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miklóssy endre
Ágoston István: A nemzet inzsellérei 
Szeged, 2001 

Vannak emelkedő korszakok a törté-
nelemben, ezeket érdemes közelebb-
ről megismernünk. Erőt és tanulságot 
meríthetünk belőlük. Kétségkívül ilyen 
a 19. századi magyar reformkor, és tá-
gabb értelemben mindaz, ami előké-
szítette és aminek eredményeképpen 
létrejött. Ez volt Magyarország polgá-
rosodásának és felzárkózásának nagy 
korszaka. És nem „magától”, a gondol-
kodási lustaságból használt „tör té-
nelmi szükségszerűség” miatt, hanem 
hozzáértő és felelős emberek cseleke-
deteinek összességéből. 

A nemzeti politika és kultúra e kor-
ban munkálkodott nagy építőit arány-
lag jól ismeri a köztudat. De alig isme-
ri azt a szakmai gárdát, amely a pusz-
tulásunk évszázadait követően a mo-
dern Magyarországot felépítette, va-
gyis az inzselléreket. A szó a német 
Ingenieur-ből ered, a zsellér ugyanis az 
a földdel munkálkodó ember, akinek 
nincsen saját földje, tehát csak megbí-
zása van a mások számára végzett 
munkára – de itt ez a megbízás a nem-
zet közösségétől szár ma zik. Becsület-
tel eleget is tettek neki. Lát ták, hogy a 
felemelkedés egyetlen útja a tudás – 
mondja róluk Ágoston István. 

Haza és haladás – Kölcsey szavával 
– ekkor még nem váltak el egymástól. 
A haladás a haza haladása – hiszen mi 
másé is lenne? Így azután a történet a 
kezdeményező szándéktól már eleve 
eltért. A 18. század vége felé az abszo-
lutizmus ugyanis az erőforrások növe-
lése céljából kezdte el az elvadult or-
szág korszerűsítését, vízrendezéssel, 
kataszteri rendezés sel, várostervezés-
sel és a katonai célú első országos fel-
méréssel (Josephinische Auf  nahme), 
amihez nagyszámú mérnökre volt 

szükség. A külföldről érkezett mérnö-
kök idővel nem bírták a rengeteg mun-
kát, ezért szerveződött 1782-ben Pes-
ten az első hazai műszaki főiskola, az 
Insti tu tum Geometricum, megelőzve 
Napóleon hírneves École Polytech nique
ját. De a magyarokkal kezdettől bajok 
lettek – a jelentéseikben sehogyan se 
voltak hajlandók a kötelező német 
nyelvet használni. Többeket emiatt el 
is távolítottak az iskolából, például 
1786-ban Magyar Istvánt majd később 
Laáb Gáspárt is. Volt olyan köztük 
(Vedres János), aki még a bort is csak a 
magyarka nevű sző lőből volt hajlandó 
elfogadni, és tüntetőleg csak magyar 
posztóból készült öltözékben járt. 

Származásukat tekintve ezek a mér-
nökök valóságos keresztmetszetét 
adják a magyar polgárosodás bázisá-
nak. Művelt közép- és kisnemesi csa-
ládból, református papi és tanítói csa-
ládokból származ tak, és a feladatukat 
a maga társadalmi komplexitásában 
kívánták teljesíteni, messze túl a szoro-
san vett szakmai feladatokon. Egyikük-
ről, Zsig mondy Vilmosról, személyes 
pozsonyi ismerőséről min tázta Jókai 
Berend Ivánnak, a polihisztor mérnök-
nek az alakját. (A Zsig mon dy-család 
egyik leszármazottja később a Nobel-
díjig jutott.) Vedres István színdarabo-
kat ír és Szeged kulturális életét szerve-
zi jeles barátjával, első regényírónkkal, 
Dugonics Andrással. Schéner György 
elsőként fordít magyarra Shake speare-t, 
Bo doky Károly Gyulán az első takarék-
pénz tárat alapítja. A mezőgazdaság 
korszerűsítésével is sokan foglalkoz-
nak közülük, a futóhomok megköté-
sén fáradozó polihisztortól, Balla An-
taltól kezdve (ő készítette az első állan-
dó Dunahíd tervét is) a földbirtok re-
formját felvető Bogdánfy Ödönig. Báró 
Vay Miklósnak, e korai Szé chenyi Ist-
vánnak a krumpli meghonosításában 
van nak különleges érdemei. Mivel-

hogy a termelők sehogyan se kaptak 
raj ta, ezért szigorúan őriztetni kezdte 
sa ját krump liföldjét. Ha ez ennyire érté
kes, akkor érdemes foglalkozni vele… – 
felkiáltással az éj leple alatt előbb 
lopkodni kezdték, majd termelni. Így 
kezdődött Szabolcsban a krumpli si-
kertörténete.

