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»' .. hzvatva leven utat törnz inkább, 
;nünt . ragyogni . .. " 

(Györi Sándor 
akadémiai' emlékbeszédébőI.l 

BESZÉDES JÓZSEF 
(1786~1852) 

H' , • vizepítő mérnök, a bölcseszettudományok doktora. Sza...: 
mos, magyar folyót, többek között a Dunának Baja és Báta köztI 
szakaszát szabályozta. A Sió és a Sárvíz szabályozását is ő vé-
gezte; és . nagyszámú csatornát épített. SLiámottevŐs irodalmi 
munkásságot fejtett kL" 

Ez minden, amit az érdeklődő Beszédes Józsefről, e méltat~ 
lanul elfeledett kiváló magyar mérnökről t~chnikai Lexiko~ 
l1unkból megtudh~t. .~', 

Pedíg e látszólag semmitmondó és szürke sQrok mögött valo-
jában a magyar technika történetének, a magyar vízi munká-
lato.k történetének egy gazdag fejezete rejlik. Hősi kort idéznek 
ezel( a mondatok. És benne egy a magyar népért fo.lytatott fárad-
hatatlan munkálkodásban, tudományos tevékenységben eltöltött 
élet emlékét: A vizektől elhócl.ított, ármentesített, lecsapolt sük 
százezer katasztrális holdnyi földet, s rajtuk kenyérhez, munká-
hoz juto.tt sok tízezernyi jobbágy család életét ... 

Beszédes József nemcsak időben az első ismertebb nevü ma-
gyarvÍzimernökök egyil}e. Eredményes és sokoldalü munkás~ 
sága miatt is a legelsők között áll abban a magyar vízimérnöki' 
karban, amely az európai kontinens legnagYObb szabású ár111.en-
tesítési munkálatait végezte el a XIX. század folyamán. 

Iskohlink földrajzkönyveimind megemlékeztek arról, hogy 
Hollandia területének mintegy '!~ resze víztől elhódított ál'men-
tesített terület.· De arról megfeledkeztek, hogy a polgári jólét-
ben élő, gyarmattartóHollandia e teljesitményéné121em Irevésbbé 
csodálatraméltó az idegen elnyomás alatt felgyarmatiso.tban 
lévő magyar nép mérnökeint;k munkája:~ akik az elmúlt század 
folyamán h2.2iRnk területének SZintén ik részét tettek Bzámunkra 
lakhatóvá és müvelhetővé ármentesítő és lebsRDoló mtmkájuk-
kal. És á mérnökeink által ármentesített terüÚt - szemben g 
hollandok 1,4 míllióhektárnyi ármentesített.földjével- 3,8 mil-
lió hektár volt. Az már nem a magyar mel'nökökön níúlott, 
hÓgy a feladat másik részét, az öl1tözőrendszerek kiépítését nem 
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végezhették el. Terveket erre már a múlt század elejétől ké-
szítettekés .sürgették is azok megvalósítasat. Ezt az uralkodó 
feudális, illetőlég feudálkapitalista társadalmi rend, a nagy-
birtokrendszer akadályozta meg, melynek számára °nem o volt 
létkérdés a nagy beruházásokat igénylő bélterjes gazdálkodás, 
az öntözéses földművelés bevezetése. 

Az ármentesítés! munkák oroszlárirésze - a Tisza szabályo-
zása - Vásárhelyi· Pál nevéhez fűződik. De a sorban utána 
mindjárt BOeszédes József következik. Az ország legnyugatibb 
szélétől, a Rábától, aSión,' Kaposon és a Dunán keresztül a 
Körösökig mindenütt megfordult, s mindenütt megtaláljuk még 
ma is fáradhatatlan tevékenységének eredményeit. 

De Beszédes József nemcsak legkiválóbb mérnökeink egyike 
volt, aki országos jelentőségű gyakorlati működése és még jelen-
tősebb tervei mellett elévülhetetlen érdemeket szerzett a mag-yar 
műszaki irodalom megteremtése terén is, hanem európai látó;'; 
körű o politikai és közgazdasági író is. A sokoldalú, nagyszel;ü 
hazafiakban gazdag nagyszerű kor, nemzeti újjászülétésünk ko-
rának egyik legérdekesebb alakja. 

A reformkor és a magyar vízépítés 
: Ausztria a gyarmati hatalmak versenyében alulmaradva és 

kiszorulvaa világtengerekért, a gyarmatokért folyó küzdelemből, 
minden erejé-"rel azon volt, hogy uralmát legféltettebb gyarmata, 
az évszázados török uralom alatt kifosztott és tönkretett, fejlő-' 
désben visszamaradt Magyarország felett biztosítsa. A gyarma-
tosok telepítése, az új, királyhű arisztokrácia szervezése csak 
egyik eszköze volt ebben. Sokkal SÚlyosabb volt az ország "gaz-

o dasági függésének, kiszolgáltatottságának fénntartására hozott 
intézkedéSeinek sora, elsősorban az iparfejlődés akadályozása. 

Védővámrendszerrel és tiltó rendelkezésekkel megszüntették 
Magyarország kereskedelmi forgalmát a külföld felé, s az osztrák 
ipar nyersanyagforrásává és készárufelvevő piacává tették az 
orszl\got. A XIX. sz. kezdetére "az osztrák ipar kizárólagos ura-
lomra jutott az egész magyar piacon, a magyar fogyasztás 
osztrák ipari es kereskedelmi monopóliummá vált."* 

Ez a kereskedelem- és vámpolitika azonban nemcsak a ma-
gyar ipar és kereskedelem fejlődését bénította meg, hanem 
lehetetlenné tette a mezőgazdasági termények o értékesítését is, 
megakadályozta a magyar mezőgazdaság fej lődését. "Ma:gyar-
ország mind mélyebbre süllyedt a gazdasági elmaradottság, a 
kiszolgáltatottság, gyarmati szolgaság lejtőjén."** 

* Mód °Aladár: 400 év küzdelme az önálló Magyarországért. 5. 
kiad., Bp., Szikra, 1948, 57. lap. 

** U. o. 
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Az osztrák piac csak rossz termés idején volt képes fE~lyenrii 
a magyar mezőgazdaság termékeit, egyébként -az osztrák 
nagybirtokosok érdekeit .védő vámrendszer miatt - csakc a ma-
gyar birtokosok legerősebb rétegének, az arisztokráciának jelen-
tett kiviteli lehetőséget. Belső piac az ipar és a kereskedelem 
elsorvadása miatt nem volt; 20 termelővel szemben egy fOgyasztó 
állt mindössze.· A világpiacot pedig - a .magas vámok mellett 
- a !Szállítási viszonyok elmaradottsága· tette elérhetetlenné a 
magyar mezőgazdaság számára. Így' a gazdasági fejlődés. útja, a 
magyar birtokos osztály/ elől teljesen el volt zárva. 

A napoleoni háborúk jó konjunktúrája egyidőre háttérbe 
szorította az osztrák ipar és a magyar meZőgazdas'ág ellenté-
teit, csökkentette a helyzet .sulyosságát. Ennek elmúltával azon-
ban a beköszöntött mezőgazdasági válság nemcsak a ~ermény
értékesítés kérdéseit, de a gyarmati és feudális ország egész 
termelési és társadalmi rendszerének minden problémáját újból 
és a végsőkigkiélezve vetette fel. Ez a mezőgazdasági válság 

. vált gazdasági alapjává annak az általános reforl11..IDozgalom-
nak; amelyben - az idegen abszolutizmus el!éli küzdelem sqrán 
- most már maga az addig reakciós (és a rendi kiváltságaihoz 
való ragaszkodásilval az elmaradt adókért magát a vámrendszer-
i'el kárpótló bécsi kormányzat gyarmatosító gazdaságpolitikáját 
szinte kiprovokálól) köznem,ességvált a haladáskövetelőJévé. 

