Pest felső szélétől a budai nagy szigetig 1138 méter (600°) hosszban,
a meder felső szélessége 758 és 626 méter (400° és 330°) közt a budai mércze
0 pontjának megfelelő vízszínben 569 és 436 méter (300°—230°) közt változik, közép mélysége ez utóbbi vizszín alatt 2'21 méter (7').
A budai nagysziget felső csúcsától az újpesti kikötő bejárásáig 1138 méter (600°) hosszban, a meder felső szélessége 474 méter (250°), a budai mércze
0 pontjának megfelelő vízszinben 380 méter (200°), középmélysége az utóbbi
vízszín alatt 2.088 méter (6'.5)
Az újpesti kikötő bejárásától a Margitsziget felső csúcsáig, 1707 méter
(900°) hosszban, a meder felső szélessége 474 méterről 759 méterre, (250 ölről
400 ölre) a budai mércze 0 pontjának megfelelő vízszínben 380 méterről 702
méterre (200 ölről 370 ölre) terjedt ki, középmélysége ugyanezen vízszín alatt
1.369 méter (4' 33) E szakasz közepén volt az 1005 méter (350°) hosszú s derekán 190 méter 100°) széles fürdőzátony, melynek magassága a O vízszín felett egészen 1-817 méterre (5'75) felemelkedett.
A Margitsziget és Buda közt elvonuló 2845 méter (1500") hosszú ág középszélessége felül 417 méter (220°), a budai mércze 0 pontjának megfelelő
vízszínben 209 méter (110°), középmélysége ezen vízszín alatt l . s o t méter (4.Vs)
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Volt. A Pest felőli ág középszélessége, felül 360 méter (190 ö ) a Ó vizsziüben 285 méter (150°), középmélysége e vízszíu alatt 1 . 8 m é t e r (5'75) volt.
A Margitszigettől a lánczbidig 2086 méter (1100°) hosszban, a meder
felső szélessége 815 méterről (430°) a budi 0 pontnak megfelelő vízszín szélessége 531 méterről (280°) 300 méterre (200°) szorul össze, középmélység a 0
vízszín alatt 3.24 méter (10'.25). Megjegyzendő, hogy a sziget csúcsa még az
egyesült folyam medrében is nyerget képez, melynek mindkét oldalán külön vízsodor észlelhető egészen a lánczhídig.
A lánczhídnál a meder szélesség 380 méter (200°), közép mélysége a 0
vízszín alatt 4.66:i méter (14'. 75 ). Lefelé a meder mindinkább szűkebb lesz, legkeskenyebb része 1326 méterrel (700°) esik alább a Szt-Gellérthegy és pesti lépcsőzetés rakpart között, hol a felső szélesség nem több 296 méternél (156°), a
budai vízmércze 0 pontjának megfelelő vízszín szélessége 246 méternél (130°)
középmélység ezen vízszín alatt 6.48 méter (20'. 5 ). Innen az u. n. kopasz-zátony
kezdetéig, 758 méter (400°) hosszban, a meder ismét kiszélesedik, a partok felfelszíne között 380 méterre (200°), a 0 vízszín magasságában 313 méterre (165")
középmélysége e vízszín alatt á. i 0 1 méter (14'. 25 ).
A kopasz-zátony mentén a partok ugyan 950 méterre (500
távoznak el
egymástól, de a 0 vízszín középszélessége ezelőtt nem volt több 285 méternél,
(150o), középmélysége 2.529 méternél (8'). A Dunának két ágra szakadása felett, aO vízszín szélessége 380 méter (200°), közép mélysége 1.659 méter (5'25)
volt. Az eddig elősorolt számok, egyedül a folyam hajózhatóságának megítélésére szolgálnak alapúi, a magas vizek lefolyásánál s jégzajlásnál, a 0 alatti
mélységeken kivált figyelembe kell vennünk a partok közt lévő magasabb fekvésű porondokat is, s ez esetben, a kopasz-zátonyon keresztül, a tábori kórháznál lévő 950 méter (500°) széles szelvénynek ezelőtti közép fenék mélysége,
a budai mércze 0 pontjának megfelelő vízszín alatt, csupán 0" 158 méterre (0'.5)
tehető.
A lánczhídon alól 4550 méterre (2400°) kezdődik az 56. 383 kilométer,
(29,730°) kevés hijján 7 Va mértföld bosszú Csepelsziget, mely a Duna folyót
két külön ágra osztja. Mindkét ágban számos kisebb-nagyobb szigetek vannak,
s ezek újabb részletes elágazásokat okoznak.
E két ág közül kiképzettebb mederrel bir a promontori, különösen felső
részében Promontorig; a szabályozás megkezdése előtt, középszélessége a partszélek között 493 méter (260°), a 0 vízszínben 322 méter (170°) és közép mélysége ezen vízszín alatt 2.529 méter (8') volt. Promontoron alól kiér e folyamág,
az őt kisebb távolban követő magaslatok közül, a magas vízállásoknál partjait
jobbra-balra nagy szélességben elárasztja, medermélysége különösen a szigeteknél csekélyebb lesz. Legrendetlenebb és romlottabb medre Ercsény környékén
van, hol épen ügy, mint Budapest alatt a meglehetősen szűk mederben folyó
viz egyszerre nagyobb szélességben elterül, két sziget és a partok közt három
ágba oszlik szét.
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Az u. n. soroksári ágnak medre, csak a pesti határban és legalsó részében, Dömsödtől lefelé bír figyelembe vehető szélességű 0 vízszín alatti mélyedéssel. Ezen szakaszon a 0 alatti mederrész szélessége 209 méterre (110°), közép mélysége a 0 alatt 0.713 méterre (2'25) tehető. A pesti határon alól egész
Dömösdig, 0 vízszín alatti mélységek alig 76 méter (40°) szélességben fordúlnak elő, jobbra-balra kígyózva a 190 és 380 méter (100°—200°) közt változó felső szélességű mederben, melynek többi részét a 0 felett 1-től 1'25 méter
(3'—4') magas porondok, sőt ennél is magasabb bokrokkal benőtt szigetek foglalják el.
Előadásomat jelentékenyen hosszabbra kellene nyújtanom, ha a promontori és soroksári ágakat is oly részlétességgel akarnám ismertetni, mint a Budapestnél elvonuló folyamszakaszt; ezt kikerülendő, a két mellékágra vonatkozó adatokból csak annyit soroltam elő eddig s fogok megismertetni ezentül.
a mennyi okvetlenül szükséges arra, hogy a Duna folyam budapesti szakaszának folyási viszonyait kellőleg kideríthessem s e feletti okoskodásaimat érthetővé tegyem.
Kellő áttekintés kedvéért az alábbi kimutatásba foglaltam öszsze az elősorolt jellemző szelvények méreteit a budai mércze 0 pontjának
megfelelő vízszin és a fenék között, valamint a legkisebb vízszin esési viszonyait.
Ha valaki figyelemmel átvizsgálja ezen táblázat adatait, meg fog arról
győződni, hogy ily változó mélységek és nedvesített szelvényteriilek mellett, a
nagyon nagy, gödöralakü mélységek és az ezek miatt származott nagy szelvényterületek nem gyakorolnak arányos befolyást a víztömeg levezetésére. Ugyanazon víztömeg, ugyanazon viszonyos eséssel folyik le, V37 métertől 2'21 méterig változó mélységű és 741-17 négyszög métertől 1116-66 négyszög méterig
változó területű keresztszelvényeken, sőt a Gellérthegynél még egy milliomod
részszel nagyobb viszonyos esés kell reá, hogy háromszor oly mély s több mint
kétszer oly nagy területű szelvényen keresztül folyhasson, mint a Margitsziget
felett.
E körülmény azon következtetésre jogosít bennünket, hogy a víz folyása
úgy tekintendő, mintha a vízmélység a meder nagy mélyedéseinél sem lenne
nagyobb, mint a Margitsziget felett és a kopasz zátonya mellett levő szakaszon.
A nagy gödörben van ugyan belső mozgása a víznek, de a vízrészecskéknek a
folyás által nyert eleven erejük, épen ezen különböző irányú belső mozgás által
egészen megsemmisíttetik. Ezeknél fogva a Budapestnél elvonuló folyamrész
medrének hasznos mélysége a 0 vízszín alatt átalában 2'50 méterre, s szélessége
ugyanezen vízszínben 360 — 375 méterre tehető. Hasonló méretekkel bír a promontori ág is egész hosszában, kivéve az Ercsénynél és azon alúl levő szigetek
által több ágra szakgatott folyamrészeket.
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A kis víz lefolyási viszonyainak kiegészítéséül ki kell még emelnem — a
mi különben a fentebbi táblázatból is kitűnik, — hogy a helyi viszonyos esések
is egyre-másra olyanok a promontori ágban, mint a Budapest közti folyamszakaszon. Új-Pest felső végétől a Csepelsziget felső csúcsáig a kis vízszín összes
esése 0.8804 méter, távolság 13464 méter, így a közép viszonyos esés =
0 - 0000654; a promontori ágon végig: a kis vízszín összes esése 3.7593 méter,
távolság = 56381 méter, s így közép viszonyos esés = 0-0000667 : utóbbi teA magy. rnérn. és épít.-egyl. közi. IV. füzet.
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hát még valamivel nagyobb mint a Budapestnél levő viszonyos esés. Ujabb
időben a legkisebb víz tömege nem méretett meg, a régibb adatok szerént másod perezenként 19727 köblábat, vagyis 623 köbmétert tesz.
Rendíkvüli magas vízállások Budapestnél eddig mindig jégmenet alkalmával jöttek létre, s így nem igen voltak mentek jégdugulásoktól. A soroksári
ág elzárása előtti időből az 1830-ik évi vízállás az, mely habár jégzajlás idejében állott is be, nem származott egyedül jégdugulásból, hanem meglehetős vízbőséggel is birt, s leginkább párhuzamba tehető a mostani ár lefolyásával.
A régi adatok felhasználásánál kerülnünk kell a mérczejegyzéseket, mivel a mérczék állása 1838 előtt — a midőn a 0 pontok helye megállapíttatott
— nem volt biztos. Én csüpán azon adatokat használtam fel, a melyek a dunai
mappatió által készített pontos hoszszelvényeken láthatók.
Mióta a vízállások jegyeztetnek, legrégebben, 1775-ben volt Budapestnél
rendkívüli magas vízállás; ennek a mai 0 pont fölötti magasságát az ország
határától lefele a Csepelsziget alsó csúcsáig csak két ponton tudjuk biztosan:
Budapestnél 24 láb 2 hüv. 10 v . = 7.661 méterre és Adonynál 17 láb 6 hüv
ü v.=5.531 méterre emelkedett.
Legtöbb adataink vannak az 1830 és 1838-ik években lezajlott magas
vizekről.
Az 1830-ik évi árvíz:
Szt.-Endrénél
21' 6"
3 " ' = 6 m. 8026.
Budapestnél
21' 8" 1 1 " ' = 7 m. 1888.
Csepelnél
21' 9" 1 1 " ' = 6 m. 8992.
Téténynél
22' 7"
3 " ' = 7 m. 1450.
B a t t a fölött
24' 4"
0 / " = 3 m. 3754.
Adonynál
19' 4"
9 " ' = 6 m. 1301.
Rácz-Almásnál a két ág összejövetelénél 20' 9" 3 ' " ^ 6 m. 5657 méterre
emelkedett a budai mércze 0 pontjának megfelelő vizszin fölött. A viszonyos
esés Budapestnél végig egész Csepelig 0'000114, onnan Tétényig 0*000041,
onnan Battáig csak 0 - 000023, onnan Adonyig ismét 0*0001 14, végi-e Adonytól
Rácz-Almásíg 0 - 000031: összes esés a Csepelsziget mentén 4 m. 2 3 6 3 = 1 3 '
4" 10"' volt.
Figyelembe véve az esési viszonyokat, mindjárt szemünkbe ötlik, hogy
Budapest alatt a kopasz-zátony után az első lefolyási akadály Batta irányában
képződhetett, de ez hihetőleg nagyon kevés ideig tartván, Budapestnél a vízfolyást nem akadályozhatta, körülbelül Csepel tájáig hathatott vissza, legalább
a Budapestnél beállott nagy viszonyos esés arra mutat. A második lefolyási
akadálynak a két ág összejövetelén alól kellett lenni.
Meg kell itt jegyeznem, hogy a szétágazási pont a duzzadás határán felül levén, az alsó egyesülési pont pedig a duzzasztott vízszinbe beleesvén: a
Csepel-sziget hosszában beállott 4 m. 2363 összes esés hihetőleg kisebb mint
az, mely hason magasságú tiszta víz lefolyásánál létre jönne. Ezt azért tartom
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szükségesnek megjegyezni, mivel a legközelebbi árviz alkalmával sokakat megzavart azon tévhit, és sok bal következtetésekre szolgált alapul, hogy a magas
vizek is ugyanazon eséssel bírnak, mint a kis vizszin; már pedig az 1830-diki
magas vízállás alkalmával a Csepelsziget hosszában 4 - 2363 méterre rúgott az
összes esés, holott a kis vizszin esése nem nagyobb 3 7 5 méternél, és pedig —
mint fentebb mondottam — az 1830-iki összes esés nem érte el azon határt,
melyre egészen tiszta víznél emelkedett volna.
Legnagyobb pusztítást okozott Budapesten az 1838-ik évi árvíz ; a felülről nagy sebességgel jövő jégtáblák, a kopasz-zátonynál levő nagy szélesség és
az elágazás következtében sebességét vesztett folyó szakaszban egymásra halmozódva oly hatalmas jégtorlaszt képeztek, melynek tovasodrása végett Budapesten a víznek a 0 pont fölött magasabbra kellett emelkedni 29 l.=9.166 méternél ; a második torlódás Ercsénynél volt, hol az ez évben is bekövetkezett
ugyanazon okokból, mint 1838-ban.
Az 1838-ik évi árviz
Pozsonyban 19 1. 7 h. 5 v. 6 m. 2004,
Komáromnál 21 1. 1 h. 4 v. 6 m. 6731,
Esztergomnál 28 1. 3 h. 0 v. 8 m. 9027,
Visegrádnál 29 1. 11 h. 3 v. 9 m. 4653,
Sz.-Endrénél 29 1. 4 h. 1 v. 9 m. 2736,
Budapestnél 29 1. 4 li. 9 v. 9 m. 2912,
Csepelnél 29 1. 2 h. 6 v. 9 m. 2318,
Téténynél 25 1. 1 h. 4 v. 7 m. 9381,
Ercsénynél 28 1. 1 h. 8 v. 8 m. 8939,
Adonynál 22 1. 5 h. 0 v. 7 m. 0857,
Rácz-Almásnál 21 1. 6 li. 3 v. 6 m. 8026
méterre emelkedett a 0 vizszin fölött.
A viszonyos esés volt Budapest felső részén a kis-sziget alsó csúcsáig:
0-00083, onnan a régi mércze helyéig 0-000045, onnan Csepelig ismét 0-000083,
onnan Tétényig 0-000238, onnan Ercsényig 0-00035, onnan Adonyig 0'000195,
végre Adonytól Rácz-Almásig 0-000086.
A többi árvizekről még ennyi adattal sem birunk, csupán azt jegyzem
meg, hogy a kopasz-zátonyon és a mellék ágak felső részében minden zajlás
alkalmával megakadt a jég. Néha az is megtörtént, hogy a promontori ág felső
torka bedugult s a felülről jövő jégtáblák a soroksári ágon úsztak le. Ebből
igen sokan azt következtetik, hogy a soroksári ágban erősebb volt a vízfolyás,
mint a promontoriban, holott a dolog épen megfordítva áll. Ha a kopaszzátony nagy tömegii jege megindulhatott, ez a promontori szűkebb ágba zúdult és daczára ezen ág élénk vízfolyásának, mindjárt torkában felakadt ; a
később felülről jövő jégtáblák azután mentek arra, a merre szabadabb utat
nyertek, a soroksári ágba; melynek hitvány állapota különben mindenki előtt
ismeretes, a ki a budapesti Dunarész szabályozásával valaha foglalkozott, s
11*
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nem restelte a fáradságot meg is nézni mind azon tényezőket, melyek e szabályozás foganatosításánál szerepelnek.
A magas vizek lefolyásának fentebbi leírásából hiányzik ínég a vízszin vonalának pontos megjelölése, különösen a Rudas-fürdőtől lefelé, azon darabon, hol
a szűkebb mederből a nagy szélességbe, s onnan a köt mellékágba megy át a
víz. Sajnos, hogy e czélra nem rendelkezünk elég számos vízszin fixirozási adattal ; most e miatt kénytelen vagyok tisztelt hallgatóimat száraz képletekkel és
fáradságos számítások előterjesztésével untatni. Szolgáljon mentségemül azon
körülmény, hogy a helyzet megítélésének sarkkövét tulajdonképen ezen átmenet
képezi a szűkebb mederből a szélesebbe, s onnan a különvált két ágba: minélfogva ha már a tökéletesen pontos számadatokat nélkülöznünk kell, legalább szerezzünk jó képet arról, a mi az említett átmenetnél történik.
Természetes folyam medrekben oly egyenetlenségek fordulnak elő, melyeket számításainknál — úgy mint vannak — felhasználni és valamely mathematicai képletbe foglalni lehetetlen; kényszerítve vagyunk a meder valódi alakja
helyett, víz lefolyás tekintetében vele közel egyenértékű, rendes alakú keresztszelvényt venni lel, sőt a minduntalan változó mélységeket és szélességeket úgy
állapítani meg, hogy a valónak — a mennyire lehet — megfeleljenek s mégis
bizonyos számbavehető módon változzanak.
Hogy kitűzött feladatunkat megoldhassuk a következő egyszerűsítéseket kell tennünk:
1) a keresztszelvények hasznos mélysége Budapesten keresztül és a promontóri ágban mindenütt 2*5 méternek veendő a 0 vízszin alatt, alakja pedig
rendes négyszögnek. Hol a felső szélesség nem egyenlő a 0 vízszin szélességével, a dolog úgy tekintendő, mintha az oldalak a 0 vízszin szélétől részint
mennének fel a felső szélesség vonalába; azután az egész szelvény helyett, hasonló területű s mélységű, négyszögű szelvény vétetett.
2) A meder szélessége 380 méter a lánczhidtól lefelé 127 méterhosszban,
azontúl a Sz.-Gellértliegyig, felül 296 méterre a 0 vízszinben 246 méterre szőrül össze, innen 758 méterrel alább ismét kiszélesedik felül 380 méterre, a 0 vízszinben 313 méterre, azután a tábori kórházig 950 méterre, a hol már a közép
mélység 2'5 méter helyett csak 0 - ] 58 méter a 0 felett. E széles meder egészen az
elágazásig tart, honnan a promontori ágban, a felső szelvényeknek megfelelő,
a soroksári ágban, a 0 felett 0'5 méter közép szélességű mederben folyik a víz.
3) A fenék és kis vízszin viszonyos esése az egész vonalon egyformának
és egyenletesnek vétetett fel, és pedig a lánczhidtól Csepelig lévő összes esésből levezetett közép viszonyos eséssel egyenlőnek azaz: 0'000075-nek.
Ezen feltevésekből indulva ki, a Dunához hasonló nagy folyóknál legkielégítőbb, Humplireys-Abbot-féle rövidített sebességi képlet szerint kiszámított
tani, hogy, midőn még a soroksári ág is nyitva volt, a kis vízszin felett 7 méter (22'146) magas vízállással s a fellebb említett 0'000075 viszonyos esés
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mellett mennyi víz folyt le másodpei'czenként mind a két ágban? azután, áléiról felfelé haladva, a keresztszelvények megfelelő kisebb távolokban kiszámítottam, hogy minő esésre volt szükség, hogy az egész tömeg a különböző keresztszelvényeken keresztül folyhasson ? A szomszédos szelvények közti eséseknek összegezése által a hosszszelvény rajzon kék vonallal előtüntetett vízszint
nyertem.
Ugyanazon rajzon, a meder valódi közép mélységének megfelelő fenék
erős fekete — a lefolyásra hatást gyakorló közép mélységgel megegyező s számításaimnál használt fenék szakgatott fekete vonallal van jelelve ; azonkívül a
meder közép szélességei is felrajzoltattak.
Nem akarom mélyen tisztelt hallgatóim türelmét számításaimnak részletes ismertetésével tökéletesen kifárasztani, eléggé igénybe vettem azt már
eddig is eljárásom leirásával: de hogy mégis számításaimat mindenki ellenőrizhesse, jónak láttam annak adatait s eredményét az alább következő táblázatban előterjeszteni, azonkívül az általam használt sebességi képlet alakját és
benne előforduló betűk jelentését megismertetni.
A Humphreys-Abbot-féle rövidített sebességi képlet alakja:
v