A társadalmi feladatokról a szabad-
ságharc alatt se feledkeztek meg, 
szinte minden akkori mérnök nemes 
szerepet vállalt benne. Hol lán Ernő, a 
vasútépítés későbbi nagyja, a bevehe-
tetlen erőd, Péter várad parancsnoka 
lett, s Komárom-mintájú kapitulációs 
okmánnyal biztosította végül emberei-
nek a szabad elvonulást. A mérnökök 
közül Asbóth Sándor vitte legtöbb re a 
katonai pályán, emigrációjában az 
amerikai polgárháború hőse és tábor-
noka lett; az arlingtoni temetőben 
nyug szik. Nagyobb egzisztenciális 
baja, úgy tűnik, egyik mérnöknek sem 
lett a vereség után, mert kiválóan 
működött köztük a szolidaritás, kihúz-
ták egymást a bajból, és szakértelmük 
is nélkülözhetetlenné tette őket. (Az 
embernek 1956 jut az eszébe, amely-
ből a mérnökök szintúgy derekasan 
kivették a részüket. Viszont a vereség 
után kétségkívül rosszabbul jártak.)

Mindezt csak a kép teljessé és színe-
sebbé tétele érdekében kellett elmon-
danunk. Hisz a könyv elsősorban a 
ko  moly mérnöki munkáról szól. S azok-
ról a tudományos és technikai ered-
ményekről, amelyeknek nemzetközi 
hírnevet kellett volna szerezniük alko-
tóiknak, ha nyelvi és más szempontból 
nem vagyunk annyira elszigeteltek. 
Akad néha kivétel is. Az 1850-es évek-
ben Vas megyei házi őrizetében lévő 
Hollán Ernőt a rendőrfelügyelet nagy 
elképedésére angol főrendek látogat-
ták meg, köztük a leendő hadügymi-
niszter, hogy hadtudományi oktatásá-
ban ré szesüljenek. 

könyvajánló
helyreállásával, újra ízletes, magas 
beltartalmi értéket képviselő termékek-
kel tudunk megjelenni a piacon. Bú-
zánk újra magas sikértartalmú lesz.

A fokgazdálkodásnál nagy mennyi-
ségű és változatos gyümölcs és zöld-
ség termelés volt; csak almából 64 
faj tát termeltünk a kora nyáritól a tél-
álló fajtákig. A mostani, vegyszerekkel 
agyonmérgezett talajok helyett a hely-
reállított mikrobiális talajélet fokozza 
a növények ellenálló képességét. A 
változatos növényzet gazdag madár-
világnak ad otthont, amely ingyen, 
rovarirtók (mérgek) nélkül tartja kor-
dában a rovarkártevőket. Természete-
sen e termékeket nem feldolgozatla-
nul, hanem minél több hozzáadott 
értéket képviselő feldolgozott áruként 
célszerű piacra vinni. A helybe telepí-
tett feldolgozóipar jelentős számú 

munkahelyet teremt. Az így előállított 
termékek gyakorlatilag szermarad-
ványtól mentes bioterméknek tekint-
hetők, melyek korlátlanul és jó áron 
értékesíthetőek.

Széchenyi a búzatermelés érdeké-
ben támogatta az Alföld víztelenítését, 
csakhogy a búza az egyik legkevésbé 
feldolgozott termék, a legkevesebb 
hozzáadott értéket képviseli. Minden 
társadalmi feszültségnek gazdasági 
alapja van. Lehet a problémákat ala-
mizsnaosztással (segély) vagy kakas-
tollal (megfélemlítés) „kezelni”, de a 
hosszú távú megoldás alapja az em-
beri élethez szükséges javakat bizto-
sító munkalehetőség megteremtése. 

Ha a Tisza és az Alföld ökológiai re-
konstrukciójának keretén belül, vidék-
fejlesztéssel egybekötve, az uniós 
forrásokat felhasználva, a jelenkor 

igényeihez és feltételrendszeréhez 
igazodva helyreállítanánk a fokgazdál-
kodást, akkor a legnagyobb árhullám 
is csak a gátak alját nyaldosná, az 
aszály ellen is jobban védve lennénk, 
a belvíz nem állna a földeken és újra 
teremne „halat, vadat s mi jó falat” a 
mára terméketlenné váló szikföld. A 
mostani, munkahelyet alig teremtő, 
feldolgozóipar nélküli, néhány mono-
kultúrában termesztett növényre ala-
puló tájkizsákmányolás helyett vissza 
kell térnünk a zsákutcából a mozaikos, 
sokféle terméket produkáló, a lakos-
ságnak tisztességes, emberhez méltó 
megélhetést biztosító, fenntartható 
gazdálkodásra. 