A reformmozgalom ideológiájának első formáját Széchel1Y.i 
adta. Ő ismerte fel a kor .leghaladottabb közgaZdasági elmélete, 
az angol közgazdaságtan alapján, és ő adott emieka feIlsmerés-
nek a leghatározottabb . és leghatásosabb formában hangot, hogy 
a feudalizmus korlátai, az ősiség és a jObbágyi munkaviszony 
összeférhetetlenek az $,rutermelő gazdálkOdás követelményeivel; 
ehhez tőkére, illetőleg hitelre s alkalmas munkaer0re, bérmun-
kásra. van szükség. Ugyancsak ő vitte l\:özelebb a megvalósulás-
hoz a kérdés minden oldalú felvetésével és eredményes tevé-
kenységével a közlekedés fejlesztésének régóta sürgetett ügyét 
is.' Azt azonban nem látta, hogy az árüforgalom elengedhetétlen 
alapja, a belső piac megteremtésének feltétele a magyar ipar 
.kialakulása, vagyis az Auszti'iától független gazdasági fejlődé
sünk biztosítása. Az ő agrárkapitaUsta pl'ogrammja 1iem' érin-
tette az tiusztriához való viszo:qyunk kérdését, sőt ellenkezőleg, 
az oszt1'ák ipari és banktőkére akart támaszkodni. Tehát való-
jában csak egy szűk réteg, az arisztokrácia érdekeit tartotta 
szem előtt. Az' osztrák piac ki,s felvevőképessége miatt ugyanis 
~. mint láttuk - csak ezek találhatták meg számításukat egy 
olyan rendszerben, amely az osztrák ipar ~ és a magyar meZő
gazdaság együttműkődésén. alapult. 

Ezért a fejlődés hamarosan félretolta ezt a tábornélküIi -
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és éppen ezert míndentfelüIről és. óvatosan végrehajtani ak.aró 
- főnemesi reformmozgalma:t,' s, egy - a gyarmati ,. elnyomástól 
legjobban szenvedő nemesség széles r~tegeÍt magában foglaló 
~, demokratikus mozgalmat állított eiőtérbe,mely. egYJ;e jobbal} 
támaszkodott a nép tömegeire; . 

Ennek a mozgalomnak egyes követeléseit Kossuth fogta 
össze, illet6leg bővitetteki a feudális Magyarország polgári át-
alakulásának program .. rnj ává. 

~ .. Ő ismerífel~ hogy a nemesség a saját mezőgazdasá,gi érde'-
keitis csak az ország önálló gazdasági életének<megteremtésé-
vel, a mágyar ipar fejlesztésével biztosíthatja: Az ő felismerése 
az önálló vámrendszer (védvám) szükségességéró1adott irányt 
annak a harcnak, amely a "magyar kapitalista fejlődés előtt sza-c 
baddá akarta tenni az Ausztriával való gyarmati kapcsolát e1-
torlaszoitautat." (Révai) Annak a harcna!;:, mely az állami adó 
ésvámpoIitika önállóságának követelésénkeresztill vezetett' a 
nemzeti. függetlenség követeléséhez,1848-hoz, a Szabadsagharc-
hoz ... 

Ennek a kornak, volt szülötte Beszédes JÓZiSef. És ennek .. a 
'harcnak lett egyik kimagasló katonája, aki á maga nem min~ 
dennapi tehetségével és nagyszerű mérnökitudásávalszolgá1ta 
hazáját. .. ..'. 

Ekkor .. ért meg.az. idő a'" nagyobb szabá~ú vízi munkálatok 
számára. Égető SZŰkség volt erre! A török uralom vízrendészeti 
szempontból is tönkre juttatta az országot. A korábbi áryédelmi 
berendezeseket . a lakosság maga senimisítette meg, mestersé-
gesen árasztóttak el egyes vidékeket, hiszen a víz és a mocsarak 
jelentették az Alföld népe számára á legbiztosabb védelmet. 

Az egész . XVIII. sz. fOlyamán, amikor az ország gaZdasági 
megerösödését egyedül a gabonakivitel tette volna lehetövé,. és 
amikor erre az egyetlen lehetőséget a 'vÍzi úton való' szállítás 
jelentette· volna, az országnak mindössze egyetlen biztos és ál,.. 
Iandóan járható hajóút ja volt, a Duna. És Kelet felé ezt is el-' 
zárták a Vaskapu sziklazátonyai. 

A felszabadult ország azonnal felismerte a teendőket s az 
orSZággyűlés már 1723-ban törvénybe iktatta a csatornák ·épi-
tését, illetőleg a vízi utak fejlesztését. Ez azonbanmindezi:deig 
~sak óhaj maradt. Nagyszabású .építkezésekre a'nemzetneknem 
volt ereje,a bécsi kormányzat pedig támogatást nem adott. Ami 
építkezés korábban megvalósult,az vagy a kincstárLföldekle-
csapolására, illetőleg terményeik értékesítését biztosító< vízi út 
létesítésére szolgált (a Kiss József és fivére áltat megépített· 
f'erenc-cs .. atorna), vagY, peq.ig éppen arra volt hivatva, hogya 
német telepesek számára tegye lakhatóvá az ország déli részét 
(a Béga- es Temes-csatorna) . 
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Pályakezdés. ,A- SárvÍz-csatorna 

Beszédes József a népből származott. Atyja Ó-Kanizsa mező
városában "szántóvető szegény parasztember volt". Hét test-
vére volt. Szülei belőle tanult embert akartak nevelni. Mivel 
azonban .erre - a szegényember számára - egyetlen út a pa.pi 
pálya volt, neki is ezt a pályát kellett "választania". Beszédes 
nem szív'esen és csak anyja kívánságának teljesítése végett 
szanta rá magát erre a "hajlandósága" ellenére való tudo-
mányra. De még így is meg kellett küzdenie azért, hogy tanul-
hasson. "A normális iskolától kezdve - írja - folyvást mellék-
tanításból tápláltam magamat, ezenkívül 1802. és 1803. évben 
kurátor, azaz favágó, iskolaseprő és a városi szekerekre vigyázó 
voltam a szegedi rajzoló iskolában." TanUlmányait mint első 
eminens végzi el. Csak egy év volt, amikor nem. volt gondja a 
maga eltartására, amikor az egri papneveldében tanult a püs-
.pök költségén. Önéletrajzában azonban éppen ezt az évet vallja 
a legnehezebb, legküzdelmesebb esztendejének: "A papi állapot 
természeti és törvényes szabadságom elleni némely korlátaival 
ki nem békülhettem ... az oktatások is zavart szültek bennem ... 
az erőltetett tanulást (t. i. meggyőződésével ellenkező dolgol;: 
bemagolását) pedig ki nem állhattam ... Ezen kÜ.zdés egész 
lényemre korán felvilágo.sító volt ... " Még az év folyamán ott 
hagyja a papneveldét, Pestre jön, s a Mérnöki Intézetbe* irat-
kozik be. Itt is házitanítóskodással kell magát fenntartanh, de 
tanulmányait mégis kiváló eredménnyel végzi. A szigoriatok 
letétele után három évi gyakornol~i nJ.unkát végzett a sárvízi 
társulatnál - lcésőbbi müködésének egyik legj elentősebb állo-
másán - s ezután nyerte el értekezésével a mérnöki oklevelet. 
Nem tudunk róla, hogy tanUlmányai idején kii.lföldre is eljutott 
volna - cS2.k l~ésőbb járt Konstantinápolyban és néhányszor' 
Ausztriában -- de az biztos, hogy második nemzeti nyelvünl<::, a 
latin mellett legalább is angolul, németül és franciául meg-
tanult. Azt már nehéz megállapítani, hogy ez kizárólag az ő 