=

\J68-58 n

V7

v = folyási közép sebesség a keresztszelvényben;
rí = vízmütani nagy közép súgár, azaz: megnedvesített terület elosztva a
megnedvesített kerület és a vízszín szélességének összegével;
s = viszonyos esés.
Ezen képletbe, a promontori ág keresztszelvényének adatait alkalmazva, a
felvett vízszin ós viszonyos esés mellett másodperczenként lefoly:
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közép sebességgel
.
.
.
.
.
.
.
köb méter víz; hasonló módon nyerjük a soroksári ágban lefolyt vízmennyiség közép sebességét:

V=

V68'5Sl284-+S)V^)75

=

1 m

"

6068'8

3737

tömegét
2535-8
köb méter, a két ágban másodperczenként lefolyt összes
tömeg lesz tehát .
. . .
. . .
8604*6
köb méter.
Hol minő viszonyos esés kell, hogy e tömeg a különböző területű keresztszelvényeken keresztül folyhasson ? a következő táblázatból és a hosszszelvény
rajzból látható:
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Az elágazásnál
A tábori kórházná
Feljebb .
»
,
,
Kopasz kezdete
Feljebb .
Szt.-Gellért - hegyi
szoros
Feljebb .

A lánczliidnál
Feljebb .

0 715-8
715-8
589-7
463-7
337-7
2 0 0 318-3
2 0 0 299-0
2 0 0 279-7

948
500
500
517

158 264-4
293-3
322-2
200 351-1
2 0 0 380'0
2 0 0 380-0
2 0 0 380-0
127 380-0
1 0 0 0 380-0
1 0 0 0 380-0
500 450 0
2 8 0 0 450-0
2800 450
200
200

715-8
652-7
526-7
400-7
328-0
308-6
289-3

9.5
9-5
9-5
9-5
9-5
9-5
9-65
9-8

272' 0 9-95
278 9 10-05
307' 8:i0-25
336' 7 10-3
365 5 10-3
380 0 10-35
380' 0 10-35
380 0 10-4
380 0 10-45
380 Oj 10-55
415 oiio450 0 10-65
450 0 10-7

hasonlított magassága m.

m.