Ceterum censeo: a természet tör-
vényeit még kétHarmados par-
lamenti többséggel sem leHet 
megvÁltoztatNi! 

tamÁs gÁbor 50 éves

Március 23-án nyílt meg a Két Hollós 
könyvesboltban (Budapest, VIII. Ke-
nyérmező utca 3/c.) a Tamás Gábor 50 
születésnapja alkalmából általa ren-
dezett, saját és felesége munkáit be-
mutató kiállítás. A nagyszámú ven-
dégsereg előtt Pap Gábor nyitotta 
meg a tárlatot, majd a Muzsikás együt-
tes zenéjét hallhatták az egybegyűltek. 
A Leták és Tamás Építésziroda Kft. (XI. 
Ábel Jenő utca 4/a) a terveket kataló-
gusban is bemutatja, amelynek beve-
zető tanulmányát is Pap Gábor írta, 
ennek nem az egyes épületeket elem-
ző részéből idézünk néhány kiragadott, 
Tamás Gábor mun káira általában jel-
lemző megállapítást: 
• Tamás Gábor, ha akarná se tagadhat-

ná le, hogy tevékenységének fő ih-
letője a magyar népi építészet. 

• A szervesség és az egyetemesség, 
mint a népi műveltségünkben de-
finitív módon érvényesülő két ve-
zérelv, számtalan megtestesülésben 
érhető tetten Tamás Gábor – és Le ták 
Sarolta – eddigi munkásságában.

• Ha mellőzzük belénk kövesedett 
előítéleteinket, és engedjük, hogy 

közvetlenül hassanak ránk az általa 
teremtett terek, legalább két foga-
lom még óhatatlanul elő fog tola-
kodni tudatunk mélyéről. Az egyik 
így mutatkozik be: „születés”, a másik 
így: „megtisztulás”. Ezek a terek a szó 
legszorosabb értelmében születnek. 
Pillanatról pillanatra szakadatlanul. 
Hogyan? Úgy, hogy lépten-nyomon 
előbújnak egymásból. És mert ve-
lünk egy-ütemre lélegzenek, hát 

belőlünk is. Röviden: éljük őket. A 
megtisztulás döntő mértékben a 
tűz, illetve a víz elemének moz gó-
sításával történik épületeiben. 

• Ami igazán és talán elsősorban jel-
lemző Tamás Gábor épületeire, az a 

„kint és/vagy bent” problematikájá-
nak jellegzetesen egyéni megoldása.

(A kiállítás április 20-ig látogatható.)

Budapest, családi ház, részlet



50 51

nagy vasútépítési boom idején, a pro-
fitorientált társaságok erősen mellőz-
ték a csatlakozó hajózás kiépítését, 
viszont nem mellőzték a sikerük érde-
kében a korrupciót. Így azután pom-
pás víziútja ink mindig is kihasználatla-
nok maradtak, végül Trianon kettévág-
ta, a kommunizmus beruházási lobbi-
rend szere pedig teljeséggel elsorvasz-
totta őket.  

A másik kérdés az volt, hogy mi le-
gyen a vízzel. Beszédes József már a 19. 
század elején, máig ható érvénnyel írta 
le az intést: „házad udvarából ne ereszd 
ki az esővizet”. Az Alföld ugyanis csa-
padékban szegény terület, vizet csak 
a hegyekből kap. Itt csak egyik gond 
az árvíz, a másik az aszály. Hamarosan 
felmerült ezért, hogy a vízlevezetést 
öntözéssel kell kombinálni. Csakhogy 
ennek útjában állt a nagybirtokrend-
szer, aminek nem állt érdekében a 
termelés intenzifikálása, és érdekeit 
politikai eszközökkel érvényesíteni is 
tudta a kisebb birtokosokkal szemben. 
Csak az 1930-as évektől került napi-
rendre az öntözés, de akkor ismét a 
nagybirtok igényeinek megfelelően, 
mint rizstermelés. Kert-Magyarország, 

aminek a víz az első számú feltétele, 
továbbra is álom maradt. 

A könyv, amely hallatlan anyaggyűj-
téssel és munkaráfordítással készült, a 
kifogástalanul eredeti szakmai tényfel-
táráson kívül színes társadalomképet 
is rajzol a korról, erről a másfél-két év-
századról, a benne élt és arculatát 
alakító mérnökök életén és munkás-
ságán keresztül. Van benne egészsé-
ges szegedi lokálpatriotizmus is, olyan, 
amire sok más helyen is szükség volna. 
Önérzetesen ír városáról, a magyar 
vízépítés Mekkájáról: „Győr, Szeged 
asszimilál, Buda, Pest, Pozsony viszont 
nem.” A vízépítést ekképpen kapcsolja 
a nemzetépítéshez… Ez a könyv arról 
az időről szól, midőn „a történelmi 
Magyarország szinte minden zugában 
forrt a munka és szárnyalt a lelkesedés”. 
Melegen figyelmébe ajánlom minden 
ma élő mérnöknek és tervezőnek, 
mert tiszta képet nyújt arról, hogy mit 
jelent a jól végzett munka. 