:szorga1.11á t dícséri-e, vagy része volt benne a Mérnöki Intézet 
ÖVÓS oktatásának, kiváló tanárai eredményes munl;:ájának is. 
Így aztán értesülhetett mindarról, ami korában európaszerte 

," A magyar müszaki tudományok története - az idegen elnyo-
más ellenére is - nem egy világviszonylatban is számottevő és ·1::"..ez-
deményező jellegü alkotással dicsekedhet. Ezek l:özé tartoznak mií.-
szaki felsőoktatásunk legelső intézményei, a Mérnöki Intézet és a 
selme'2i Bányászati Akadémia is. Az 1782-ben megnyílt lVIénlöki 
Intézet, melynek felállításál10z az udvar a pesti egyetem tanácsának 
keZdeményezésére és ismételt sürgetésére járult hozzá, a Világ első 
egyetemi színvonalú mérnöI<::képző intézete volt. 
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történt. Figyelemmel kísérte nemcsak a Vízépítés leglljabb ered-
ményeit, hanem a külföldi mérnököl\:et foglalkoztató terveket is_ 

A fiatal magyar mérnök, amikor elindult a Sárvíz mocsár-
rengetegeibe, hogy felmérje azokat s megalkossa nagyszerü 
tervét azok kiszárítására, a legkorszerübb szakkönyveket vitte 
magával. Fáradságos munkája szünetében a legújabb folyóira-
tokat forgatta: a Duna-Rajna csatornáról és a "Moszkva-
or.szágbeli" vízépítési tervelU'ől olva.sott. A friss-szemű jobbágy-
fiú előtt európai távlatok tárultak fel. És ő képes is volt ezeket 
a távlatokat áttekinteni. Nem kis részben em1.ek is köszönhette, 
hogy nem süllyedt azok közé az ismeretlen kortársak közé, aki-
ket elnyelt a "magyar parlag". Ellenkezőleg, ő lett úrrá azo11; 
egyre nagyobb területeken varázsolt virágzó, kultúrált földeket 
a lápok és a mocsaraI\: helyébe. 

Beszédes a szigoriatok letétele után csak egészen rövid ideig 
volt rajzoló mérnök, már 1811 tavaszán megkapta mérnöki ki-
nevezeset a Sárvízi Társulathoz. Kis fizetése miatt azohban 
1813-:ban, a mérnölü oklevél megszerzés e után, kénytelen volt 
megválni állásától s Estel'házy Károly gróf szolgálatába állni 
uradalmi mérnökként. Müködési köre ekkor csaknem az egész 
Dunántúh'a kiterjedt; mocsarakat szárított ki, patakokat szabá-
lyozott, malmokat épített Tolna, Veszprém, Vas, Komárom, Po-
zsony és Nyitra vármegyékben. 

Az ő tervei alapj~n szárították ki Pozsony megyében a Fe-
kete és a Csádé mocsarakat, építették a diószegi Dudvágh mal-
mát, vízmentesítették a tolnamcgyei Simontornya határának 
bozótjait stb. De ugyanekkor megkezdte főmüve, a Sárvíz, Sió 
és Kapos menti mocsarak kiszárítása tervének elkészítését is 
(1816-1819). A korábban kudarcba fulladt munkálatok elvég-
zését aztán reá bízták, mint a társulat újonnan kiIievezett fő
mérnöl\:él'e, az ő új eredeti, de a régi' hagyományokra, Bőhm. 
Ferenc elgondolására támaszkodó tervei alapján. 

A sáÍ'vizi lecsapolási és az "ehhez kapcsolódó árvédeimi mun-
kálatol\: - a Duna báta-bajai szakaszán - voltak a nemzeti 
újjászületés korának első nagyszabású vízi munkálatai, melyek 
nemcsak tökéletes technikai kivitelük miatt voltal\: nagy, sőt 
korszakalkotó jelentőségüek, hanem mert átütő sikerük fel-
hívta az ország figyeimét a vízi munkálatok szerepére és fon-
tosságára. A korábbi munkák ebből a szempontból inkább a~ 
ellenkező hatást érték el. A magyar mérnököknek a magyar 
nép érdekében javasolt terveit, pl. Mikoviny Sámuel javaslatait, 
vagy Balla Antal terveit a Duna-Tisza csatornára (1790) a kor-
mányzat nem támogatta. Ami viszont megvalósult, mind a Béga 
és a Temes csatol'názása,_ mind a Ferenc-csatorna, inkább csak 
elriasztotta a nemzetet a lecsapolási munkálatoktól, hiszen ezek. 
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az osztrák gyarmatosítás eszközei voltak:; azért volt rájuk szük-
ség, hogy az így lakhatóvá tett területeken "megbízható" e~eme
ket telepíthessenek le a birodalom déli végeinek védelmére. A 
sárvízi lecsapolási munkálatok ,ezzel szemben nem a kormány 
rendeletére, nem németesítő törekvései eszközeként, hanem az 
újjáébredt nemzet saját kezdeményezésére: az első vízi társu-
latban tömörült Fejér, Tolna, Veszprém és Somogy megy ék kez-
deményezésére indultak meg. Céljuk az említett megyék mező-
gazdaságának és kereskedelmének fellendítése volt. , 

A Nádor-csatorna Társulat 1810. szept. 11:"én alakult meg. 
Kezdetben csak a Sárvíz sárrétének kiszárítására, amikor is az 
ebben érdel;:elt vármegyék és földesurak felismer·ve a korábbi 
tervszerütlen s elszigetelt egyéni munkák hatástalanságát, el-
hat§.rozták, hogy központi veZetésnek és irányításnak rendelik 
alá azokat. II munkálatok - hozzáértő vezetés hiányában -
eleinte lassan haladtak. A sikert csal<;: Beszédes tervei és szer-
vezől<;:észsége hozta meg. Ennek láttára aztá~a Kapos és a !Sió 
rendezésében érdekeltek is csatlakoztak a Tarsulathoz. II Tár-
sqlat, melynek munkáját részletesen ismerjük, nemcsak kiváló 
anyagi eredményeket ért el, de ügyvitelében s a munkálatol;: 
megszervezésében is kiválóan működött, úgyhogy valóban mél-
tán állították minden téren követendő például a történelmi 
nevezetessqgű 1825-ös reforrn-országgyülés elé. 