19-659
19-683
19-701
19-744
19-877
19-993

19-659
19-730
19-768
19-805
19-844
19-859
2 0 - 1 2 8 19-874
20-289 19-890

5003-6
3806-6
3116-0
2978-0
2835-1

1-2653
1-3877
1-719
2-2605
2-7614
2-8894
3-0350

0-000025 0-024
0-000036 0 - 0 1 8
0-000085 0-043
0-000258 0-133
0-000580 0 - 1 1 6
0-000677 0-135
0-000803 0 - 1 6 1

2706-4
2803-0
3155-0
3468-0
3764-6
3933-0
3933-0
3952-0
3971-0
4009-0
4399-0
4792-5
4815-0

3-1793
3 0697
2-7273
2-4811
2-2875
2-1878
2-1878
2-1773
2-1669
2-1463
1-9560
1-7954
1-7870

0-000945 0-149 20-438
0 - 0 0 0 8 0 2 0 - 1 6 0 20-598
0-000478 0-096 20-694
0-000323 0-065 20-759
0-000231 0*046 20-805
0-000192 0-038 20-843
0-000192 0-038 20-881
0-000187 0-024 20-905

19-902
19-917
19-932
19-947
19-962
19-977
19-992

0-000181 0-181

21-086

0-000171 0-171
0 - 0 0 0 1 1 6 0-058
0 - 0 0 0 0 8 2 0-230
0-000079 0 - 2 2 1

21-257
21-315
21-545
21-766

20-075
20-150

6800-1
6200-6

20-000

20-188

20-398
20-608

E táblázatból és az adataiból szerkesztett rajzból minden ponton meg
lehet látni, hogy midőn még a soroksári ág is nyitva volt, mennyire tért el az
elágazásnál a 0 felett 7 méter magas valódi vízszin azon vonaltól, melyet el
kellett volna foglalnia, ha a meder mindenütt, a két ág emésztési képességének
megfelelő egyenlő szélességgel és mélységgel birt volna.
Az egész hosszban egyenlő méretekkel biró képzeleti meder vizszine
— - — v o n a l a k k a l van jelezve, a melyen — mint a rajzból látjuk — a valódi vízszin, a nagy szélességű kopasz-zátony mentén alól maradt, míg a zátonyon felül mindenütt felül emelkedett. E felülemelkedés oka, a sz.-gellérthegyi
szoros s azon körülmény, hogy a Duna Budapestnél keskenyebb, mint alól a
két mellék ág együtt. Alólról felfelé menve, a viszonyos esés az elágazás fölött
hirtelen csökken, onnan kezdve fokozatosan nő egészen a szorosig, azon fölül
fogy, s ha a Margitsziget alsó csúcsáról felfelé mindenütt oly meder volna, mint
az újpesti kikötő táján, a lánczhid fölött mintegy 9000 méterre ismét az eredetileg felvett 0-000075 viszonyos esésre menne át, s azontúl az egyenlő regiemenek megfelelő vízszinnel párhuzamos maradna. De már a lánczhídon felül
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szigetekkel telt rendetlen meder van, melyre nézve még csak megközelítő számításokat sem lehet tenni.
A valódi vízszin felül emelkedett az egyenletes regieme ideális vízszinén
a szorosnál 0'536 méterrel, a lánczhídnál 0'605 méterrel a Margitsziget fölötti
szakaszt illetőleg fentebb említett feltételek mellett, a legnagyobb felülemelkedés T156 méterre számíttatott.
Ha nem vettem volna fel, hogy a promontori ágban partok között folyik
a víz, hanem azon vízszint vettem volna irányadóul, melyet a két parti kiöntésekben elterülő víz valóban elfoglal, még nagyobb felülemelkedést nyer
tünk volna Budapest mellett, t. i. akkorát, a mennyivel a budapesti mércze
minden nagy víznél magasabb vízállást jelzett, mint az alsó mérczék.
A vízszin egyes pontjainak magasságát oly képletekkel is számíthattam
volna, melyek az egyenlő vagy pedig az egyenletesen kibővülő és összeszoruló
mederrészekben kevesebb fáradsággal adtak vízszin magasságokat, mint az általam használt egyszerű sebességi képlet. A sokkal fáradságosabb eljárást azért
választottam, mivel azt mindenkire nézve sokkal meggyőzőbbnek tartom az ismeretlen complicált formulák alkalmazásánál! Az pedig fölötte lényeges, hogy
mindenki, ki előadásomat végig akarja hallgatni, megismerje, minő volt a Duna
nagy vízszinvonalának alakja a soroksári ág elzárása előtt, s meggyőződjék,
hogy a gellérthegyi szoros és a magas partok közti folyás hatása következtében, Budapest mellett a vízszin már akkor magasabban állott az egyenlő regiemenek megfelelő vonalnál.
Fentebbi táblázatnak sebességi rovatából az is könnyen megérthető, miért kellett a kopasz-zátonynál minden jégzaj alkalmával, kisebb-nagyobb dugulásnak bekövetkezni? A Gellérthegynél majd háromszor oly nagy sebességgel
zudultak le a jégtáblák, mint a minővel a tábori kórház előtt elhaladtak. Igaz
hogy itt nagyobb a felső szélesség, de a jég nem mozoghatott szabadon az egész
szélességben, sőt a szélességnek legnagyobb részét magas fekvésű zátony foglalván el, fenékjég is könnyen képződhetett.
Ezzel befejeztem a Budapestnél elvonuló Dunarész, szabályozás előtti
állapotának leírását. Azt hiszem, elegendő adatot nyújtottam hallgatóim kellő
tájékozására, s most már áttérhetek a szabályozás elvének és kellékeinek taglalására.
(Folyt, köv.)

A magi/.- mérnök e's epitész-egy let közlönye,
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kötet,

Ywtablí.z..

VIII.
A budapesti

dunaszabályozásról.

BODOKY

LAJOSTÓL.

(Folytatás.)

II. A D u n a

folyónak szabályozása
környékén.