Bertalan Lajos emlékére halálakor 
obeliszket emeltek, de 1976-ban ledön-
tötték, mert útjában állt a város fej lő dé
sének. 2001 óta azonban az új Tiszahíd, 
amely épp itt ível át a folyón, az ő nevét 

viseli. Elődeink munkája nem akadálya 
a fejlődésnek, hanem előfeltétele.

A megörökített életművek: Kiss József, 
báró Vay Miklós, varas sányi Vedres Ist
ván, Huszár Mátyás, Bodoki Henter Mi
hály, Bodoki Henter Károly, Bodoky Lajos, 
Bodo ky Kálmán, Beszédes József, kés
márki Lányi Sámuel, kézdi Vásárhelyi Pál, 
gánóczi Keczkés Károly, Hieronymi Ottó 
és Károly, nemes kéri Asbóth Sándor, 
temesi Reitter Ferenc, bél teki Képessy 
József, Herrich Károly, Zsigmondy Vilmos, 
Zsig mondy Béla, zele nei Boros Frigyes, 
Péch József, brogyáni és kvassói Kvassay 
Jenő, Malina Gyula, Zielinszki Szilárd, 
vajdahunyadi Bogdán fy Ödön, Sajó 
Elemér, Lampl Hugó, Böhm Ferenc, Balla 
Antal, Magyar István, Laáb Gáspár, Sexty 
András, dabasi Halász Gáspár, Vörös 
László, Lechner József, Lechner Lajos, 
Giba Antal, Varga János, Molnár Pál, 
mezőszentgyörgyi és nagyzsenyei Kato
na Antal, aggszent pé teri Korizmics Lász
ló, madunitzi Mihálik János, Mitskei Imre, 
kislődi Hollán Ernő, Mokry Endre, schlei
deni Szojka Gusztáv, Bertalan Lajos, 
Hajnal Antal, Feketeházy János, radnai 
Wallandt Ernő, Gerster Béla, Benedek Pál, 
Benedek József, Mihai lich Győző.

Krizsán András – Somogyi Győző
A Balatonfelvidék tájba simuló 
népi építészete 

Könyvünk rekviem egy csodavilágért, 
a Balaton-felvidék hajdan született és 
ma is élő népi építészetéért. Somogyi 
Győző (Munkácsy-díjas festő, grafikus) 
rajzai bemutatják e jellegzetes építé-
szeti stílust. A képeket nézegetve 
megértjük megőrzésének fontossá-
gát. Krizsán András Kós Károly-díjas 
építész tanulmánya kíséri a rajzokat, 
amelyből megismerhetjük e tájat és 
építészeti jellegzetességeit. Szó és kép 
egymást kiegészítve hozták létre e 
különleges könyveket. Krizsán András 
szavai képeket varázsolnak elő képek 
nélkül, Somogyi Győző keze nyomán 

pedig úgy telik meg élettel a táj, hogy 
megszólal szavak nélkül is. Kettejük 
összefogásából különös, egyedülálló 
élmény birtokosává lesz az olvasó.

A könyv művészeti album, építészet-
történet és gyakorlati útmutató azok-
nak, akik akár régi házat alakíta nak át 
vagy újítanak fel, akár új házat sze-
retnének építeni úgy, hogy belesimul-
janak a környezetükbe. 

A reprezentatív kötet mérete: 205 x 
240 mm, keménytáblás; vászonkötés-
sel és borító val; terjedelme: 110 oldal 
Ára: 4995 Ft

A könyvből 100 db számozott és de-
dikált, kézzel kötött példány is készült. 
Áruk: 7995 Ft.

A könyvek 20% engedménnyel meg-
rendelhetők a Cser Kiadó honlapjáról: 
www.cserkiado.hu vagy megvásárol-
hatók személyesen 1114 Budapest, 
Ulászló u. 8. szám alatt.

A teljesség igénye nélkül néhány 
adat: Kiss József, a Ferenc-csatorna 18. 
századi építője, gőzgépet és szivattyút 
használt a munkájához. Varga János 
már 1828-ban tanulmányt írt a vasútról. 
Balla Antal 1784-ben tervezte említett 
Dunahíd ját. Vásárhelyi Pál dogozta ki 
a vízhozam mérés korszerű elméleti 
alapját. Zsig mon dy Vilmos hívta fel a 
figyelmet az Alföld termálvíz-kincsére 
és fúrta az első kutakat. Katona Antal 
valósította meg a szivattyúzás nélküli 
öntözés rendszerét kis gyűjtőcsator-
nákkal. Valóságos, ma is látható szen-
záció a Fekete házy János által épített 
Szabadság-híd „a világ leg szebb Gerber
csuklós szerkezete”, amely  ben ennek az 
esztétikai lag igénytelennek tartott 
megoldásnak megtalálta a tökéletes 
formáját. Mihai lich Győző, a vasbeton-
építés 20. századi nagy magyar egyé-
nisége jól illik e sorba korai nagy fesztá-
vú vasbeton szerkezeteivel.