, Amilyen nagyszenI célok szolgálatára volt hivatva, s ameny-
nyire nemes volt a hazafias szellem, mely létrehozta, annyira 
tökéletes volt a csatornarendszer technikai kivitele is. A feladat 
megoldása mindmáig iSkolapéldája marad a kisebb patakjellegű 
vízfolyás ok szabályozásának, illetőleg" rendezéséneK 

A munkálatok méreteire jellemző, hogy a rendezett vízrend-
szer magában foglalta a Bátától Ősiig, Simontornyától Kapos-
várig és Tolnanémeditől Siófokig terjedő területek vizeit. Addig 
e vízfolyások Jnentén mindenütt több százezer holdra ldterjedő 
összefüggő nádasok és mocsamk terültek el. Ezek keletkezésének 
oka az volt, hogya fővölgyek aránylag csekély esésével szemben 
a mellékvölgyeknek nagy esése volt, és az innen lekerülő löszös 
hordalék a befogadó medret feltöltötte. De hozzájál'ult a bajok-
hoz az is, hog-y a völgyeket vízi energia nyerése végett eltOl'la-
szolták, és malmokat létesítettek, amivel a meder önfenntar-
tásál10z szükséges vízszintesést még jobban lecsökkentették. 
Beszédes érdeme, hogy felismerte a feladat kettősségét s Böhm 
Ferenc még 1772-ből való elgondolásának megfelelően a Sárvíz 
csatornát kizárólag a Sárrét belvizeinek levezetésére használta. 
míg a völgyek mellél\:vizeinek (külvizeinek) felfogására egy 01-
dalcsatornát létesített, mely Cecénél egyesült a Sárvízzel. Erre 
a c;;atornál'a helyezte át Beszédes a vízimalmolmt is. A csator-
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nának a VÖlgy oldalában való vezetésével biztosította a szük-
séges esést ahhoz, hogy a víz a csatorna medrét önmaga tisz-
títsa, s az eliszaposodás veszélye kíküszöbölhető legyen. A Sár-
víz alsóbb szakaszán pedig Beszédes a Siót szorította a völgyet 
kísérő dombok lába elé mÍllt övcsatornát, s itt ezzel mentesítette 
a völgy mélyén fekvő Sárvíz csatornát a további eliszaposo-
dástól. Ezzel elérte azt is, hogyaSárvíz egészen Székesrehérvárig 
hajózhatóvá vált 500-1000 mázsás uszályok számár'3.. A kevéssel 
azután rendezett Kaposon pedig 200 mázsás hajó}: közlekedhet-
tek egészen Simontornyáig. A nevezetes malomcsatorna, mely 
magas fekvésénél fogva öntözővíz vezetésére is alkalmas volt, 
még ma is eredeti formájában látható. A munkálatok végre-
hajtása az akkori viszonyok között rendlúvüli n1l1szaki feladato·-
kat jelentett. Valamenny""Í munkát· kézierővel és nem egyszer 
veszedelmes ingoványol;;, között kellett végrehajtani, s a medrek 
vizn'lentesítése a v""Ízek oldalt terelés ével vagy felduzzasztásával 
csak nehezen volt ntegoldható. Beszédes ákaratereje és szervező
képessége azonban győzött minden nehézségen. 

Végeredményben a Sárvíz 175,9 km hosszú CSCi.tornája 
52350 kat. hold olyan területet ármentesített és tett müvel-
l".etővé, amely évszázadok óta csaknem teljes egészében vízzel 
volt borítva. A Sió és a Kapo::; rendezése pedig 176 km csatorna 
megépítésével 6·1500 kat. holdat tett szárazzá, majd e munká-
latok befejező része, a Sió balatoni szakaszának szabályozása, 
a Balaton víz szinén ek leszáEítás8.valújabb, több mint 20000 kat. 
110ld területet tett megmúvelhetővé. A siker óriási volt: "minden 
valóball kiszárított (magyar) hold ö:::szesen 15 forint 48 kraj 
czárba váltó czédulában került", Jegyzi fel a vízi munkálatok kró_ 
nikása. Ezt az összeget azonban a föld a iJirtoko.soknak, ,.kik 
önszorgalommal határaikban a kiszárítás ut2.n megmaradott 
nádgyökereket kiü'tották, a szénának, vagy ahol szántatik, min-
dennémü gabonáEak bő termésével gazdagon visszafizeti" és-
pedig alig egy-két év alatt. Jellemző elTe annak a "fejérvári 
polgár"-nak az esete, alá ,,6 és félhold bozótj ának kiszáritá,sáért 
14 eszendő alatt összesen 120 forintot fizetett váltóczédulában. 
az idén (1825!) azt először kaszálván, a rajta termett szénát 140 
forintol1 ugyan váltóczédulában adta el". 

Nagyon jellemző azonban az is, hogy a hatalmas eredmé-
nyek és az általános megelégedés ellenére is akadt. aki szembe-
szállt a szabályozási munkálatokkal. A veszpl'émi püspök, akinek 
Ősi határáball lévő legelőjéből egy darab az új csatorna árterü-
letébe esett, panaszt tett az építési igazgatóságnál a "káros" 
munkálatok és a legelő "hasznavehetetlenné" válása miatt. Mit 
számított a püspöknek, hogya szabályozás egyedül a Sárvíz 
mellékén több mint 52 ezer holdat vízmentesitett - éspedig 
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úgy, hogy ugyanekkor a vizi erő l1asznosítását is biztosította: 
nem fosztotta meg a környéket az olcsó vízimalmoktól - neki 
csak a saját legelője, illetőleg annak egy alig 300 holdnyi csíkja 
volt a fontos! A támadás azonqan kudarcot vallott, a kiküldött 
bizottság a csatornát árvédeimi szempontból is tökéletesnek 
találta.~-

De a110gy úttörő j elentőségűek voltak a sárvizi lecsapolási 
munkálatok, ugyanúgy kezdeményező volt Beszédes az árvéde-
lem terén is. A sárvízi vízrendezési munkálatokkal kapcsolatban 
kiépített 20,8 km hosszú árvédeimi töltés a Duna Fadd-Baja 
közti szakaszán volt az első nagyobbsz8~bású s egységes terv 
szerint kiépült dunai védővonal (1820-1825). Ez a védővonal 
több mint 120 ezer kat. hold földet "leginl{ább jobbágyi földet" 
- mint a kortárs történetíró feljegyezte - biztosított a Duna 
árvizei ellen . 

. Ugyanekkor az árvizek levonulás~nak meggyorsítására át-
metszéssel rendezte a Duna baja-bátai szakaszát is; négy, ösz-
szesen 21 ezer ölnyi görbületet rövidített meg 3350 ölnyi átvá-
gással. Az átmetszések során emberI munk.aerőt csak a vezérárok 
kíásásánál vett igénybe; a meder további kiszélesítését és ki-
mélyítését a víz erejének felhasználásával végezt::- el. Az itt 
szerzett tapasztalatokra építette azután - persze olykor túl 
merész általánosítással - későbbi terveit. 

Beszédes még be sem fejezte nagyszerű munkáját, mikOl' 
már az új feladatok egész sorát Impta. A leglüemeH;:eaőbbeic ezek 
l{özül a Fertő és a Hanság lecsapolásának és a Rába szabályo-
zásának terveí voltak, 

A Rába-szabályozás terve - bár mint a másik kettő, ez sem 
valósult meg - Beszédes legkiválóbb allwtásai közé tartozik. Itt 
is a Sárvíznél annyira bevált "vízfélreszorítás" elvét alkalmazta. 
Elgondolása helyességét bizonyítja az is, hogy jóval később, 

amikor a Rába nagyobbszabású s átfogó elgondolások szerinti 
rendezése ismét napirendre került, s amikor az ő 1828-ból való 
"s részben elveszettnek, részben elavultnak" mondott tervei 

. helyett új terveket l;:észítettek, - lényegükben azok is az ő ere-
deti elképzelésein alapultak. 