Budapest

Az előbbi szakaszban megcsináltuk a diagnózist, s úgy találtuk, bogy a
Duna folyó fő baja a mederben találtató zátonyokból származik. Alacsony vízállásnál ezek felett nincs elég mélység a hajózásra, jégzajlásnál pedig jégtorlódásokat idéznek elő. Zátonyok csak olyan helyeken vannak, hol a folyam túlságos szélesség vagy elágazás következtében folyási sebességét vesztve, a magával hozott hordalékot lerakni kénytelen, vagy nem képes a más okokból századok óta képződött zátonyt elsodorni.
A baj felismerése már csalhatatlanúl előírja a gyógyszert is. A folyamban mindenütt — a mennyire lehet -—• egyenlő és pedig oly erős folyási sebességet kell létre hozni, mely az egyszer felragadott hordalékot biztosan keresztül vigye az egész szakaszon. E czélt csak a víztömegnek egy, a helyi körülményekhez és magához a víztömeghez alkalmazott méretű mederben való egyesítése által lehet elérni: minélfogva minden elágazás,— ha csak magasabb tekintetek ellenkezőt nem követelnek — elzárandó, a megtartott mederből a zátonyok — hol durvább anyagból állanak, semhogy a víz képes volna őket megtámadni — kikotrandók; az alacsony partok védtöltésekke] ellátandók, hogy a
magas vizeket is együtt lehessen tartani.
Ez utóbbi rendszabály különben a partmelléki területek biztosítása végett is szükséges.
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A kérdés csak az, milyen szélesség adandó az egyesített víztömeget levezető medernek, liogy kis víz alkalmával a hajózásra elég mély víz legyen, a magas víz pedig a vidék veszélyeztetése nélkül folyhasson le ?
Ha az egész Duna-folyón úgy le-, mint felfelé, nagy mélységek volnának,
arról kellene gondoskodni, hogy a legmélyebb járatú hajók számára Budapestnél is elég mély víz legyen, s hogy ezek a partoknál kiköthessenek; azonban
nem messze kell Budapestről távozni akár egyik, akár másik irányban, hogy
hosszú vonalon a 0 vízszín alatt alig 2 méter mély hajóútra bukkanjunk: így
Budapestnél is felesleges volna nagyobb mélységet előállítani; ennél pedig az
egész budapesti vonalon mélyebb a hajóút, csupán itt-ott, a partok mentén
nincs elég mélység, sőt helyenként még gyarapodik is az iszapolás. E bajon
gyökeresen segíteni alig lehet. Azt ugyan a kis víz kellő összeszorítása által el
lehetne érni, hogy az összeszorított meder az iszapolástól ment maradjon, de
az e végett létesített építkezések még jobban gátolnák az árvizek lefolyhatása
véget nagyobb távolra eső partokhoz jutást, mint a jelenlegi iszapolás. Különben a víztömeg egyesítése, ha egészen meg nem szünteti is, de mindenesetre
csökkenteni fogja az iszapolás előhaladását. A hosszú vonalon egyforma sebességgel folyó víz nem iszapol, s a kis és közép vizek által a nekik talán nagy
mederben elejtett iszapot — a nagy vizek rendesen elsodorják.
Budapestnél a középállású vizeket sem igen lehet a tömegüknek megfelelő mederbe összeszorítani; mert nem lenne hely; a közép vízszínen felül, a
magas vizek számára elég nagy keresztszelvényt előállítani. I t t a helyzet és a
körülmények arra kényszerítik a vízépítészt, hogy a lefolyási szelvényt, minden
víz számára majdnem egyenlő szélességgel állapítsa meg. E szélességet már
régibb időben 380 méterre (200°) tervezték különböző műszaki küldöttségek, ily hosszúra építtetett a lánczhíd, s később is ezen szélesség lett elfogadva.
A 380 méter szélesség tökéletesen megegyezik a folyam felsőbb szakaszain lévő normális szélességekkel, csak a meder partjait kell úgy felemelni
hogy az ismert legmagasabb vízállások ellen is elég biztosítékot nyújtsanak, s
a part-magasságnak meghatározásánál nem kell szem elől téveszteni, hogy
Budapestnél a szt.-gellérthegyi szoros és az ártér hiánya miatt, mindig magasabb vízszín van, mint a folyamnak nyilt vagy a partoktól nagyobb távolban
fekvő védtöltésekkel ellátott részein. Itt még egyszer meg kell jegyeznem, hogy
a vízváltozás ezen különbsége már megvolt, mielőtt a szabályozás létesítésére valaki gondolt volna; a budapesti mércze, minden magas vízállás alkalmával, néhány lábbal többet jelzett, mint az alsó vidék mérczéi.
Budapestnek árvíz elleni biztosítása czéljából rendezés alá veendő folyamszakasz végpontjaiúl, már értekezésem elején: felül Újpest, illetőlegO-Buda felső végét, alól a promontori és soroksári ágak összejövetelét jelöltem
ki; most már csak arról kell számot adnom, hogy e végpontok közt, szerény
nézetem szerint, minő építkezéseket lenne czélszerű végrehajtani, hogy
A magy. inérn. és épít.-egy 1. közi. V. füzet.
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mind a hajózási vízmélység, mind a magas vizek ártalmatlan lefolyása biztosítva
legyen.
Először is a meder-rendezési munkákról szólok s csak azután fogok áttérni a védelmi építkezésekre.
Az újpesti sziget mellett a Duna egészen rendes mederrel bir, itt semmi
szabályozási építkezésre nincs szükség; de innen kezdve lefelé egész a Nádorkerten alólig, folytonosan szükséges a partokat fixirozni; mit legczélszerűbben
el lehet érni az úgynevezett párhuzamos töltések, vagy más, a főváros diszéhez inkább illő, s kereskedelmi czélokra inkább hasznosítható párhuzamos
partépítmények álta), mely építmények kellő magasságra emelve, az árvíz kitörése ellen is védelmet nyújtanak.
A végrehajtás alatt levő partvonalozás tökéletesen megfelel úgy a folyam
regiemejének mint a helyi körülményeknek; nézetem szerint ennél jobbat
választani lehetetlen. De vannak sokan, kik a vonalozást egyben-másban hibásnak tartják, különösen kárhoztatják azon eltéréseket, melyeket a foganatosítás,
az országgyűlésnek első ízben bemutatott tervezet vonalozásával egybehasonlítva, felmutat; sőt a két terv közti különbségek lényegét nem ismerve, midőn a
szabályozást kárhoztatják, a rosz eredmény okát egyenesen ezen eltérésekben
keresik: minélfogva nézetem nyilvánításánál különös figyelemmel kell lennem
ez eltérések méltatására.
Az újpesti kikötő bejáratától a Margitszigetig a megállapított 380 méter (200°) szélességnél nagyobb középszélesség 475 méter (250°) hagyatott a
Dunának, s ennek megfelelőleg a Margitsziget melletti két ág együttes szélessége is 475 méternek vétetett.
A fentebb előadott szabályozási elvekkel ellentétben van ugyan a két
Dunaágnak meghagyása, azonban a mindkét parton keletkezett kereskedelmi
és ipartelepek, mindkét part mellett hajózható vizet igényelnek; a főváros közönségének kies üdülő helyét, a Margitszigetet, nem szabad megfosztani mostani kellemes fekvésétől, melynek egyik előnye, a pormentesség csak úgy tartható fenn, ha jövőben is folyóvízzel fog öveztetni: minélfogva itt az átalános
szabály alól kivételt kellett tenni, s hogy ez, a különben is rövid folyamrészen
semmi bajjal sem jár, eléggé meggyőzhet bennünket a két ág mostani állapota. Daczára a meder szélességében levő rendetlenségeknek, mindkét ág folytonosan hajózható. A budai ág felső szélessége nagyobb, míg a pesti ág mélyebb s legkisebb vízállásnál jóval nagyobb megnedvesített területtel bir; magas vízállásoknál a két ágnak emésztési képessége majdnem egyenlő.
Közvetlenül a Margitszigeten felül a mesterséges partépítéseken kívül
még egy más mederjavítási munkát is kellett tenni; az úgynevezett fürdőzátony nagy részét nagyobb mélységre ki kellett kotorni, hogy a hajók a pesti
ágba bejuthassanak.
A tervek megállapítása alkalmával erős vitát folytattak a mérnökök azon
kérdés fölött, vájjon a két ágnak különböző, vagy egyenlő szélesség adandó-e?
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Az országgyűlés elé terjesztett eredeti tervezetben a két ág különböző szélessége hozatott javaslatba; főágul a budai tekintetvén, ennek 285 m. (150°) szélesség jelöltetett ki, a felterjesztés szavai szerint azért, hogy a víz sodra, a
Margitszigeten alól a meder közepére vonassék. Később a duna-szabályozási
bizottság elrendelte, hogy mindkét ágnak egyenlő és pedig egyenként 237 m.
(125°) szélesség adassék.
Én az egyenetlen felosztás indokolását nem tarthatom helyesnek ; mert általában véve, az egyenetlen felosztásnak lehetne ugyan az a következése, hogy a
víz sodra nem annyira a folyam közepére, mint inkább a pesti partokhoz nyomassák, de tekintve az eredeti tervbe rajzolt budai partvonalnak a régi partokkal való párhuzamosságát, nagyon hihető, hogy a régi állapot maradt volna
meg, t. i. a Margitsziget víz alatti folytatása által két teknőre osztott mederben, mindkét teknőben megmaradt volna a külön vizsodor. Egy tekintet a térképre mindenkit meggyőzhet arról, hogy az egyenlő felosztás és a budai partoknak mostani vonalozása sokkal hathatósabb eszköz a víz sodrának a budai
partoktól eltérítésére, s a mennyire lehet, a meder közepére nyomására, mint az
eredetileg tervelt építkezések, a mit az újabb sebességmérések eredménye be
is bizonyított.
Már az eredeti tervek megállapítása alkalmával összehívott enquete-bizottság attól várta a pesti partok melletti iszapolás megszűnését, hogy a budai
ágnak nagyobb szelvénye legyen; sőt még ma is sokan annak tulajdonítják a
plébánia tér és vámház közti iszapolásokat, hogy az eredeti tervtől eltérőleg
a Margitszigetet övező két ágnak egyenlő szélesség adatott. Előbb már mondottam, hogy nem hiszem, hogy az eredeti vonalozás a víz sodrának irányát
legkevésbbé is módosította volna, most még hozzá teszem, hogy az iszapolásra
nézve sem lett volna előbb hatása, míg az egyenetlen felosztás következtében az erősebb budai ág folytonos képződése mellett a pesti ág el nem romlott volna; de ez esetben épen ellenkezője történt volna annak, a mi az egyenetlen felosztástól vártak; a vízfolyás a budai oldalon sokkal gyengébb lett
volna, mint valaha volt. A plébániatér és vámház közti iszapolás egyáltalában
nem függhet a Margitsziget melletti ágak rendezésétől, hiszen közbe jőalánczhid, melynek oszlopai a felső meder folyási viszonyait egészen megváltoztatják,
s ügy szólván újra rendezik. Ez is, valamint majd minden iszapolás, helyi és a
folyam alább eső részein keresendő okból származik. A Dunának sehol sincs
rendesebb keresztszelvénye: mint épen az iszapolás mentén; a vízsodra sehol
sem követi határozottabban a meder közepét, mint épen itt, s aligha csalódom,
midőn azt állítom, hogy magától a folyam regieméjétől függő okok egyike, a
sz.-gellérthegyi szoros táján, épen a keresztszelvény rendes voltában keresendő ; ügy látszik az itteni nagyobb sebesség mellett a kis és középvizeknek
akkora szelvényre sincs szükségük, s a szelvény rendessége következtében
mindkét parton egyformán iszapolnak. Alább pedig már a Kopasznál levő nagyszélesség hatása látszik, a szoroson keresztül nagy sebességgel ömlő közép és
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nagy vizek a szoroson alól elejtik iszapjukat. Az iszapolás lényeges tényezői
még az ott állomásozó hajók, melyek részint sok piszkot hánynak be, részint
bizonyos mélységig a vízfolyást csökkentvén, azt a magával hozott iszap lerakására kényszerítik. Végre befolyással van még a partépítmények alakja. A
lépcsőzet és az alapját képező kőhányás nagyon szelid és számos törésekkel
biró lejtőt állít elő, a mely az iszapolásnak fölötte kedvező. Eleven vízfolyás,
csak meredek és sima felületű partok közelében jöhet létre.
Az iszapolás kérdése egészen elvezetett felvett tárgyamtól, de ha már
egyszer belekezdtem, végezni is akartam vele, hogy ne kelljen reá még egyszer
visszatérnem. Most már folytatom megkezdett elmélkedésemet a Margitszigetet övező két ág szélessége felett.
A víztömegnek egyenetlen megosztása ellen felhozott érvelés egyúttal
magában foglalja az egyenlő felosztás czélszerűbb voltának bizonyítását is ;
mely bizonyítékok közt a leghatalmasabb s már magában véve döntő, hogy
egyenetlen felosztás minden körülmények között a gyengébb ág megsemmisülésére vezet; s itt annyival inkább, mivel az eredeti tervezet partvonala a pesti
ág legmélyebb helyeit elzárná. Csupán a kétág egyenlő szélessége mellett lehet a pesti ágnak meghagyni mostani mélységét. Ez pedig lényeges dolog, a
fenntartás költségeire és biztonságára né zve is. A z t magyaráznom sem kell
hogy egy folyó legmélyebb helyein töltést emelni, magasabb részein medret
előállítani, s az előállított építményeket a víz romboló ereje ellen megvédeni,
sokkal több pénzbe és oknélküli küzdelembe kerül, mint megfordítva, felhasználni a természet által nyújtott előnyöket, meghagyni a medret a maga helyén,
s partjait a magasabb helyeken építeni fel.
É n nem osztom azon vízépítészek véleményét, kik a víztömegnek — gyakorlati értelemben véve — egyenlő megosztását lehetetlennek tartják, sőt meg
vagyok győződve, hogy ott, hol módunkban van, — mindkét ágnak egyenlő
hosszat, egyenlő szélességet és egyenlő mélységet adni — mint a Margitszigetnél — sokkal könnyebb és biztosabb a víztömeg egyenlő megosztása, mint más
bármely arányú felosztás és ennek fenntartása; mivel egyenlő két medret tudunk előállítani, holott valljuk be őszintén, a vízfolyás törvényeit nem is"
merjük még annyira, hogy előre biztosan megtudjuk határozni, minő szélesség
adandó az egyes ágaknak, hogy keresztszelvényük megfeleljen a beléjök szánt
tömeg-hányadnak, vagy ha az arány megtartása nem kívántatnék is, a bejutó
víztömegnek egyik meder se legyen annyira tágas, hogy iszapolás jöhessen létre,
sem annyira szűk, hogy azt a víz kotorni legyen kénytelen a másik ág rovására ?
Hogy a tömegnek közel egyenlő megosztása a két ág között könnyen kivihető, mutatja a mai állapot; a szabályozatlan ágakon majdnem egyenlő
mennyiségű víz folyik á t , s mindkettőnek megmarad vízsodra egész a lánczhidig, mely szerencsés körülménynek megváltoztatásán tulajdonképen nincs
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is okunk nagyon igyekezni, miután érdekünkben fekszik, hogy, a hajók mind a
két oldalon épített rakpartjainkhoz eljuthassanak.
Bármily arányban osztassék is meg a víztömeg a két ág közt, annyi bizonyos az egyes ágak mindkét partja okvetlenül fixirozandó. H a ily mesterséges
fixirozás szükséges ott, hol a víztömeg egy rendes mederbe egyesítve folyik le,
elágaztatásoknál elengedhetlen, nemcsak a megosztási arány fenntarthatása
végett, hanem azért is, mivel az elágaztatás maga is rendetlenség, nem szabad
engedni, hogy a folyó saját tetszésére hagyva, e rendetlenséget még jobban
növelje.
A két ág medrének rendezése még korántsem biztosítaná sem a megosztási arányt, sem azt, hogy az egyik ág túlsúlyra ne vergődhessék, s ennek következtében a másik el ne romoljék. — E biztosítást csak a sziget felső csúcsán
épített osztómű által lehet elérni, ennek azonban sem irányát, sem hosszát
nem lehet előre meghatározni, hanem a szabályozási építkezések befejezése
után folytonos figyelemmel kell kisérni a két ág állapotát s már megkezdett
osztómüvet úgy kell nyújtani, s a megnyújtásnak oly irányt adni, a mint a víznek megosztása és mindkét ágnak tisztántartása végett czélszerünek fog mutatkozni. E próbálgatás csak akkor szünlietik meg, ha valamikor mindkét ág medre
többé nem változó rendszeres állapotba jut.
Szintén szükséges, ha nem oly fontos is, a sziget alsó csúcsától a Margithíd középoszlopáig terjedő részén, a két ágból jövő víztömeget, a 0 fölött
legalább 3'79 (12 1.) magasságban egymástól elkülöníteni; mi hihetőleg egy, a
Margitszigetről a hídra vezető Moló által fog eszközöltetni.
I t t meg kell még emlékeznem a partvédmünek a Margithíd budai
hídfőjénél levő hirtelen behajlásáról. Tagadhatatlan, hogy ez sérti a szemet,
de nem lehetett kikerülni, mivel a híd hosszméretéhez kellett alkalmazkodni.
Különben a folyam regiemejére nem igen van befolyása e hirtelen beszögellésnek; a partvéd vonaláig a Duna úgyis maga magától eliszapolta medrét; s
ha mégis némi hatása volna, az csak az lehetne, hogy a folyam sodrát
inkább igyekszik a budai partoktól eltávolítani, mint az eredeti tervezet vonalozása.
A Margithídtól le a sz.-gellérthegyi szorosig, a partépítmények vonalát
a két partnak fekvése és a balparton már régebben létesített partépítmények
s zabják m e g , azt másként alig lehetne kijelölni, mint a kiépített vonalban. Ez egész szakaszban egyetlen említésre méltó körülmény van, a plébániatér és vámház közti iszapolás, a miről azonban már feljebb elmondtam nézetemet.
A szt.-gellérthegyi szorostól lefelé vannak a legfontosabb, s lehet mondani a tulajdonképeni szabályozási kérdések, melyeknek megoldásától függ ügy
a főváros, mint az alább eső vidék jövője.
A Duna folyam szóban forgó szakaszának leírásánál hivatkozom azon
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régi adatokkal bizonyítható tényállásra, hogy Budapestnél rendkívüli árvizek
mindig jégtolulás következtében jöttek létre, és hogy jégdugulások mindig csak
a folyamnak nagyon széles részeinél és elágazásainál keletkeztek, különösen ott j
hol a folyamnak ezen elfajulásai a legnagyobb mérvűek voltak: a fővároshoz
legközelebb, a kopaszzátonyon és a csepelszigeti elágazás felső torkánál,
azután az Ercsénynél levő szigetek felett; előadtam e dugulások okait, melyeket ismerve, minden hosszasabb elméleti fejtegetés nélkül világos elmellőzésüknek módja. A tülságos szélességeket s elágazásokat meg kell szüntetni ; a víztömeget egy, a mennyire lehet, folytonosan egyenlő szélességű
mederbe egyesítve, e mederben mindenütt közel egyenlő folyási sebességet kell
létrehozni.
Legelső és legfőbb szabályozási teendő a Budapest alatti elágazás megszüntetése , s a kopaszzátonynál levő majd háromszoros szélesség és a
legnagyobb részben elzátonyosodott medernek oly módon való átalakítása,
hogy ott a jégtáblák megállapodására ne legyen ok, hanem a felső és alsó mederrészekkel egyenméretű ágyban hasonló gyorsasággal legyen képes a víz lehömpölygetni árjait és tova ragadni a felülről érkező jégtáblákat.
Mindenekelőtt azon kérdés merül fel, melyik ágba egyesítendő az öszszes víztömeg ? képes lesz-e a választandó ág az összes tömeget minden káros duzzasztás nélkül levezetni, vagy minő átalakításokat kell rajta véghez
vinni ?
Az ág választására nézve igen könnyű az elhatározás. Azok után, a miket a szabályozás előtti állapot ismertetésében a két ág emésztési képességéről
előadtam, a vízszabályozással gyakorlatilag foglalkozó minden mérnök előtt
tisztán fog állani, hogy a soroksári ág a víztömeg egy részét elvonván, képes
ugyan megakadályozni a másiknak kiképződését, de magas fenekével változó
szélességével, zátonyaival s szigeteivel egyáltalában nem alkalmas arra, hogy
vízvezető mederül használtassák.
A promontori ág, neliány apróbb sziget közelében levő csekély helyeket
kivéve, mind szélességre, mind mélységre nézve bír oly szelvénynyel, mint a
Dunának Budapest feletti része. A nagy vizek lefolyását még a zátonyos helyek
sem akadályozzák; mert a partok csak 5—6 méter magasak a 0 felett, a magasabb árvizek kilépnek a mederből, s egy részük a több kilométer széles ártéren keresztül folyik le. E zátonyos helyek most, midőn a folyam partjai még
nem védetnek, a lefolyásra nézve csak jégzajláskor veszélyesek.
Nem akarnám, hogy hallgatóim félreértsenek. Én az akadálytalan lefolyás
alatt nem azt értem, hogy a soroksári ág elzárása után, a promontori ág —
ha medrében épen semmi változás nem történik is — épen oly magasságban
lenne képes levezetni az egész víztömeget, a minővel az előtt annak egy habár
nagyobb része keresztül folyt rajta; hanem, hogy a viztömeget épen úgy, és
épen oly magas vízszín mellett lenne képes levezetni, mint a vele egyenlő
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emésztési képességű Budapest felett lévő folyamszakasz, azaz: mint fentebb
láttuk, a rendkívüli magasságú vizeket, a soroksári ág elzárása előtti vízszínénél T16 méterrel magasabban. Ennek következtében a felsőbb Duna-rész vízszíne is folytonosan fogyó mérvben felemeltetnék egész odáig, a bol a promontori; ággal egyenlő levezetési képességű felső mederben oly viszonyos esés van,,
a minővel a víz a promontori ág kezdetén folyik.
De a szabályozásnak czélját — a hol csak lehet — úgy kell elérni, hogy
a szabályozási művek, különösen magas vízállásoknál számba vehető duzzadást
ne okozzanak. Ezt a medernek mesterséges utón, vagy a vízfolyás erejével történő kimélyítése, vagy kibővítése által lehet elérni. Ha most ismét, mint már
fentebb tettük, úgy tekintjük a promontori ág medrét, mintha partjai felett
a víz nem folyhatnék ki, azon kérdésre, minő terűlettel kell bírni medrének,
hogy a természetes földszinliez mérve ugyanazon magasságban és ugyanazon
viszonyos eséssel folyjék le az egész tömeg, a minővel azelőtt annak egy erész
lefolyt? megfelel a már használt Humprheys Abbot-féle sebességi képlet, csu.
pán a közép mélység és szélesség közti viszonyt kell előre meghatároznunkLegközelebb járunk a valóhoz, ha e viszonyt olyannak vesszük fel, mint a soroksári ág elzárása előtt volt, azaz: '/n-ednek, ez esetben lesz :