Máig ható, nagy jelentőségű munka 
a fiumei kikötő és a hozzá vezető vas-
útvonal Hajnal Antal tervei szerint 
történt kiépítése, ami a várost Adria 
legjelentősebb kikötőjévé tette. Lech-
ner Lajos különös figyelmet érdemel 
várostervezői tevékenysége miatt. 
Részt vett Budapest első rendezési 
ter vének kidolgozásában (1873), amely 
a körút-sugárút koncepciót rögzítette, 
ez mai napig a főváros egyik legfonto-
sabb szerkezeti eleme. Ezidőtájt a vá-
rosépítőket Európa-szerte Haussmann 

-nak, Párizs átépítőjének neobarokkja 
nyűgözte le. Lechner nagy lehetőségét 
egy tragédia alapozta meg, Szeged 
1879. évi árvízi katasztrófája. Lechner 
nem rondított bele a történelmi város-
szövetbe, no ha az szinte teljesen el-
pusztult, hanem nagy ötletességgel 
alkalmazta a neobarokk ideált Szeged 
kialakult szerkezetének a moder nizá-
lására – az országutakból lettek a su-
gárutak, a palánk melletti teresedésből 
és az ólas kerteket határo ló útból a 
körutak. Az újjáépítést közművesítés-
sel kötötte össze, így lett Sze ged az 
Alföld legkorszerűbb városa.

E két évszázad meghatározó mérnö-
ki munkája mégis a vízrendezés volt. 

Nyugat felől, a 18. század dereka óta 
kez dődött ez a munka, mégpedig az 
Esterházy nagybirtokon. Mikovinyi 
Sámuel volt az első jeles tervező: mo-
csár-lecsapolás, patakrendezés, meli-
oráció, birtokrendezés, kert építés kö-
tődik a nevéhez. Böhm Antal lépett az 
ő nyomába, akit Beszédes József köve-
tett. A mérnökök egyre nagyobb és 
nagyobb feladatokra vállalkoztak. Az 
első nagy feladat a Sárvíz rendezése 
volt, ahol a malmok hajtóvize által oko-
zott visszaduzzasztás hatalmas terüle-
teket mocsarasított el. Beszédes nagy 
kezdeményezése az volt, hogy övcsa-
tornára helyezte a malmokat. A teljes 
munka 1825-ben lett kész, és 2 év alatt 
meg is térült a földtulajdonosoknak a 
befektetés. Ez a látványos siker alapoz-
ta meg aztán Sárköz vízmentesítését 

– a Sárvizet Halász Gáspár tervei szerint 
rövid, 4 km-es csatornával közvetlenül 
vezették Szekszárd fölött a Dunába. Ezt 
a bajai Duna-szakasz követte, egyetlen 
töltéssel több mint 50 km2-nyi job-
bágyföldet sikerült ármente síteni.

A Dunán túl számos más vízszabá-
lyozási munka is készült. Könyvünk 
ezekről is részletesen és szakszerűen 
szá mol be, a Fertő és a Rába-Rábca 
sza bályozásától a felső dunaszakasz 
sza bályozásáig és a Balaton ügyéig, 
amelynek a földtulajdonosok sür gette 
lecsapolását végül a vízépítő mér  nö-
kök ellenvéleménye torpedózta meg.

Az igazi nagy feladat azonban az 
Alföld vízszabályozása volt. Temesvár 
csak 1739-ben szabadult meg a török-
től, és a zivataros évszázadok alatt la-
katlanná és művelhetetlenné vált az 
egész Bánát, egyetlen összefüggő 
mocsártengerré, noha egész Európá-
nak itt vannak a legjobb termőföldjei. 
A török kiűzése után megindult nagy-
szabású telepítéseknek elsődleges 
feltétele volt a lecsapolás. Így lett a 
Temesköz az Alföld víz mentesítésének 
első állomása és pró baköve. Az egy-
más közelében folyó, de eltérő erede-
tüknél fogva különböző árhullámokat 
hordozó Temes és Béga együttes sza-
bályozása bizonyult a legfontosabb-
nak, amit árapasztó csatornázással si-

került megoldani. A térség ontani 
kezdte a búzát, amit a bécsi piacra az-
időtájt vontatott hajókkal lehetett 
szállítani. Kiss József műve, az 1802-ben 
átadott Ferenc csatorna a Duna-Tisza 
közén, Bácska déli részén ezt a felada-
tot könnyítette meg. Ez idő tájt indult 
meg a Tiszavölgy vízügyi feltérképezé-
se és készült el Lányi Sámuel műveként 
a Tiszamappáció, az egész akkori Eu-
rópa talán legtökéletesebb vízügyi 
felmérése.