Híre ekkor már az ország határain túlra is eljutott, s 1827-
28-ban meghívták a linz-budweiss-i vasút vonalának kitüzé-
.sére és a környék vízfolyásainak rendezésére. 

" O. L. Htt. AecI. Dir. in. Hydraulicis. Borsava, Garam 1824, 1423. 
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A Vaskapu szabályozása. Széchenyi ~s Beszédes 

Beszédes volt az első, aki. felhívta a figyelmet a Vaskapu 
szabályozásának fontosságára. Ezért SZéchenyi is az Ő vélemé-
nyére volt elsősorban kíváncsi s leutazott vele a helyszínre is. 
Sőt reá, mint az ország legismertebb nevű mél'nökére akarta 
bízni a nagyszabású munkálatok elvégzését is. A körűlmények 
azonban - úgy látszik - Beszédest elhamarkodott vélemény-
alkotásra kényszerítették. (Aminek tarthatatlanságát viszont. 
Vásárhelyi azonnal észrevette.) Túlbecsülte a Vaskapu jelentő
ségét a Duna árvizeinek felduzzasztásában: azt hitte t. t, hogy 
ez a Duna árvizeinek egyik fő oka, és lebecsülte a meder ki-
fpítésének nehézségeit. Mindezek ellenére a probléma megol-
dásának Vásárhelyi által kidolgozott. kettős útja. t. i. a sziklák 
robbantással való eltávolítása a meder rendezésére és a mel-
lette lévő Vaskapu-csatorna megépítése az Ő gondolata volt. 
Nagyon valószínű azonban, hogy annak, hogy a Vaskapu-sza-
bályozás munkálatait végül is nem Beszédesre, hanem Vásár-
helyire bízták, nem annyira - vagy legalább is nem elsősor
ban - kettőjük felkészült'3égének vagy hozzáértésének a l1;ü-
lönbsége volt az oka. Egészen bizonyos, hogy Beszédes elha-
markodott s előbb idegen leÍl'ásra, majd egy rövid átutazásra 
alapit ott véleményét - ha módjában állt volna pontosan mé-
réseket eszközölnie, mint később Vásárhelyinek - korl'igálta 
volna. A megbizatásnak inkább személyi okai voltak. A "nemes 
gróf" és Beszédes hosszú dunai útja nemhogy közelebb hozta 
volna őket egymáshoz, hanem ellenkezőleg, nyilvánvalóvá tette 
a közöttük fennálló ellentéteket. A plebejus származású mér-
nök és a gőgös arisztokrata között sokkal nagyobb volt az a 
táVOlság, melyet világnézetük, nevelésük stb. különbsége oko-
zott, semhogy a közös cél, illetőleg feladat azt át tudta volna 
hidaini. Ezt sejteti az a nagyon jellemző anekdóta is, mely 
szerint Széchenyi azért neheztelt· meg rá, mert egy meleg nyári 
napon kabátj4t levetve, ingujjban jelent meg a társaságban ... 
Elképzelllető, hogy milyen ellenszenvet váltott ki Széchenyiből 
Beszédes csiszolatlansága, nyers, de őszinte és közvetlen mo-
dora, ha még kedvencére, felfedezett j ére, a Beszédeshez képest 
világfinak tűnő, csillog:ó retorikájú és modorú Vásárhelyire is 
így panaszkodott utóbb egy helyütt naplójában: "Vásárhelyi el-
viselhetetlen, Istenem, micsoda türelem kell ahhoz, hogy egy 
ilyen kamaszt mag'anul1al vigyek. Semmi nevelése, nem tud 
viselkedni!" (Még a köznemességet is eg-f világ választotta el 
az arisztokráciától, hát még a jobbágyot, az egyszerű jobbágy-
fiúból lett mérnököt, Beszédest !) 

Még mielőtt Vásárhelyi felismerte s megcáfolta volna Be-
szédes tévedéseit a Vaslmpuval kapcsolatban, Széchenyi már 
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rég szakított Beszédessel. Nem lehetetlen az sem, hogy már a 
Vaskapu-szabályozás jelentőségéről vallott felfogásai:s szembe-
állította Beszédest Széchenyivel. Olyan mérnök volt ő, aki mun-
káját nemcsak az országban folyó építő munkával tudta kapcso-
latba hozni, hanem meglátta annak a nemzetközi, világpolitikai 
kérdésekkel való összefüggését is. Az Alduna szabályozását rész-
letfeladatnak telöntette annak a nagy transzkontinentális vízi-
útnak a kiépítésében, mely Pechmann Duna-Rajna csatornájá-
nak létrejöttével az ó.::eántól a Fekete-tengerig vezetne, s mely 
arra lenne hivatva, hogy megsemmisítse a tengereket uraló 
i\nglia kereskedelmi monopóliumát. Nyilvánvaló, hogy a kérdés 
ilyen formában való beállítása nem nyerhette meg különöskép-
pen az "anglomán" gróf tetszését. 

De világosan kimutatható 1-1tóbb Beszédes politikai felfogá-
sának egyre határozottabb eltérése is minden vonalon -.:.. a 
Széchenyi által kijelölt úttól. SZéchenyi is' az orSZág talpra-
állítását, a jobbágyság anyagi és szellemi felemelését akarta, 
de a maga mÓdján és a nép megkérdezése és közreműködése 
nélkül. A népnek azonban egyre határozottabb elképzelései 
támadtak törekvéseiről. céljairól, és egyre hangosabban jelen-
tette be igényét a mága sorsának az intézésére. Beszédes -
egy a nép közül, a nép fia - aki egyre öüállóbban és egyre for-
radalmibban kezdett gondolkodni, kellemetlen figyelmeztető, 

intő j el lehetett Széchenyi számára elképzeléseinek hely telen-
ségéről, elkerülhetetlen kudarcáról. I 

Az aradi malomcsatorna 
A vízi erő felhasználás és öntözés 

Valóban nehéz elképzelni, hogy létezett volna megoldhatat-
lan feladat annak a Beszédesnek a számára, aki nemcsak a ter-
mészetadta nehézségek, hanem az emberi maradiság és rossz-
akarat leküzdésével is létre tudta hozni azt az Arad me~ei 
körösi malomcsatornát, amely dombok tetején és folyók fölött 
átvezetve még' ma is fennáll és hii:deti - méltatlanul elfeledett 

nagyszerű mérnökunk tudását. A szocializmus építésének 
hőstettei jutnak önkéntelenül is az ember eszébe, amikor rég 
elfeledett könyvek elsárgult lapjat egy ismeretlen magyar mér-
nök úttörő elszántságát idézik fel előttünk: "Az aradi malom-
csatorna k:étemeletes drága épület jei készültek, zúgó és malom-
fejek lerakattak, mielőtt a csatorna vize oda vitetnék éspedig 
a szántóföldek közti dombokon, ahol soha azelőtt folyóvíz nem 
járt ... Ezt látván sokan, még tanult emberek is kételkedtek ki-
vHelén, s mégis hasznos és díszes vállalat lett abból; mutatja 
a közhaszon ... " És a kor legnevesebb szakértőiből álló bizott-
ság véleménye, mely, "az egész csatornai munkát, kíméletes 
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gazdálkodással, ország díszére és az adózó nép anyagi javára, 
más vidékeknek példáj ául elkészülve lenni" találta. A csatorna 
hét év alatt (1833-1340) épült meg 560 OOO napszámnyi mun-
kával, és a két megyének évente ugyanennyi munkát térített 
vissza a hasznosított vízieről Az anyagi siker és Beszédes erkölcsi 
sikere itt még a sár vízi munkálatok eredményeit is felülmúlta. 
Arad vármegye hálából nemesség adományozását kérte a király-
tól Beszédes számára. Ez nem történt meg. Azonban ennek el-
lenére, ugyanez a megye érdemeiért - nE;m nemes létére is! -
megválasztotta táblabírájának. Ez volt a társadalmi elismerés 
Beszédes számára elérhető legmagasabb megnyilvánulása. 

