
Száz éve hunyt el Péch József, 
a magyar vízrajzi szolgálat megalapítója 

Hazánkban 1867 után az ipar, a mezőgazdasági termelés, a szállítás és a kereskedelem stb. 
jelentős fejlődésnek indult. A társadalmi-gazdasági tevékenységet alapvetően megvalósító lé-
tesítmények rendszerének (lakás, közművelődés, közlekedés, közművek, hírközlés, kereske-
delem, egészségügy stb.) kiterebélyesedő igényei kikényszerítették a vízrajzi tevékenység or-
szágos szintű megszervezését. 

Péch József Várad-Olasziban (Nagyváradi városrész, olasz-vallon telepesek népesítették 
be, innen a neve) született 1829. január 4-én. Iskolai tanulmányait szülővárosában, majd Sel-
mecbányán és Pozsonyban végezte. Amikor Pesten, 1848 tavaszán megkezdték a nemzetőr-
ség toborzását, 19 évesen mint a József Ipartanoda hallgatója belépett közlegénynek a 
Hunyady zászlóaljba. Perczel Mór honvédtábornok zászlóaljában részt vett a dinnyési, ozo-
rai, letenyei, varasdi és móri csatákban. 1849 márciusában megalakították az 50. honvéd zász-
lóaljat, s Péch ennek lett tiszthelyettese. Csatlakoztak Erdélyben, az 1831. évi lengyel felkelés 
tábornoka, Bem József tábornok hadtestéhez. Részt vett a Brassó előtti csatában, majd az oszt-
rákok és oroszok üldözésében. Átirányították Déva ostromához. A város elfoglalása után a lá-
zadó románok ellen vetették be. Részt vett az Abrudbánya körüli hadműveletekben, Gyulafe-
hérvár ostromában, Nagyszeben bevételében és a szászebesi csatában, majd a betörő oroszok 
ellen harcolt. Állandóan harcolva vonultak vissza a Maros bal partján. A visszavonulás során 
Szászváros mellett, Kenyérmezőnél augusztus 12-én bekerítették az oroszok. Péch a karján 
súlyosan megsebesült és fogságba került. Kórházba szállították, és sebesülése mentette meg 
attól, hogy besorozzák az osztrák hadseregbe. Felgyógyulása után szabadon bocsátották és 
visszatérhetett családjához Budára. Folytathatta tanulmányait. 

1849-től a pesti tudományegyetem bölcsészeti szakán a mérnöki és csillagászati tudomá-
nyokat hallgatta. 1853. január 21-én kapta meg mérnöki oklevelét, mely a legutolsó magyar 
nyelven kiállított oklevél volt, az alkotmány helyreállításáig. 

Mint magán vízmérnök, először a Tama és Zagyva folyók szabályozásának munkálatai-
ban, a Tisza szabályozásánál, a Tiszai Vasút, majd a Budapest-bajai dunai ártér fejlesztésénél, 
a Temes-begavölgyi társulatnál dolgozott. 1870-ben tanulmányúton járt Belgiumban és Hol-
landiában. Temesvári működése alatt megalakította a Temesvidéki Magyar Mérnöki Egyesü-
letet, melynek ezután több évig titkára volt. 1873. július 12-én állami szolgálatba lépett, mint I. 
osztályú királyi mérnök, a begacsatornai mérnöki hivatal vezetője lett. 1877. november 7-én 
királyi főmérnöki előléptetést kapott. Eredményes munkát végzett a délvidéki vízhasznosítá-
sok fellendítése terén. Itt 1878-ban elkészítette az ó-teleki és péklapusztai kincstári minta ön-
tözőtelepek terveit. 1879. június 14-én Budapestre, a Közmunka- és Közlekedési Minisztéri-
umba helyezték, a vízépítési szakosztály vezetője lett, miniszteri főmérnöki rangban. 1881. ja-
nuár 30-án középítészeti felügyelőnek nevezték ki. 1883-ban a győri dunai nagy árvíznél a vé-
dekezési munkálatokat példamutatóan vezette. Az itt szerzett átfázásból eredően később, 
jobb lábát térden felül amputálni kellett. Buzgó és eredményes szolgálatainak elismeréséül, 
királyi tanácsosi címet kapott. 

Az 1881. évi II. törvénycikk a Vízrajzi Osztály megalakulását rendelte el. A szervezés elhú-
zódása miatt azonban csak 1886. május l-jén kezdhette meg működését a Magyar Királyi 
Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium Vízrajzi Osztálya. Baross Gábor miniszter ren-
deletére, a korábbi években már, az országos jellegű hidrológiai adatgyűjtés megszervezésé-
nek gondolatával foglalkozó Péch Józsefet bízta meg a hivatal vezetésével. Péch József az or-
szág földrajzi fekvésének és gazdasági helyzetének megfelelően már korábban felismerte a 
hidrológiai megfigyelés és adatszolgáltatás jelentőségét, az árvízjelző szolgálat fontosságát. A 
Vízrajzi Osztály létrehozása az ő érdeme volt. Péch József sántán-bénán, műlábbal is megte-
remtette a magyar vízrajzi szolgálatot, és eredményes munkájával rövid idő alatt felszámolta 
a magyar hidrológiai kutatás több évtizedes lemaradását. 