A Tisza szabályozását a közvélemény 
Vásárhelyi Pál érdemének tudja be. 
Anélkül, hogy elvitatni kívánná a könyv 
a legnagyobb magyar vízépítő mér-
nök teljesít ményét, valódi tudomány-
történeti fel fedezésként, megmutatja 
az előzményeket. Főképpen Huszár 
Mátyás érdemeit, aki, úgy tűnik, nehéz 
természete miatt esett ki a további 
munkából, elveszítve Széchenyi bizal-
mát is, és ő adta át 1829-ben a feladatot 
Vásárhelyinek, aki akkor már komoly 
hírnevet szerzett a Vaskapu szabályo-
zásánál végzett munkájával.

A Tisza-szabályozás komoly feladat 
volt, végrehajthatóságában Deák Fe-
renc is kételkedett. De fél évszázad 
páratlanul gondos felmérései álltak 
már a szakma mögött. A birtokosokat 
sikerült meggyőz ni az ügy fontosságá-
ról és végrehajthatóságáról. Így 1845-
ben megszerveződött a Tiszavölgyi 
Társulat, és a munka Vásárhelyi korai, 
váratlan halála dacára már 1846 au-
gusztusában elkezdődött. A szabad-
ságharc kitörése, majd vereségünk a 
földmunkát komolyan hátráltatta és 
az csak a 60-as években indult el na-
gyobb méretekben. (És vezetett a vele 
kapcsolatos gondatlan ság Szeged 
pusztulásához. Ebben viszont nem 
mérnökök vol tak ludasak.)

A szabályozás több évtizedes mun-
kája a mellékfolyók ra is kiterjedt, fon-
tos feladat volt a hatalmas mocsarak – 
Sárrétek, Ecsedi láp – lecsapolása. 
Számos vita is kísérte a munkát, ame-
lyek két csomópont köré rendezhető-
ek. Az egyik a hajózás. Vásárhelyi ere-
deti terve az ármentesítéssel egyenlő 
fontosságúnak tartotta, de később, a 
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nagy vasútépítési boom idején, a pro-
fitorientált társaságok erősen mellőz-
ték a csatlakozó hajózás kiépítését, 
viszont nem mellőzték a sikerük érde-
kében a korrupciót. Így azután pom-
pás víziútja ink mindig is kihasználatla-
nok maradtak, végül Trianon kettévág-
ta, a kommunizmus beruházási lobbi-
rend szere pedig teljeséggel elsorvasz-
totta őket.  

A másik kérdés az volt, hogy mi le-
gyen a vízzel. Beszédes József már a 19. 
század elején, máig ható érvénnyel írta 
le az intést: „házad udvarából ne ereszd 
ki az esővizet”. Az Alföld ugyanis csa-
padékban szegény terület, vizet csak 
a hegyekből kap. Itt csak egyik gond 
az árvíz, a másik az aszály. Hamarosan 
felmerült ezért, hogy a vízlevezetést 
öntözéssel kell kombinálni. Csakhogy 
ennek útjában állt a nagybirtokrend-
szer, aminek nem állt érdekében a 
termelés intenzifikálása, és érdekeit 
politikai eszközökkel érvényesíteni is 
tudta a kisebb birtokosokkal szemben. 
Csak az 1930-as évektől került napi-
rendre az öntözés, de akkor ismét a 
nagybirtok igényeinek megfelelően, 
mint rizstermelés. Kert-Magyarország, 

aminek a víz az első számú feltétele, 
továbbra is álom maradt. 

A könyv, amely hallatlan anyaggyűj-
téssel és munkaráfordítással készült, a 
kifogástalanul eredeti szakmai tényfel-
táráson kívül színes társadalomképet 
is rajzol a korról, erről a másfél-két év-
századról, a benne élt és arculatát 
alakító mérnökök életén és munkás-
ságán keresztül. Van benne egészsé-
ges szegedi lokálpatriotizmus is, olyan, 
amire sok más helyen is szükség volna. 
Önérzetesen ír városáról, a magyar 
vízépítés Mekkájáról: „Győr, Szeged 
asszimilál, Buda, Pest, Pozsony viszont 
nem.” A vízépítést ekképpen kapcsolja 
a nemzetépítéshez… Ez a könyv arról 
az időről szól, midőn „a történelmi 
Magyarország szinte minden zugában 
forrt a munka és szárnyalt a lelkesedés”. 
Melegen figyelmébe ajánlom minden 
ma élő mérnöknek és tervezőnek, 
mert tiszta képet nyújt arról, hogy mit 
jelent a jól végzett munka. 

Bertalan Lajos emlékére halálakor 
obeliszket emeltek, de 1976-ban ledön-
tötték, mert útjában állt a város fej lő dé
sének. 2001 óta azonban az új Tiszahíd, 
amely épp itt ível át a folyón, az ő nevét 

viseli. Elődeink munkája nem akadálya 
a fejlődésnek, hanem előfeltétele.