A csatorna megépítése maga is nemcsak műszall:i eredmény, 
de valóságos politilmi siker volt Beszédes számára. Mert hiába 
határozta el azt a megye többsége, a "magános érdekű reactió", 
amely nem volt hajlandó semmiféle egyéni áldozatvállalásra a 
közérdek érvényesüléséért, itt is ~ mint annakidején a sárvízi 
csatornánál a veszprémi püspök - mindent megtett, hogy 
akadályozza és hátráItassa a munkállltok folytatását. A rendít-
hetetlen akaraterő és helytállás azonban meghozta eredményét: 
az országra-szóló siker végleg megalapozta Beszédes Vízépítő
mérnöki hírnevét. Nemcsak csodájára jártak alkotásának, de az 
eredmények láttán a szomszédos megyék valósággal versengtel{ 
érte, hogy a náluk folyó szabályozási munkák vezetésére meg-
nyerjék. 

A malomcsatorna építése ugyanis - éppen úgy, mint a sár-
vizi szabályozás - magánvállalkozás volt. A Királyi Biztosság 
csak azt kötötte ki, hogyamunkálatoknak összhangban kell 
folyniok a Biztosság vezetése alatt végzett Kötös-szabályozás-
sal. Kiderült azonban, hogy a csatorna építés éppen a Fehér-
Körös szabályozásának a legnehezebb feladatait oldja meg. 
(Allandó és egyenletes esést biztosít a folyónak ott, ahol.az a 
hegyej.{ből a síkságra lép.) Ezért aztán - az érdekeltek kíván-
s~.gára - a Fehér-Körös további nehéz szakaszainak rendezé-
sére vonatkozó tervek elkészítésével is Beszédest bízták meg. 
Ennek megtörténte után pedig - ismét az érdekelt megyék 
(Békés, Bihar vm.) kívánságára - most már mint igazgató 
főmérnökre, reá bízták az egész - s Hüszár Mátyás visszavonu-
lása óta igen lassan és eredményi;elenül folyó - Körös és Be-
rettyó szabályozás vezetését is.'" Sőt ugyanekkor Csongrád vm. 
is felkérte a Maros szabályozásának vezetésére. 

Az aradi malomcsatornán l{ívül még számos kisebb malom-
csatornát, illetőleg malmo.t ís épített és tervezett Beszédes Jó-
zsef. Általában az ország egyik leg"fontosabb feladatának tekin-
tette a vizierő hasznosítását. Különösen a tüzelőanyagban 8ze-

" O. L. Htt. Aed. Dir. in. Hydraulicis Körös 1834. 1028, 1836, 2022. 
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gény Alföld számára javasolta a vízierő - a kís esésű vizek 
€nergiájának felhasználását. Mintegy 7800 OOO évi napszámra 
becsülte az Alföld - akkori technikai lehetőségek alapján -
hasznosítható vízierő készletét. A sík vidékek további energia-
.szükségletét hegyvidéki tárolás sal és a víznek kü1:ön csatornák 
segítségével történő levezetésével akarta bÍZtosítani. Nem egy-
szer kemény bírálatban, sőt gúnyolódásban részesült a vízi erő
hasznosítással kapcsolatos felfogása miatt. Kollégái nem taJ'-
tották mérnökhöz méltónak ilyesmivel foglalkozni. Sőt egyene-
sen tudománytalannak, lehetetlennek tartották az ármentesítés, 
illetőleg vízszabályozás és a vízierőhasznosítás általa lépten-
nyomon javasolt együttes megvalósítását s demagógiával és szé-
delgéssel vádolták meg miatta. Beszédes azonban rendíthetet- , 
lenül kitartott álláspontja mellett, s sikeresen ültette át elveit. 
a gyakorlatba: a Fehér-Körösnél még nagyobb eredménnyel, 
mint a Sárvíz-csatornánál. 

De úttörő volt Beszédes nemcsak a vízierő felhasználásá-
ban, hanem az öntözés területén is. A vízrendezési munkálatok 
első stádiumának tekintette csak a lecsapolást és az ármente-
.sítést, "mely a vizeknek csak kártékonyságát akarja megszün-
tetni", holott "a fOlyó jövedelmezni tartozik rendeltetése szerint 
mesterséges öntözés, hajózás, faúsztatás és gép-machina haj-
tás által". A vízhasznosítás legyen tehát a vízépités második 
és fő feladata. Ezért volt teltintettel az aradi malomcsatorna 
tervezésénél is - éppúgy, mint a sárvizi malomcsatorna meg-
alkotásánál - az Öntözési lehetőségek biztosítására is. A mal-
mok hajtására a csatorna vizének csak kétharmad része volt 
.szükséges, a fennmaradó egyharmad részt öntözéssel lehetett 
hasznosítani. A sárvízi lecsapolási munkálátok elvégzése után 
pedig kidolgozta a vidék öntözésének részletes tervét is ("csörge-
deztetéssei" való öntözés), mely bár nem maradt fenn, de elgon-
dolásáról hiteles forrásból, egyik tanítványa, illetőleg munka-
társa, Micskei Imre tudósításából értesülhetünl\: róla. Fiatalabi? 
munkatársai éS a l\:övetkező generáció kiemelkedő tagjai éppen 
ebben, az öntözés jelentőségének felismerésében látták legfőbb 
érdemét. 

Beszédes és a Tisza-szabályozás 

Része volt Beszédesnek a század legnagyobb szabású víz-
építő munkája, a Tisza-szabályozás előkészítésében is. 

Hiába sodorta el őt sorsa, hivatása a Dunántülra, s szol-
gálata éveken keresztül a Dunántül népét, vezérelve a "hazai 
érdek" által, mely szerint - mÜ1t mondta - "egyik megyét úgy 
hazámnak tartom, mint a másikat, s ezért mindenkinek igaz 
lélekkel szolgálok". Valójában az Alföld hű fia maradt ő, s leg-
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jObban azt fájlalta, hogy "szük hatásom miatt kevés jót és csak 
néhány megyében cselekedhettem"... s, hogy éppen szükebb: 
pátriája "a tiszai, vagyis aLsó Magyarország" maradt "vizeire 
nézve a legárvább és legelhanyagoltabb részehazán:lmak". Való-
sággal költőivé válik tolla, amikor hazájának sorsát ecseteli, 
ahol a Tisza "nemhogy bő áldást árasztana téres vidékére, ha-
nem jelen állásában terhes átokká vált, évenként árvésszel sújt-
ván lap környéke millió lakóit". Ezért készíti legnagyszerűbb 

. terveit "ezen országrész boldogítására". Ezt a célt szolgálta a 
Felső-Tisza szabályozásának, a Körösök és a Berettyó folyók sá1'-
rétének lecsapolási terve, összesen 1400 OOO lmt. hold vízmen-

.tesitésére, melyet azonban csak az egész országTészre kiterjedő 
munkálatok első részének tekintett. 