Q = egész víztömeg másodperczenként = 8604'6 köbméter;
II = meghatározandó vízmélység
s = viszonyos esés = 0'000075 mint eredetileg volt.
Fentebbi egyenletből következik:

l'A

= 11 méter.

Ha ebből levonjuk a 0 felett előlegesen felvett vízmagasságot, 7 métert:
marad a meder 0 vízszín alatti mélysége 4 méter. A kiszélesedésre nézve némi
magyarázattal tartozom. Nem várom én, hogy a meder általában kiszélesedjék,
hanem azt igenis, hogy a kis vízszin szélessége, mely azelőtt csak 322 méter volt
az oldaloknál levő iszap elhordása által 380 méterre emelkedjék; mit figyelembe
véve, a meder középszélessége a 0 felett 7 méter magas vízállásnál 440 méterre
lesz tehető.
Ezen szelvéüy növekedésnek felerésze már a mostani árvíz előtt eléretett,
másik felét pótolja azon körülmény, hogy a víz a promontori ág felső részén
nincs partok közé szorítva, mint számításainkba felvettük, hanem a 0 felett
5—6 méter vízállásnál partjait meghágva széles ártérben terül el: minélfogva
nagyon hihető, hogy a soroksári ág elzárása által a promontori ág vízszíne, a
régi vízszín magasságokhoz képest már a mostani árvíznél sem volt felemelve,
a mit a promontori ágban levő mérczék állása is eléggé bizonyít. Midőn a budapesti mércze tiszta víznél 22' 11" 0"'-on állott, a lőporos toronynál: 21' 4" 2'".
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Téténynél 20' 10" 8"'; Érdnél 21' 10" 0 " ' ; Ercsénynél 18' 11" 9"'; Adonynál 18' 1" 9'"; Rácz-Almásnál 18' 2" 6'" volt a 0 feletti vízszín magasságEz egyáltalában nem mutat duzzadásra, pedig a soroksári ág elzárása következtében létrejött duzzadásnak épen a promontori ágban kellene legnagyobbnak lenni.
Ha a promontori ágban nem lett megásabb a víz állása, nem emelkedhetett az, a kopasz-zátonynál sem, a hol maga a szabályozási építkezés csak annyi változtatást
tett, hogy a valódi mederből kiemelt kavicstömeget a zátonyra rakta, mint párhuzammüvet; ezenfelül a víz ereje növelte alefolyási keresztszelvényt, a mennyiben a nagyobb szemű kavicsréteg elkotrása után, a finomabb kavicsból sokat
elhordott. A kopasz-zátony vízszíne ugyanaz maradván, nem is képzelhető, mi
módon és mi okból emelkedett volna a vízszín a szt.-gellérthegyi szorosnál és
azon felül?
De ez csak addig maradhat így, míg a kopasz-zátonynál a meder mostani állapotában hagyatik, pedig már fentebb kinyilatkoztattam, hogy e túlságos
szélesség a víz sebességének csökkenése miatt a soroksári ág elzárása előtt
fészke volt a jégdugulásoknak, most meg azt teszem hozzá, hogy e rosz sajátsága a soroksári ág elzárása óta javult ugyan, de egészen csak akkor fog elmúlni, ha a Duna itt is, mint fentebb, szabványos szélességére lesz összeszorítva ; mert csak akkor lehet itt is oly eleven vízfolyás, mint a felső szakaszon.
Meg kell tehát vizsgálnunk, vájjon ezen összeszorítás nem fog-e Budapestnél
ártalmas duzzadást okozni ? E végett legczélszerűbb lesz azon eljárást követnünk, a mely szerint a Duna-folyam eredeti vízszínét kiszámítottuk, t. i. alulról
felfelé menve, keresztszelvényről keresztszelvényre kiszámítani, minő viszonyos
esésre van szükség, hogy a víztömeg lefolyjék ?
Az eredeti vízszínnel való összehasonlítás végett, itt is, mint fentebb
8604'6 köbméter víztömeget veszek fel másodperczenként, s a mesterséges kotrások, és a víz ereje által való kimélyítést l - 5 méterrel számítom: minek következtében a 0 alatti mélység 4 m. lesz (a mennyire t. i. a fentebbiek szerint
szükség van, hogy a promontori ágban a víz színe magasabb ne legyen,
mint azelőtt), még pedig most már ennyit kell számításba venni a felsőbb
szakaszon is egész a Margitszigetig; mivel az itteni nagy mélységekből
képleteink használatánál, mindig annyit kell hasznos mélységnek tekinteni,
a mennyi az alsó szakasz mélysége, vagyis a minő mélységben a víz szabadon
folyhat.
Számításaim eredményét ajkövetkező táblázatban és a mellékelt hoszszelvény rajzon terjesztettem elő; utóbbin az új vízszín vastag ép vonallal, az új fenék pontozott vonallal van kihúzva.
Hogy a vízfolyásnak az'alsó meder-részszelmegegyező irány adassék,a rendszeres összeszorítást folytatnunk kell a Csepel-sziget felső csúcsán alól is mintegy 1330 méterre: tehát számításainkat is itt kell kezdenünk. Az eredeti vízszín
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kiszámításánál felvett hasonlító sík felett és viszonyos eséssel lesz e ponton a vízszín hasonlított magassága:
19-659—1330 X 0-000075= 19-559 méter.
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A számításaim eredményét előtüntető táblázatból és rajzból kitetszik, hogy
a rendes mederbe egyesített összes víztömeg a kopasz-zátony mellett magasabb,
a szt.-gellérthegyi szoros táján és fentebb alacsonyabb vízszínnel folyik le, mint
a szabályozás előtt, mihelyt a promontori ág felső része és a kopasz-zátony melletti mederrész 1.5 m.-rel lemélyíttetik.
A változatlan maradt alsó vízszín befolyása következtében, legmagasabb
felemelkedését a 280 méterre összeszorított mederben, csak a kopasz-zátony
felső végénél éri el a vízszín, 0-17 méterrel az eredeti vízszín felett. Fentebb a
szabályozás által elérendő, s részben már el is ért nagyobb hasznos mélység, és így ugyanazon szélesség mellett nagyobb lefolyási szelvény lehetetlenné teszi, hogy a vízszín az eredeti magasságra emelkedjék; a szt. Gellérthegynél 0'14 méterrel, a lánczhídnál 0'395 méterrel marad az alatt.
A mennyire tehát az elmélet helyes felvilágosítást nyújthat, arról győz
meg bennünket, hogy arra, hogy a soroksári ágnak elzárása és a kopasz-zátony-
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nál levő nagy szélességnek 380 méterre összeszoritása után Budapestnél bizonyos nagy víztömeg a partokhoz képest ugyanazon magasságban folyjék le, mint
azelőtt, nem szükséges sem a promontori ágat, sem a kopaszzátony mellet lévő mederrészt egészen 1*5 méterrel lemélyíteni, az eredetileg talált fenék alá.
Most az a kérdés merül fel, minő irányban vezettessék a folyó medre a
kopasz-zátony táján?
Az országgyűlésnek első izben bemutatott terv szerint, a régi mély meder
meghagyatott egész a tábori kórházig, onnan kissé szelídebb hajlással a Csepelsziget felé közeledtek a partművek, s a szigetnek felső csúcsától tompa szög
alatt az albertfalvi partnak irányították a vízfolyást; ügy, hogy e vonalozás
jobbparti párhuzamműve, a meder legmélyebb helyén a vízsodrát átmetszette,
a víz folyását a sziget melletti porondra szorította és Albert-falvánál a régi
mederrel egy újabb kanyarulatot képezett. E terven a foganatosítás alkalmával
változtatás történt. A természet által készített meder egész hosszában megtartatott. Igaz, hogy ez által a tábori kórháznál levő kanyar, bár figyelembe sem
vehető csekélységgel, de mégis élesebb lett; azonban a görbe úgy felül, mint
alúl tökéletesen hozzá simúlt a folytatását képező mederrészek irányához ; az
albert-falvi ellenkanyar kikerűltetett; a partépítmények felállítása és a folyammeder rendbehozása liasonlíthatlanúl könnyebbé és olcsóbbá lett. Sokan egészen helyesnek találják az eredeti tervezetet, míg a változtatást különbféle bajok kútforrásának tekintik ; mások természetellenesnek tartják a természet által kivájt meder irányát, s az új folyammedret egyenesen a kopasz-zátonyon
óhajtanák keresztül vinni. Vizsgáljuk tehát meg egy kissé a dolgot, minő óriási
különbségek lehetnek e vonalozások közt, akár a vízlefolyás, akár a jégmenet
tekintetéből ?
A szt.-gellérthegyi szorostól a kopasz-zátonyon keresztül a promontori
ágba vezető legegyenesebb vonal hossza 2655 méter, ugyanazon végpontok közt
a létesített görbületé 2845 méter: tehát a görbületen keresztül a viszonyos
esés 0'0668-el, a már használt sebességi képlet szerint, a folyási közép sebesség 0.0171-el kisebb mint az egyenes vonalon, mely különbség egyáltalában nem
bír oly befolyással, sem a víz, sem a jég mozgására, hogy miatta legkevésbé is
érdemes lenne a 0 felett 1—2 méter magas kopasz-zátonyon keresztül roppant
költséggel új medret előállítani, s 0 alatt 2—3 méter mély medret betemetni,
mely betemetés a folyás irányában nemcsak iszonyú fáradságba és kínlódásba
kerülne, hanem a lehető legtúlságosabb szilárdsággal kellene azt építeni, liogy
a neki irányuló óriási víztömeg az első árvíz alkalmával keres-ztül ne törje, a
mint ez hasonló körülmények közt Bécsben meg is történt; mivel bárki mit
mondjon, a felső és alsó mederrészek irányának megfelelő és azokból következő
természetes folyási irány nem a kopasz-zátonyon megy keresztül, hanem azon vonalon, melyen a Duna magának medret csinált, s melyet a szabályozás is megtartott.
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Az eredeti tervben előtüntetett vonal és a közt, mely foganatosíttatott, a vízfolyás és jégmenetre való befolyás tekintetéből, alig figyelembe vehető lényegtelen különbség van. Felső részük egészen összeegyezik, az alsó részben, a tervezetben foglalt vonal közelebb esvén a Csepelszigethez, hajlata valamivel szelídebb, mint a kiépített vonalé, de épen ezért maga a vonal valamivel hosszabb
is, és így csekélyebb viszonyos eséssel bir. Különben e főhajlás szelidségéből
származható előny tökéletesen lerontatik az Albert-falvánál szükséges ellengörbe hatása által, a mely a létesített vonalozás szerint egészen elesik. Az új vonatozásnak megbecsülhetetlen előnye a tervezett felett az, hogy nem zár el régi jó>
medret, s nem teszi szükségessé egy új meder vájását magas zátonyokon keresztül
mely körülmény nemcsak gazdasági tekintetből, hanem a siker biztonsága szem
pontjából is nagy nyeremény.
A kopasz-zátony mentén eszközlendő szabályozás kérdését illetőleg, a
mostani árvíz lefolyása alkalmával a közönség nagy részénél, sőt némely szakférfiaknál is nagyon felkapott az a nézet, hogy itt a víznek az egész szélességre
szüksége van, különben nem lesz képes tetemes duzzadás nélkül lefolyni. Hogy
erre nincs szüksége, ezt már fentebb számítások útján kimutattam, de ha azt
nem tettem volna is, kérdem, ugyan mi okból lenne szüksége itt 900—950
méter szélességre ugyanazon víztömegnek, a mely fentebb 380, alább 400—440
méter középszélességü mederben folyik le ? miért lenne szükséges itt a szűkebb
mederből a szélesebbe, ebből ismét a szűkebbe való átmenetelnél szenvedett eleven erőveszteség és a több mint kétszeres szélesség következtében csökkenteni a