A megörökített életművek: Kiss József, 
báró Vay Miklós, varas sányi Vedres Ist
ván, Huszár Mátyás, Bodoki Henter Mi
hály, Bodoki Henter Károly, Bodoky Lajos, 
Bodo ky Kálmán, Beszédes József, kés
márki Lányi Sámuel, kézdi Vásárhelyi Pál, 
gánóczi Keczkés Károly, Hieronymi Ottó 
és Károly, nemes kéri Asbóth Sándor, 
temesi Reitter Ferenc, bél teki Képessy 
József, Herrich Károly, Zsigmondy Vilmos, 
Zsig mondy Béla, zele nei Boros Frigyes, 
Péch József, brogyáni és kvassói Kvassay 
Jenő, Malina Gyula, Zielinszki Szilárd, 
vajdahunyadi Bogdán fy Ödön, Sajó 
Elemér, Lampl Hugó, Böhm Ferenc, Balla 
Antal, Magyar István, Laáb Gáspár, Sexty 
András, dabasi Halász Gáspár, Vörös 
László, Lechner József, Lechner Lajos, 
Giba Antal, Varga János, Molnár Pál, 
mezőszentgyörgyi és nagyzsenyei Kato
na Antal, aggszent pé teri Korizmics Lász
ló, madunitzi Mihálik János, Mitskei Imre, 
kislődi Hollán Ernő, Mokry Endre, schlei
deni Szojka Gusztáv, Bertalan Lajos, 
Hajnal Antal, Feketeházy János, radnai 
Wallandt Ernő, Gerster Béla, Benedek Pál, 
Benedek József, Mihai lich Győző.

Krizsán András – Somogyi Győző
A Balatonfelvidék tájba simuló 
népi építészete 

Könyvünk rekviem egy csodavilágért, 
a Balaton-felvidék hajdan született és 
ma is élő népi építészetéért. Somogyi 
Győző (Munkácsy-díjas festő, grafikus) 
rajzai bemutatják e jellegzetes építé-
szeti stílust. A képeket nézegetve 
megértjük megőrzésének fontossá-
gát. Krizsán András Kós Károly-díjas 
építész tanulmánya kíséri a rajzokat, 
amelyből megismerhetjük e tájat és 
építészeti jellegzetességeit. Szó és kép 
egymást kiegészítve hozták létre e 
különleges könyveket. Krizsán András 
szavai képeket varázsolnak elő képek 
nélkül, Somogyi Győző keze nyomán 

pedig úgy telik meg élettel a táj, hogy 
megszólal szavak nélkül is. Kettejük 
összefogásából különös, egyedülálló 
élmény birtokosává lesz az olvasó.

A könyv művészeti album, építészet-
történet és gyakorlati útmutató azok-
nak, akik akár régi házat alakíta nak át 
vagy újítanak fel, akár új házat sze-
retnének építeni úgy, hogy belesimul-
janak a környezetükbe. 

A reprezentatív kötet mérete: 205 x 
240 mm, keménytáblás; vászonkötés-
sel és borító val; terjedelme: 110 oldal 
Ára: 4995 Ft

A könyvből 100 db számozott és de-
dikált, kézzel kötött példány is készült. 
Áruk: 7995 Ft.

A könyvek 20% engedménnyel meg-
rendelhetők a Cser Kiadó honlapjáról: 
www.cserkiado.hu vagy megvásárol-
hatók személyesen 1114 Budapest, 
Ulászló u. 8. szám alatt.

A teljesség igénye nélkül néhány 
adat: Kiss József, a Ferenc-csatorna 18. 
századi építője, gőzgépet és szivattyút 
használt a munkájához. Varga János 
már 1828-ban tanulmányt írt a vasútról. 
Balla Antal 1784-ben tervezte említett 
Dunahíd ját. Vásárhelyi Pál dogozta ki 
a vízhozam mérés korszerű elméleti 
alapját. Zsig mon dy Vilmos hívta fel a 
figyelmet az Alföld termálvíz-kincsére 
és fúrta az első kutakat. Katona Antal 
valósította meg a szivattyúzás nélküli 
öntözés rendszerét kis gyűjtőcsator-
nákkal. Valóságos, ma is látható szen-
záció a Fekete házy János által épített 
Szabadság-híd „a világ leg szebb Gerber
csuklós szerkezete”, amely  ben ennek az 
esztétikai lag igénytelennek tartott 
megoldásnak megtalálta a tökéletes 
formáját. Mihai lich Győző, a vasbeton-
építés 20. századi nagy magyar egyé-
nisége jól illik e sorba korai nagy fesztá-
vú vasbeton szerkezeteivel.