A Felső-Tisza rendezésére l;:észített tervei voltak az első 
Tisza-szabályozási elgondolások. Elve az volt, hogy a tel'vezésnél 
tekintettel kell lenni a helyi sajátos adottságokra: "a folyó és 
földalkat legbonyolultabb viszonyaira". Ennek megfelelően lv1iko-
viny nyomán és a baja--bátai Duna-szakasz rendezésének tanul-
ságai alapján az átmet'.Széssel való szabályozást javasolta. És-
pedig oly módon, hogy - mint mondja - a víz törvényeinek 
ismeretében, a víz erejével való együttműködés alapján és az 
emberi munkaerő megtakaritásával akarta az új Vízágy ldala-" 
kítását végrehajtani. Elgondolása szerint ugyanis az a csak kis 
mértékben kanyargó és állandó esésű összeszorított meder nem-
csak az árvizek gyors levonulását biztosítaná, hanem a vízágy 
tisztántartását, sőt kiszélesítését is. Amint látjuk, nagyon ha-
sonló elgondolás ez ahhoz, amit később Vásárhelyi is vallott, 
hogy t. i. nálunl~ a SZélsőséges vízjáras miatt nem 8gyszerűen 
töltésezéssel, hanem átvágásokkal és lehetőség szerint össze-
szorított párhuzamos gátakkal kell az árviz8k kártevései ellen 
védekezni. Tudjuk, hogy milyen óriási árat fizetett a Tisz8,-vidék 
népe az idegen tudomány előtti vétkes hajbókoZá3ért, azért, hogy 
Vásárhelyi tragikus halála után a Tisza-völgyi Szabályozó Tár-
sulat ellenfele, az olasz Paleocapa tervei szerint f01ytatta az 
árvédeimi munkálatokat. A Tisza árvizei ismételten tönkretet-
ték az alkalm8.tlan gátberendezéseket és ismételten végigpusz-
títottál<:: az iUföldet. Pedig az évszázados magyar mérnöki hagyo-
mányokra - elsősorban MilmvinYl:e támaszkodva már Beszé-
des figyelmeztetett az átvágasok döntő jelentőségére, arra, hogy 
a medertisztító gyors folyást biztosító átmetszések nélkiU az 
ár védelmi töltések nem nyújtanak kellő biztonságot. A hordalék-
lerakódással parhuzamosan ugyanis az árvizszínt is állandóan 
emelkedik, ami a töltések végnélküli magasítását követeli. Ez. 
viszont csökkenti azok biztonságosságat. Így· aztán, amikor ~:t 
gyakorlat bebizonyította Vásárhelyi igazát, s a Tisza sL3abályo-
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zást utóbb megls az ő tervei alapján kellett végrehajtani, ez 
nemcsak Vásárhelyi zseníjének diadala, de az akkor már év-
százados magyar vízimérnöki kultúra s elsősorban Beszédes 
elgondolásainak a diadala is volt. 

A Tisza alsó szakaszának szabályozásával lmpcsolatos el1\:ép-
zeléseit a Duna-Tisza csatornára vonatkozó írásaiban ismer-
teti, amikor is - hasonló megfontolások alapjá)1 - 18 átvágás-
sal, illetőleg csatornázással akarja megrövidíteni a folyó Csong-
rád alatti szakaszát. 

A Duna-Tisza csatorna. Beszédes és Vásárhelyi 

Az Alföld gazdasági életének fellendítésére legjelentősebb 
terve s általa is élete főmüvének, legnagyobbszabású elgondo-
l<:'isának tartott alkotása a Duna-Tisza csatorna terve volt. Ezt 
utób)) kibővítette ugyan egy országos csatormt-hálózat, a "Ko-
lozsvártól Grétzig hajÓZható országos nagy csatorna" tervévé, 
azonban ennek megépítését is a központi fekvésü és központi 
j elentőségü Duna-Tisza csatorna építésével akarta kezdeni. 
Tervei - ellentétben a napjainkban megvalósulásra kerülő csa-
torna tervével - nem . magasvezetésü, hanem mélYbevágású 
csatorna tervek volt8.k, amelyek módot adtak volna a Duna 
budapesti és a Tisza' szegedi szakaszának színtkülönbségéből 
adócló igen jelentős vízi energia kihasználására, sőt a Duna-
Tisza köze mintegy 200 OOO holdnyi belvizes területének vízmen-
tesítésére és az öntözésre is. A c.satorna nyomvonala - az első 
pontos mérésekkel meghatározott s a mélybevágású csatorna 
számára szinte az egyetlen lehetséges nyomvonal - ennek 
meg'felelően lényegesen eltért a ma épülő csatorna nyomvona-
lától. Nem köthette össze a ké~ folyót a legrövidebb s a hajózás 
szempont j ából legelőnyösebb középső fekvésü és kelet-nyugati 
iráIiyú vonalon, hanem délkeleti, illetőleg északnyugati .irányát 
mindvégig megtartva s a vízválasztó - meglehetősen délre eső 
- legkeskenyebb részén áthaladva CsongTádnál, illetőleg Sze-: 
gednél torkollott a Tiszába. Ugyanis - Beszédes tervei szerint 
- a budapest-szegedi fővonaUlOz egy ugyancsak folyóvizü mel-
lél~csatorna csatlakozott volna Bölcske-Csongrád irányában. 

A csatorna ügye közvetlenül a megvaló.sulásig jutott. 
1839-ben megalakult a Duna-Tisza csatorna társaság, s 1840-ben 
az országgyülés törvényt is hozott a csatorna épitésének bizto-
sítására. Erre azonban nem került sor. Hiába sü.rgették az érde-
l\:elt vármegyék c.saknem kivétel nélkül és ismételten, még évek 
multán is, a csatorna megvalósítását, majd a támadások hatá-
sára a Beszédes által készített költSégvetési terv felülvizsgá-
Jását, a vállalkozó tőke elveszítette bizalmát, visszahúzódott, s 
a csa torna üg-ye lassan feledésbe merült. 
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Szomorú oldala Beszédes életének, hogy működése során 
nemcsak a nemesi maradisággal, a Pató Pálok nyakas tehetet-
IeThSégével kellett megküzdenie, hanem akollégák, vetélytársak 
meg nem értésével, sőt rosszindulatával is. És nemcsak Beszé-
desnek személy szerint,· hanem a nemzet érdekeinek is ártott, 
hogy az ellenfél egy olyan felkészült tudós,· elismerten kiváló 
mérnök volt, mint Vásárhelyi Pál. Újabb adatok felbukkanása 
még' sok mil1derit tisztázhatna az ellentét eredetét, kifejlődésé
llek körülményeit illetően. Egy azonban bizonyos: ez a vetél-
kedés csak egyik megnyilvánulása volt a reformmozgalom osz-
tálykorlátainak, egyik megnyilvánulása annak az osztály tago-
zódásnak, sőt osztályellentétnek, mely még' e kor haladó táborát 
is megbontotta, s Széchenyitől Petőfiig egymással egyet nem 
értő, sőt egymással szembenálló csoportokra forgácsoita szét. 
Ahogy az arisztokrata Széchenyi és a plebejus Beszédes együtt-
működése lehetetlen volt, úgy Széchenyi leghívebb munkatársa, 
a haladó nemesség tipikus ll:épviselője, Vásárhelyi is ellentétbe 
ll:ellett kerüljön a máriszármazásánál fogva is egyre jobban bal-
felé tolódó, egyre inkább radikalizálódó Beszédessel. 