folyási sebességet, s ez által még folyvást meghagyni a jégtolulásokat előidéző
okok egy részét ? én legalább ezt nem vagyok képes belátni.
A Budapest melletti folyamrész szabályozására nézve sokan azon kérdést
is felvethetik, vájjon nem volna-e kívánatos és czélszerű: a szt. Gellért felett
mutatkozó duzzadás mérséklése végett, a Duna medrét a sz. Gellérthegynél
szintén 380 méterre kiszélesíteni? Az valóban jó volna, ha a meder itt is
380 méter lenne, de e szélességet mesterséges úton előállítani egyáltalában
nem volna czélszerű; mert mindenféle építkezéseknél csak az nevezhető czélszerűnek, melynek költségei kedvező arányban állanak az általuk előidézendő
haszonnal; itt pedig a megszélesítés végett vagy sziklákban kellene folyammedret repeszteni, vagy pedig a balparton terülő diszes városrész értékes partvonalát, s tobb épületeit megsemmisíteni, holott erre semmi szükség nincs. A legújabb, rendkívüli, ezelőtt még soha nem tapasztalt áradás meggyőzhetett bennünket, hogy a balparti régibb védépítmények a duzzasztott vízszín ellen is
elég biztosítékot nyújtanak; nem kell tehát egyebet tenni, mint ezekhez alkalmazni a mindkét parton újabban építendő védművek magasságát. Megjegyzem
még, hogy már fentebb láttuk, hogy e duzzadás mérve, a kopasz-zátony mentén
eső mederrész és a promontori ág szelvényének mélyebbülése következtében, e
mélyebbüléssel együtt csökkenni fog.
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Ezek volnának a budapesti dunaszakasz szabályozási alapelvét illető nézeteim; most még arról kellene nyilatkoznom, minő kotrásokat tartok e szakaszban szükségesnek, s minő magasságban lennének az ü j partokat képező párliuzammüvek felépitendők ?
Ily nagy folyamnál, mint a Duna, emberi munka által mindenütt oly
mély medret előállítani, a minő talán kívánatos lenne, az erre szükséges óriási
költségek miatt lehetetlen. Szerencsére az ily nagy folyók, ha nem akarjuk
irányukat, szeszélyünk szerint mesterséges uton jobbra-balra kényszeríteni,
hanem jó irányú törekvéseikben az akadályok elhárítása által elősegítjük elfajulásaiknak pedig akadályokat gördítünk útjába, nemcsak hagyják magukat vezettetni, hanem szövetségesünkké is szegődnek, s medrük kiképezése körül oly
munkát végeznek ingyen, a minőt teljesíteni sem elegendő munkaerőt, sem
elegendő pénzösszeget nem lennénk képesek előteremteni.
A dunaszabályozási munkálatokat vezető felügyelőség tapasztalata szerint, a Duna fenekét legtöbb magas porondnál durva kavics képezi, mely közép
számban 1 m. 9 (6 1.) mélységig tart a 0 vízszin alatt, ezen alul oly réteg fekszik, melyet vízfolyás ereje képes megtámadni, s magával sodorni: e durva réteget kell tehát a szabványos szelvénynek megfelelő szélességben, úgy a Margitsziget felett, mint a mellette eső két ágban és a Sz.-Gellért-től a puskaporos
toronyig eső szakaszban gépek által kikotratni, a többit oly mélységre, a minőre a víztömegnek szüksége van, biztosan el fogja sodorni maga a folyam
vize, ha tömegéhez illő mederbe fog egyesíttetni. — E kotrások legnagyobb
része már létesíttetett is, s arra nézve is vannak adataink, hogy a folyam több
helyen szép sikerrel teljesiti önképzési munkáját.
Minő magassággal építendők a partmíívek ? E kérdésre határozottan megfelelt a legközelebb lezajlott árvíz. Eddig rendkívül magas vízállások Budapest
mellett mindig a kopaszzátonynál, s az elágazás felső torkánál képződött jégdugulások következtében jöttek létre; ily módon keletkezett magas vizek a
szabályozás befejezése után nem várhatók. A nagy folyók és folyamoknál, tisztán, vízbőségből származó áradások létrejöttéről már egyszer volt szerencsém
itt e helyen véleményemet nyilvánítani, s előadtam, hogy a nagy folyamok vízállása attól függ, a mellékfolyóknak minő bőségü vizei találkoznak össze. A
legmagasabb vízállás akkor jönne létre, ha valamennyi mellékfolyó legnagyobb
víztömege egy időben összejönne, a mi absolut nem lehetetlen ugyan, de annál
kevésbbé várható, minél több mellékfolyó ömlik egy folyamba. — Mióta a folyamok vízszin magasságát jegyzik, több mint száz év óta, tiszta víz oly magasságra nem emelkedett, mint az idén; most a mellékvizek árjai jobban öszsze találkoztak mint valaha, s tiszta vízmagasság Budapestnél 723 láb (7*2
m.) volt.
A legmagasabb állás a 24 lábot is meghaladta (7-59 m.), de ennek előidézésében része volt az ercsényi jégdugulának is.
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Még most sem találkozott össze a Duna mellékfolyóinak legnagyobb víztömege ; az osztrák vizek apadásnak indultak, mikor a magyarországi mellékfolyók áradásuk tetőpontját elérték s a Duna vízszine nálunk legmagasabb állására emelkedett; tehát képzelhető ennél még nagyobb víztömeg lezudulása
is, csakhogy ennek bekövetkezésére már, a mostoha időviszonyoknak csodával határos összetalálkozása lenne szükséges a nagyon különböző éghajlatok alatt
és vidékeken fekvő mellékfolyók völgyeiben; a mihez még az is járúl, hogy mentől magasabb a vízállás, annál nagyobb másodperczenkénti víztömeg kell arra,
hogy a víz szinét bizonyos mennyiséggel felemelje. A lefolyási tömegekről eddig szerzett adatok szerint, arra, hogy a Duna vize 20'-ról 23'-ra (6*32 m. 7*27
m.) emelkedjék 67,757 53/=214QlE m. víz szükséges másodperczenként; míg 23
lábról 26-ra (7'27—8'22 m.) csak azon esetben emelkedhetnék a víz, ha
a lefolyó víztömeg 75,909 13 lábbal = 2397 H méterrel, vagyis a 23 lábig
lefolyó összes víztömegnek majdnem 23 százalékával szaporodnék. Az egy századnál hosszabb idő alatt egyetlen egyszer bekövetkezett rendkívüli víztömegnek ily tetemes szaporulata nagyon csekély valószínűséggel bír s egyátalában túlesik azon határon, a mennyire az emberi ész számítása szerint eszélyesnek mondható az árvíz elleni védekezés, minélfogva én a védépítmények
koronáját a budai mércze 0 pontjának megfelelő vízszin felett 26 láb = 8 - 22
m. magasra javasolnám építtetni.
Hogy ily magasság minden képzelhető eshetőség ellen biztosít, anynyival inkább meg vagyok róla győződve, mivel a víztömegnek a hozzámért szélességbe szorítása után, a meder mélysége a porondos helyeken minden esetre néhány méterrel nőni fog, s mint fentebb láttuk, ha csak másfél
méterrel lesz is mélyebb a Szent-Gellérthegytől lefelé terjedő mederrész, mint
a szabályozás megkezdése előtt volt, a budapesti magas vízszin alább fog
szállani.
I t t bővebb magyarázatot kell adnom e részben való nézetemről; mert
könnyen azt mondhatná valaki, hogy ha a vízszin sülyedése várható, mire való
a védmüveknek 8'22 méterre emelése által, az a nélkül is tetemes költséget szaporítani ? Az alsó mederszakasz már ma is nagyobb középmélységgel bir, mint
a szabályozás előtt, és így nem lehetetlen, hogy a mostani vízszin már alacsonyabb volt azon állásnál, melyet hasonló víztömeg hajdanában elfoglalt, a nagyobb mérvű további sülyedésre tehát már egész biztonsággal nem igen számíthatunk ; azonkívül, a hol kiépítetlen földterületeket, — szántóföldeket, kaszálókat stb. — akarunk is megvédeni, elő vigyázatból 2 / 3 —1 méterrel magasabbra
építjük a védtöltéseket az eddig tapasztalt legmagasabb vízállásánál, miként
hanyagolhatnánk tehát el ezen elővigyázatot ott, hol ezerszerte értékesebb területnek, országunk fővárosának, s a benne összehalmozott kincseknek megvédéséről van szó ? a liol a legalacsonyabb régi partművek, vagy legalább
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a mögötte fekvő kövezet magassága most is megüti 8'22 métert a 0 vízszín
felett.
Az újabban épített partmüvek a város belséjében a 0 felett 5 m. 6 9 ' =
18' magas rakpartokból, s ezek mögött 1 m. 9 = 6 ' magas támfalakból állanak j
az új-pesti és ó-budai kikötőktől a Margithídig a 0 felett 8 m. 79 = 12' magas
kavicstöltésnek, úgynevezett párhuzamműnek kellene az új partokat képezni,
melyeknek testében, helyenként hézagok hagyattak, hogy a folyóból betóduló
víz a mögöttük eső területet feliszapolhassa.
Úgy vagyok értesülve, hogy a párhuzammüvek eredetileg a rakpartok
mögötti felső feltöltéssel egyenlően a 0 felett 7.59 méter magasra terveztettek a
szakértők által, azonban magasságuk gazdálkodási tekintetből, már a tervezés
alkalmával reducáltatott. Szomorú gazdálkodás, melynek következtében, minden
magasabb vízállás után, nagy összeget nyel el az ellapított kavicshalmaz rendbehozása és újra kövezése.
Ha nincs érdekünkben a part melletti területet megvédeni, csupán csak
arról akarunk gondoskodni, hogy a meder kellő mélységet nyerjen, s azután
az eliszapolás ellen biztosítva legyen, a szabványos szélességet határoló
partműveket elég csak a közép vizek magasságaig, Budapestnél 4.75—5 méterig a 0 felett felépíteni; de ez esetben a magasabb vizek átcsapván rajtuk, hogy
megmaradhassanak, tisztán kőhányásból készítendők.
Úgy a Margit-híd felett, mint a szt. Gellérttől lefelé a Duna partján az
árvíznek kitett terűletek feküsznek, s különösen a Margit-híd felett nagy értéket képviselő ipartelepek vannak, vagy legalább voltak, és újra keletkezhetnek
az árterületeken, ezeket az árvíz veszélyének továbbra is kitéve hagyni nem
szabad, minélfogva a párhuzammüveket is mindenütt egész magasságban, a 0
vízszín felett 8.22 méterre kell felépíteni. E magas párhuzammüvek felállítása
nagyon jó hatással lesz a meder képződésére is ; mert először a töltési anyag,
a meder magasabb helyiről vétetvén, minden külön költség nélkül mesterséges
mélyítések eszközöltetnek; azután a legalkalmasabb víz is együtt lévén tartva,
a meder kiképződése és tisztán maradása sokkal jobban lesz biztosítva, mint az
alacsony párhuzamművek által.
De a pax-tok védelme nagy mérvben nehezíti a párhuzammíivek által a medertől elvágott alacsonyabb területek feliszapoltatását, mivel a védelem miatt
nem lehet nyílásokat hagyni a párhuzammüvek testében. Ha mégis a költséges
építkezések mellett is előnyösebbnek látszanék az elvágott területek feltöltésére
a folyam működését igénybe venni, mint azt emberi munkával eszközölni: az
iszapos víz bejutliatása végett hagyott nyílások oly szerkezettel látandók el,
hogy mihelyt a vízállás a természetes partok magasságát elérné, a folyam ós az
elvágott terület közti közlekedés teljesen elzárathassék.