Máig ható, nagy jelentőségű munka 
a fiumei kikötő és a hozzá vezető vas-
útvonal Hajnal Antal tervei szerint 
történt kiépítése, ami a várost Adria 
legjelentősebb kikötőjévé tette. Lech-
ner Lajos különös figyelmet érdemel 
várostervezői tevékenysége miatt. 
Részt vett Budapest első rendezési 
ter vének kidolgozásában (1873), amely 
a körút-sugárút koncepciót rögzítette, 
ez mai napig a főváros egyik legfonto-
sabb szerkezeti eleme. Ezidőtájt a vá-
rosépítőket Európa-szerte Haussmann 

-nak, Párizs átépítőjének neobarokkja 
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1879. évi árvízi katasztrófája. Lechner 
nem rondított bele a történelmi város-
szövetbe, no ha az szinte teljesen el-
pusztult, hanem nagy ötletességgel 
alkalmazta a neobarokk ideált Szeged 
kialakult szerkezetének a moder nizá-
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gárutak, a palánk melletti teresedésből 
és az ólas kerteket határo ló útból a 
körutak. Az újjáépítést közművesítés-
sel kötötte össze, így lett Sze ged az 
Alföld legkorszerűbb városa.

E két évszázad meghatározó mérnö-
ki munkája mégis a vízrendezés volt. 

Nyugat felől, a 18. század dereka óta 
kez dődött ez a munka, mégpedig az 
Esterházy nagybirtokon. Mikovinyi 
Sámuel volt az első jeles tervező: mo-
csár-lecsapolás, patakrendezés, meli-
oráció, birtokrendezés, kert építés kö-
tődik a nevéhez. Böhm Antal lépett az 
ő nyomába, akit Beszédes József köve-
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tornára helyezte a malmokat. A teljes 
munka 1825-ben lett kész, és 2 év alatt 
meg is térült a földtulajdonosoknak a 
befektetés. Ez a látványos siker alapoz-
ta meg aztán Sárköz vízmentesítését 
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től, és a zivataros évszázadok alatt la-
katlanná és művelhetetlenné vált az 
egész Bánát, egyetlen összefüggő 
mocsártengerré, noha egész Európá-
nak itt vannak a legjobb termőföldjei. 
A török kiűzése után megindult nagy-
szabású telepítéseknek elsődleges 
feltétele volt a lecsapolás. Így lett a 
Temesköz az Alföld víz mentesítésének 
első állomása és pró baköve. Az egy-
más közelében folyó, de eltérő erede-
tüknél fogva különböző árhullámokat 
hordozó Temes és Béga együttes sza-
bályozása bizonyult a legfontosabb-
nak, amit árapasztó csatornázással si-

került megoldani. A térség ontani 
kezdte a búzát, amit a bécsi piacra az-
időtájt vontatott hajókkal lehetett 
szállítani. Kiss József műve, az 1802-ben 
átadott Ferenc csatorna a Duna-Tisza 
közén, Bácska déli részén ezt a felada-
tot könnyítette meg. Ez idő tájt indult 
meg a Tiszavölgy vízügyi feltérképezé-
se és készült el Lányi Sámuel műveként 
a Tiszamappáció, az egész akkori Eu-
rópa talán legtökéletesebb vízügyi 
felmérése.

A Tisza szabályozását a közvélemény 
Vásárhelyi Pál érdemének tudja be. 
Anélkül, hogy elvitatni kívánná a könyv 
a legnagyobb magyar vízépítő mér-
nök teljesít ményét, valódi tudomány-
történeti fel fedezésként, megmutatja 
az előzményeket. Főképpen Huszár 
Mátyás érdemeit, aki, úgy tűnik, nehéz 
természete miatt esett ki a további 
munkából, elveszítve Széchenyi bizal-
mát is, és ő adta át 1829-ben a feladatot 
Vásárhelyinek, aki akkor már komoly 
hírnevet szerzett a Vaskapu szabályo-
zásánál végzett munkájával.

A Tisza-szabályozás komoly feladat 
volt, végrehajthatóságában Deák Fe-
renc is kételkedett. De fél évszázad 
páratlanul gondos felmérései álltak 
már a szakma mögött. A birtokosokat 
sikerült meggyőz ni az ügy fontosságá-
ról és végrehajthatóságáról. Így 1845-
ben megszerveződött a Tiszavölgyi 
Társulat, és a munka Vásárhelyi korai, 
váratlan halála dacára már 1846 au-
gusztusában elkezdődött. A szabad-
ságharc kitörése, majd vereségünk a 
földmunkát komolyan hátráltatta és 
az csak a 60-as években indult el na-
gyobb méretekben. (És vezetett a vele 
kapcsolatos gondatlan ság Szeged 
pusztulásához. Ebben viszont nem 
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A szabályozás több évtizedes mun-
kája a mellékfolyók ra is kiterjedt, fon-
tos feladat volt a hatalmas mocsarak – 
Sárrétek, Ecsedi láp – lecsapolása. 
Számos vita is kísérte a munkát, ame-
lyek két csomópont köré rendezhető-
ek. Az egyik a hajózás. Vásárhelyi ere-
deti terve az ármentesítéssel egyenlő 
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