Feladata lett ennek a hivatalnak a folyamszabályozás, ármentesítés, vízhasznosítás és hajó-
zás érdekében szükséges adatok összegyűjtése, feldolgozása és közreadása. A Vízrajzi Osz-
tály feladatává tette Péch József a tudomány szükségleteit és követelményeit is, szem előtt 



tartva az összefüggéseket is, hogy a tanulmányozásokból teljesen megismerhető legyen a fo-
lyóvizek természete, életműködése és ezeknek törvényei. 

Péch József és munkatársai megteremtették az egységes hazai vízmérce hálózatot. Alapve-
tő jelentőségű vízhozam méréseket végeztek. Vízhozam görbéket határoztak meg, a vízre-
járási adatokat az osztály végzett munkája és a tanulmányok a mai Vízrajzi Évkönyvek for-
májában adták ki. Az első könyv kiadására - a Vízrajzi Osztály létrehozása utáni évben -
1887-ben került sor. Feltérképezték főbb folyóinkat, elsősorban a Tiszát. Biztató kísérleteket 
tettek az árvízi előrejelzésekre. Műszereket terveztek, vagy a meglévőket módosították. 
1895-től rendszeresítette a naponta megjelenő Vízjárási Térkép kiadását. Megtették a kezdő 
lépéseket folyóink hordalékviszonyainak megismeréséhez. A Bodrog medrének felvétele 
mellett különösen jelentős volt Péchnek a Balaton vízrajzi felvétele. A Magyar Földrajzi Társa-
ság kutatásával összhangban irányította a Balaton szintvonalas térképének felvételét és meg-
szerkesztését. 

A Vízrajzi Osztály tudományos munkáinak irányításán kívül egyénileg is tevékenykedett. 
Legfőbb műve a francia és a német nyelven is kiadott két kötetes „Vízjelzés" című tanulmá-
nya, a várható vízállások előrejelzéséről, 1895-ben és 1897-ben. Figyelmet érdemel „Gátvéde-
lem" című gyakorlati kézikönyve (1892), mely az első összefoglaló mű volt ebben a témakör-
ben és régi hiányt pótolt a maga idejében. A párizsi 1900. évi nemzetközi kiállításra: az „A le-
csapó és vízhasználati társulatok" című leírása magyar és francia nyelven jelent meg. 

„A magyarországi földöntözések vízszükségletének méréséről" írt tanulmányában a 
mezőhegyesi, a mindszenti és a péklapusztai rétöntözéseknél végzett kísérletek módszeréről 
és eredményeiről számolt be (1900). Számos kisebb terjedelmű tanulmány is tükrözi érdeklő-
désének széles skáláját, az időszerű vízügyi feladatok helyes felismerését. Egyenes jelleme, 
feltétlen becsületessége és páratlan jó szíve, életében is a jó barátok légióját szerezte meg Péch 
József számára. Kiváló szorgalma, példakép marad nem csak kortársai előtt. 

Péch József 1902. november 17-én halt Budapesten. A Kerepesi úti temetőben helyezték 
örök nyugalomra. 

Gőg Imre 

MEGJELENT 

Halász Péter: 
Bokrétába kötögetem vala... 
A moldvai magyarok néprajzához 

Szakmai körökben és a magyarság sorskérdései iránt érdeklődők között egyaránt ismere-
tes, hogy a moldvai magyarok a hagyományos népi műveltség igen régies állapotát, archai-
kus rétegeit őrzik, s ezek a magyar művelődés szempontjából megkülönböztetett jelentőségű 
értékek. A moldvai magyarok - földrajzi, politikai, nyelvi és vallási elszigeteltségük következ-
tében nagyobb mértékben őrizték meg hagyományos műveltségünk történelmi rétegeit, azo-
kat, amiket a Kárpát-medencén belül élő magyarság, részben különböző európai hatások, 
részben pedig belső változások következtében jórészt már felhagyott. A néprajzkutatásnak 
fontos feladata tehát, hogy népi kultúránknak ezt a viszonylag egységes, ebben a formájában 
és teljességben már sehol máshol fel nem lelhető területét minél tökéletesebben feltárja, a tu-
domány és a nemzeti művelődés számára hozzáférhetővé tegye. E kötet lapjain többségükben 
más megjelent csángó tárgyú tanulmányait gyűjtötte össze a szerző. Halász Péter írásai rész-
letező megfigyelésen, alapos terepmunkán nyugszanak. Általában nem elégszik meg az ar-
chaikus jegyek leírásával, hanem változásukban követi őket. Egész szemléletét áthatja az 
együtt élő népek közös múltjának, műveltségi kapcsolatainak elemzése, így a tanulmányok 
alapvetően interetnikus vonatkozásúak. A történelem, társadalom, gazdálkodás, mestersége, 
népszokások, nyelv című fejezetekbe sorolt tanulmányokon átüt a személyes elkötelezettség, 
leírásai nemcsak a néprajzkutatók, hanem az érdeklődő olvasó számára is élvezetesek és ta-
nulságosak. 

Az Európai Folklór Intézetnél megjelent könyv ára 2290 Ft. 