Az építmények szerkezetéről nem akarván szólni, a párhuzamművekről is
csak azt jegyzem meg, hogy miután azokat a folyam medréből kikotrott ka-
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vicsból kell készíteni, ezen anyag pedig a hullámverésnek nem bír ellenállni,
a párhuzammüvek vízfelőli oldalukon egészen koronájukig kőburkolattal látandók el.
Az újabban épült a 0 felett 7 m. 59 (24') magas rakpartfalak felemelése
nem nagy nehézséggel jár, csupán a fedköveket kell róluk leszedni, s annyi réteg követ rájuk rakni, hogy a fedkövek visszatétele után mindenütt megüssék a
8 m. 22 (26') magasságot a helyi 0 vízszín felett.
A budapesti Dunaszabályozásról az országgyűlésnek bemutatott tervezet
a soroksári ág elzárásával végződik, s előttem megfoghatatlan módon, s ismeretlen okokból mitsem szól arról, mi történik a Duna összes víztömegével a
promontori ágban P eléggé kiképzett-e ezen ág az összes víztömeg levezetésére,
vagy minő munkálatokat kell benne végrehajtani, hogy feladatának megfelelhessen ? hát vidéke nem lesz-e nagyobb terjedelmű kiöntéseknek kitéve, mint
azelőtt volt ? stb. Később a dunaszabályozási bizottság is csak annyi, s olyszerű adatokat gyűjtetett, melyekből meggyőződhetett, hogy a promontori ág,
az azelőtt észlelt legnagyobb víztömegeket is képes levezetni a nélkül, hogy e
miatt a tervelt szabályozási építkezések befejezése után, az azok keretébe tartozó területen vízveszély következhetnék be. Annak megítelhetésére, hol minő
mederszabályozási és árvédelmi építkezéseket kell a promontori ágban és
partjain végrehajtani? hogy egyrészről a meder kiképződése és jó karban
maradása biztosítva legyen, jégdugulásokra alkalmat ne szolgáltasson, másrészről, a lapályos vidéket a vizek el ne borítsák, és szétterülvén, a vízerő csökkentése által a meder romlását ne idézzék elő, még ezután kell összegyűjteni a
részletes adatokat. A teendőkre nézve tehát csak egész általánosságban nyilatkozhatom.
Az 56 kilométer hosszú folamszakaszon oly mederjavítási munkára nem
is gondolhatunk, a minők a főváros mentén már részint végrehajtattak, részint
ezután lesznek végrehajtandók; de szerencsére ily költséges építkezésekre
nincs is szükség ; a meder, — hol elágazások nincsenek — túlságos szélességgel nem bír, és így a mederbe építendő összeszorító művek nem kellenek
egyelőre tökéletesen elégnek látszik, ha a mellékágak elzáratván a víz egy mederbe egyesíttetik, s a magasabb vizek szétterülése, a meder két partján, a
legnagyobb víztömegnek megfelelő távolban épített védtöltések által megakadályoztatik.
Meg vagyok győződve, hogy ezen munkálatok végrehajtása után, a
víz ereje maga megkészíti a tömegének szükséges medret, a jégtolulások megszűnnek veszélyesek lenni, mert az egyesített vízerőnek csekély emelkedése elég
arra, hogy nagy jégtömeget felemeljen, s tova sodorjon, ha tudniillik a víz más
uton az akadályt meg nem kerülheti, mint az a mostani árvíz alkalmával Ercsénynél történt. Február 26-án éjjel a víz Ercsénynél 18 lábról 21 lábra emelkedett, a jégtorlaszt felemelte, s kezdte tovább vinni, de ugyanakkor a felduzzadt víz a Csepelszigeten keresztül utat törvén magának, Ercsénynél a víz színe
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ismét leszállt, a jégtömeg visszaesett, s újra megállott, csak másnap este fejlődhettek a körülmények annyira, hogy a vízszín a csepelszigeti átömlés daczára
képes volt ismét oly magasra emelkedni, hogy a jégzajt szerencsésen elvihesseEz esemény arra int bennünket, hogy különös súlyt fektessünk a csepelszigeti
védtöltések felépítésére, melyek hivatva lesznek meggátolni a víztömeg egy részének átcsapását a soroksári ágba, és így azt is, hogy a promontori á g .
ban képződött jégtorlódás, a felülről jövő nagy víztömeg daczára is huzamos ideig elzárhassa a vizek rendes lefolyását. A jobb parton messzire elterülhet ugyan az árvíz, de más uton nem folyhat le, minélfogva e szétterülés
nem gyengíti annyira a víz erejét a mederben, mint a csepelszigeti áttörés, és így
meder szabályozási szempontból a jobb parti töltések felállítása kevésbbé
sürgős.
Ezzel elmondtam mindazt, mit a Budapest közelében eső Duna szabályozásáról mondani akartam ; de most, mikor még mindnyájan az alig lezajlott árvíz tartalma alatt átélt anyagi és szellemi küzdelmek befolyása alatt állunk;
nem fejezhetem be értekezésemet a nélkül, hogy elő ne adjam nézetemet egy
dologról, mely a fővárosban felizgatta s sokaknál több napokon keresztül folytonos lázas ingerültségben tartotta a kedélyeket, értem, a soroksári ág megvagy meg nem nyitásának kérdését.
Nem hiszem, hogy akadna valaki, ki tagadni merné, hogy ha a február
hóban nagyon kedvezőtlen viszonyok között bekövetkezett jégzaj alkalmával, a
soroksári ág el nem lett volna zárva, s a kopasz-zátony, valamint a promontori
ág kezdetén, a vízerő megosztása következtében, a lanyha folyás meg lett volna
mint a szabályozás előtt volt: a jégdugulás Budapest alatt legelőször épen
úgy a kopasz-zátonynál jött volna létre, mint azelőtt minden jégzaj alkalmával,
s mint most hasonló okokból Ercsénynél történt. Egy jégdugulás Budapest
közvetlen közelében, a most lefolyt bővizű áradás mellett, sokkal magasab bra
emelte volna a vízszínt mint 1838-ban, s a sokáig tartó magas vízállás mellett
oly pusztítást idézett volna elő, a melynek elgondolása is a legborzasztóbb irtózattal tölti el minden igaz hazafi keblét.
Az alacsony partok, vagy töltések által védett terűletek víz alá jutottak
ugyan, de a főváros zöme meg lett mentve. Ezt azonban sokan számba sem vették. A víz nagyon sokáig marad rendkívüli magas állásában, ezt tűrni nem lehet, ennek bizonyosan a soroksári ág elzárása az oka; le kell rombolni azon
müvet, melynek Pest városa Isten után köszönheti megmenekülését, meg kell
semmisíteni egy millió forint ára munkát, s vele mindazon eredményt, melyet a
szabályozás, a víztömeg egyesítésével a Duna főmedréül szolgáló promontori ág
kiképződésére nézve elért. Hogy a víz mindenütt, eddig soha nem tapasztalt
magasságra emelkedett, s mindenütt oly huzamos ideig tart, mint Budapestnél,
az nem jöhet tekintetbe, azért itt mégis apadni kellett volna, ha az ész nélküli
szabályozás mindent el nem ront! így dühöngtek még olyanok is, kik Pesten
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kényelmesen laknak most oly helyeken, hol 1838-ban öles vízben csónakáztak.
Nem gondolták meg, hogy ily müvekkel nem lehet játékot űzni, nem lehet őket elővarázsolni, midőn jégtorlódástól félünk, sem elfújni, mikor
már a baj elmúlt, H a ily müvek egyszer megsemmisíttetnek, soha többé
fel nem építtetnek. Ugyan minő gazdálkodás volna, egy millióba kerülő,
s a legnagyobb veszély elhárítására üdvösnek bizonyult müvet lerombolni csak azért, mert némelyek enyhülést várnak tőle, s azután ismét felépíteni ?
De tovább megyek s felteszem, hogy a rombolási kedvtöltésnek nem állt
volna semmi útjában, kérdem, mi módon lehetett volna a víznek a soroksári
ágba oly utat nyitni, hogy utóbbi ágon jelentékeny víztömeg folyjon le ? A kérdéses ág két töltéssel van elzárva, s mindeniknek alját kőhányás képezi. Az alsó,
vagy gubacsi zártöltés kőkányásai 2 m. 85 magasak a 0 vízszin felett, a töltéskorona szélessége 11 m. 38, vastagsága a 0 felett 5 m. 69-el fekvő síkban 25 m.
29, a kőhányások koronájának síkjában 39 m. 83. A felső zártöltés kőhányásaí
1.9 m. magasak a 0 felett, a töltés korona szélessége 5.69 m., a töltés test vastagsága 5 m. 69-el a 0 felett 24 m. 65, a kőhányások koronájának síkjában 39
m. 83, ezen töltés mindkét oldalán kőburkolattal van ellátva egészen 5 m. 69
magasságig a 0 felett, Az alsó zártöltés egy részét kéz erővel is el lehet pusztítani, miután az egyik oldala szárazon van; s a töltés ezen oldalán a víz bukása
folytán elsodortatnék egész a kőhányás koronájáig, 2 - 85 méterre a 0 felett:
de már a felső oldalon aligha mosatnék el tovább, mint meddig kövezve van, 5
m. 69 a 0 felett. A felső zárgát egészen víz alatt volt, itt kézerővel épen semmit, vagy csak nagyon keveset lehetett volna tenni, a többit a víz erejére kellett volna bízni; az pedig az itteni, minden bukás nélkül való nyugodt folyás
mellett legfölebb a töltés felső részét hordhatta volna el a kövezett rézsűig, 0
felett 5 m. 69-ig, azontúl nem. Hogy ez valóban így történt volna, biztosítanak róla a 0 felett 3'79 magas párhuzammüveknél szerzett tapasztalatok,
melyeknek koronája nem egészen 1 j i része a felső zárgát vastagságának az említett magasságban, és csak egyik oldaluk van kőburkolattal ellátva, mégis átözönlés alkalmával anyaguk nem vitetik el, csak szelídebb lejtő szerint élni álik.
Ezen körülményeket figyelembe véve, a számításainknál már többször
használt, 0 felett 7 m. magas vízállásnál, 7 - 5 . 6 9 = 1 . 3 1 vastag vízréteg folyhatott volna a zárgátak felett; mi a zárgátaknál létező 380 méter középszélesség,
és az alsó zárgátnál levő bukásra való tekintetből a felső zárgátnál 0'000103-ra
vehető, viszonyos esés mellett, másodperczenként.
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H a ezen víztömeget levonjuk az összes tömegből 8604'6 H méterből,
megkapjuk a soroksári ág felnyitása után a promontori ágban lefolyó víztömeget 8604-6—335-6 = 8269-0 köbmétert másodperczenként.
Most az a kérdés, minő sülyedést fog e tömegfogyás a promontori ágban
létrehozni ?
A Humphreys-Abbot-féle sebességi képlettel a lefolyó víztömeget következőleg lehet befejezni:
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ha tehát az eredeti mélységet H — 11 'méternek vesszük is, — mint azon feltétel mellett találtuk, hogy a promontori ág vize magas partok közt folyik —
lesz a vízszin sülyedés utáni mélységűi = 10-7118 és a lehető legnagyobb
" sülyedés 11-0000—10-7118 =0-2882 méter.
Könnyű belátni, hogy ez a sülyedés nem következhetik be ; mivel először
is, régibb számitások szerént 11 méter mélységre akkor van szükség, ha a víz,
magas partok közt 0-000075 viszonyos eséssel folyik, most pedig a partokon túl
emelkedve elterült s a közvetlen mérések szerént a promontori ágban 0"000103
viszonyos eséssel folyt; azután, mihelyt valamely víztömegnek egy része másik
ágba ömlik át, már az eredeti vízszín alább szál, s így nem ömlik annyi köb-
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Folyó szám

méter víz át, mint mi számítottuk, azonkívül a viszonyos esés is csekélyebb
lesz, mint azelőtt volt, lia pedig a promontori ágba több víz marad s hozzá ez
még csekélyebb eséssel folyik, mint felvettük, lehetetlenség, hogy a sülyedés a
számított értéket elérje. Azonban vizsgáljuk meg, ha a promontori ág felső torkán, csakugyan ily mérvű sülyedés állott volna be, minő alakulást vett volna a
a fellebb eső vízszín ? Számításaimban a szokott módon járva el, a következő
táblázatban előterjesztett eredményre jutottam:

>
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1-3052
1-4313
1-7719
2-3291
2-8361
2-9600
3-0982
3-2380
3-1165
2'7678
2-5178
2-3171
2-2178
2-2178
2-2048

0 000030
0-000043
o-oooioi
0-000308
0-000680
0-000781
0-000908
0-001051
0-000878
0-000522
0-000352
0-000251
0-000208
0-000208
0-000201
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6592-5
6011-4
4856-2
3694-5
3034-0
2907-0
2777-3
2657-4
2761-0
3108-8
3417-5
3713-5
3879-8
3879-8
3902-6
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0-028
0.022
0-050
0159
0-136
0-156
0-182
0-166
0.176
0-104
0-070
0-050
0-042
0-042
0-026

19-371
19-399
19-421
19-471
19-630
19-766
19-922
20-104
20-270
20-446
20-550
20 620
20-670
20-712
20-754
20-780

19-659
19-683
19-701
19-744
19-877
19-993
20-128
20-289
20-438
20-598
20-694
20-759
20-805
20-843
20-881
20-905

1

A soroksári ágnak megnyitása tehát, úgy a mint az az árvíz alkalmával kivihető lett volna, a lánczhidnál legfellebb 0-125 m. sülyedést idézhetett
volna elő.
Még egyszer hangsúlyozom, hogy ezen eredményre csak úgy juthatunk, ha
mint fentebb részleteztem, oly feltevésekre állapítjuk számításainkat, melyek a
sülyedés létrehozására sokkal kedvezőbbek, mint a valódi állapot. Meg vagyok
győződve, hogy ha a soroksári ág csakugyan megnyittatott volna, a fennforgott
körülmények közt annak hatása a lánczhidnál már egy átalában nem lett volna
érezhető.
I t t van helye megemlékezni sokaknak azon okoskodásáról, hogy miután a
soroksári ág zárgátja mellett a felső és alsó vízszinkülönbség a mostani árvíz
alkalmával
4 m. 42
13*
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volt, e két vízszin esése pedig a gáttól a Csepelsziget alsó csúcsáig
hajdanában:
3 m. 53-ra
rúgott, a
0 na. 89
méternyi különbség, nem egyéb mint az elzárás következtében beállott duzzadás ; s ha a zárgát megnyittatik, ennyivel apadni kell a víznek Budapestnél. E
nézetben egy kis tévedés van, t. i. két pont közötti vízszinesés különböző vízállásoknál lehet különböző; így Budapestnél a kis vízszín viszonyos esése közép számban 0'000070, a mostani nagy vízszíné volt 0 - 000104; az 1830-ik
évi nagy vízszín összes esése volt a zárgát helyétől a Csepelsziget alsó csúcsáig
3 m. 861
viszonyos esés a soroksári ág felső részén 0'000114, ha tehát a felső
és alsó zárgátak közti vízszintes vízszín miatt a megfelelő esést hozzászámítjuk
0 m. 389
lesz a különbség 4 m. 250,
mindössze 0 - 17 méterrel kevesebb, mint a mennyi a töltésnél valóban észleltetett. Nagy kérdés, minő lett volna a mostani vízszinnek esése a soroksári ágon
keresztül? míg ezt nem tudjuk, a zárgátnál beállott vízszín különbségből semmit sem következtethetünk.
Végül az általam használt sebességi képletre nézve kell még néhány szót
mondanom. A vízfolyására annyi mindenféle, a helyi körülményektől függő s
azokkal változó okok gyakorolnak módosító hatást, hogy annak törvényeit absolut becscsel biró. általános mathematicai kifejezésbe foglalni lehetetlen,
legalább eddig nem sikerűit. Ez okozza, hogy a vízfolyás sebességi képletei folytonosan szaporodnak; minden folyónál, sőt gyakran ugyanazon folyónak egyes szakaszain más-más képletek használata által sikerűi a valót legjobban megközelíteni. Ujjabb időben már majd minden nevezetesebb vízépítész
állított fel egy-egy képletet, vagy legalább módosította a meglévők tapasztalati
velejáróit. Én a sok közöl, a Humphreys Abbot-féle rövidített sebességi képletet használtam számításaimnál; mivel ez az egyedüli, mely nagy folyónál és
pedig a Dunáéhoz hasonló csekély esésű folyónál, hosszú időn keresztül folytatott sebesség mérési adatokból van levezetve. Különben feladatomat megoldottnak tekinthetem még akkor is, ha a nyers számok absolut értéke nem pontos;
czélom csak az volt, a különböző körülmények közt létrejövő vízszínek közti
viszonyt kimutatni, ezt pedig elértem; mivel mindig ugyanazon egy képletet használva, annak liijányai egyenlő befolyást gyakoroltak minden esetben , és így a különböző vízszínek közti viszonyt lehetőleg helyesen tüntették elő.
Most pedig fogadják forró köszönetemet becses figyelmükért, melylyel
száraz előadásomat végig hallgatták. Nagyon örülnék rajta, ha müvemnek sikerülne megindítani a szakértők eszmecseréjét a nagy fontosságú dunaszabályozási kérdés felett; mert meg vagyok győződve, hogy csak a szakértők közt
folytatott, minden személyes érdek és politikai pártállástól ment, tárgyilagos
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eszmecsere és kölcsönös felvilágosítás utján lehet ez ügy elvi részét tisztázni.
Ellenvetéseit, vagy észrevételeit mondja el mindenki itt, ahol a tudomány fegyverével s műszaki adatokkal is támogatva lehet felvilágosításokat adni, capacitálni vagy capacitáltatni. Én azt hiszem, hogy egyesületünkben folytatott viták
nem fognak a pusztában elhangzó szóvá válni, kiszivárognak a közönség körébe
is, s ha — mint bizton remélem — sikerülni fog tiszta meggyőződésből eredő
nézetegységet létrehozni a szabályozás főbb elvei iránt, egyesületünk szakértői
között, a magyar mérnöktestületnek egyhangú, vagy legalább a nagy többség
által vallott véleménye, mindenesetre birni fog oly morális súlylyal, hogy a
nagy közönség bizalmát megnyerje, s az általa elfogadott elvek czélszerüsége
iránt a kedélyeket megnyugtassa.