Hogy mennyire társadalmi háttere volt ennek az ellentét-
nek azt· az is mutatja, hogy Vásárhelyi első Beszédes elleni cik-' 
két - mint maga is megjegyzi - nem is ő, hanem munkatár-
sainak - nemesi származású mérnökifj aknak - egy csoportj a 
írta, akik a legkíméletlenebb durvasággal rohantak rá Beszé-
desre, mintegy a közéjük, sőt föléjük tolakodó idegenre. Csak 
az ilyen felelőtlen ifjak felelőtlen gúnyolódása teszi, ha nem is 
menthetővé, de legalább is érthetővé ezt a szemelyeskedő, 
ferdítésektől, olcsó hatásvadászástól hemzsegő cikket, első "mű
,spaki kritikánkat". A "bírálók'" dühödt alapossággal kutatták 
fel Beszédes sebezhető pontjait, minden fogalmazásbeli pontat-
lanságát, félremagyarázható, gúnyolható kijelentését. Azonnali 
és teljes tUdományos magyarázatát követelték például a kor-
mányozható léghajó elvének, mondván hogy nem tudóshoz méltó, 
hogy "hisz" annak megvalósulásában, anélkül hogy meggyőződé
sét meg tudná tUdományosan indokoini. Különösen akkor, amikOr 
a nagyhírű Prechtl- bécsi műegyetemi tanár - kereken kij elen-
tette, hogy az ábránd, képtelenség ... Ez valóban nem Vásár-
helyi, a haladó, a népért utolsó lehelletéig küzdő tudós hang'j a. 
Nem SzéchenYi munkatársának a hangja, hanem azé a reakciós 
középnemességé, amely nem egy helyen még Széchenyi "fel-
forgató" könyveit is nyilvánosan elégette. Érthetetlen azonban, 
hogy hogyan vállalhatott közösséget egy ilyen írással, s hogy 
adhatta hozzá a nevét. Ez a jóvátehetetlen ballépés aztán vég-
legesen szembeállította őt Beszédess.el. 

Súlyos és megbocsáthatatlan bűne marad Vásárhelyinek, 
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hogy személyeskedő gúnnyal akadályozta a Duna-Tisza csatorna 
tervének megvalósítását. Az bizonyos, hogy Beszédes egyedül, a 
saját költségén s egyéb munkái mellett végzett mérései nem 

• lehettek olyan pontosak, mint amilyenekhez az egész vezérkar-
ral dolgozó s mindig alapos munlcát végző Vásárhelyi szokva 
volt, s az is igaz, hogy Beszédes számításai a költségeket illetően 
,s a munka idejére von:=ttkozóan túl optimisták voltak, s az egész 
elgondolás::J., hogy t. i. a több mint 100 km hosszú csatorna -
átvágáshoz hasonlóan - vezérárok segítségével kialakítható 
lenne - túl merész volt. De Beszédes számára csak egy volt a 
fontos: a nemzet és elsősorban szülőföldje, az Alföld életében 
döntő j elentőségü fordulatot hozó mü mielőbbi meglcezdése. 
Ennek érdekében még kompromisszumra is hajlandó volt, arra, 
hogy az ő javaslata és Vásárhelyi ellenterve valamiképpen közös 
nevezőre hozassék, kezdjék meg a munkálatokat olyan mérték-
ben és formában, amit mindkét terv előír IS aztán majd a gya-
korlat döntse el, hogy melyik terv a helyes. MeggyőzŐdése volt -
s ezt a tévedését nem egy kiváló külföldi szakember is osztotta 
hogy bebizonyosodik az, hogya yezérárok vizének ereje elég-
séges segítség lesz a meder további kimélyítéséllez, s így ez 
kevésbbé lesz költséges, mint a "gőzgépes" "szekrényes" csatorna 
üzemberltartása. Természetesen az ferde beállítás volt, hogy a 
vezérárok kiásása után mindent a folyó víz erejére akart volna 
bízni. A vízierővel csak segíteni akarta az emberi, állati és gőz
erőt. Mert Beszédesnek, annak ellenére, hogy az ország felemel-
kedését a nép szorgalmától várta, legfőbb törekvése volt, hogy 
a dolgozó népet a nehéz munkától mentesítse, hogy az emberi 
munkaerőt gépi erővel pótolja. Ezt akarta elérni a vízierő fel-
használásával, nemcsak a malmok és egyéb gépek hajtásában, 
hanem az ennek érdekében szükségessé váló vízi munkálatok 
elvégzésénél is. Az eszközöl;;: változ:=ttos s .mindig a körülmények-
hez alkalmazkodó felhasználásával igénybe vette volna az állati 
erőt is, nyilván Vedress István példájára, :=tki a Maros átmetszé-
seit úgy alakította ki, hogy kisvíz idején öln'ökkel szántatta fel 
a meder fenekét, hogy az így fellazított homokot a víz könnyeb-
ben lehordassa. Sőt, a gőzerőt is aL1calmazni akarta "Iöldásó 
erőmüvelc" hajtására. Vagyis a földmunkák gépesítését már 
több mint száz évvel ezelőtt tervbe vette. [Sajnos azonban ezek-
nek a "földásó erőmüveknek" (t. i. gépeknek) a tervrajzai, me-
lyekről említést tesz - sok más tervrajzéhoz hasonlóan - nem 
maradtak fenn.] 

Beszédes perspektívájában mellékes kérdés volt az, hogy a 
Társulat biztosan megtalálja-e számításait olyan mértékben, 
ahogy ő állítja és l'eméli. A csatorna a nemzet szá·mára létkér-
dés, tehát meg kell lennie. Hogya vállalkozás teljes anyagi sike-
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rében Ő sem bízott, arra az enged következtetni, hogy egész 
életében vallott meggyőződése ellenére hajlandó volt az épít-
kezésnél idegen (osztrák) tőke segítségét is igénybe venni. 
E... kockázatban azonban még így is becsületesen osztozott volna, • 
s a társulattal kötendő szerződés tervezetében elfogadta azt ís, 
hogy tiszteletdíj át részvényekben kapja. 

Valóban úgy látszik, hogy lelkesedése háttérbe szorította a 
müszall:i megfontolásokat, a közérdek szolgálata a józan szám-
vetést. De ebben is csak a Lesseps Ferdinándokhoz vagy meg 
inkább honfitársához, Türr Istvánhoz vált hasonlóvá. Ők is 
hasonló ídealizmussal, de irreális számítással fogtak nagy terviik 
megvalósításához: az eredmény mindkettőjük számára csúfos 
bukás, világTa,szóló botrány: a kOlinthusi csatorna társaság épp-
úgy bele bukott a vállalkozásba, mint a Panama-csatorna tár-
saság. Az "ábrándozók" kitüzött Céljukat mégis elérték, a csa-
tornák, ha ell<:ésve is, mégis megvalósultak. Beszédesnek nem 
adatott meg, hogy ezt megérje. Célját majd csak ezután fogjuk 
valóra váltani. . 

A kortársak, de az utókor is egyszerüen átsiklott a Vásár-
helyi-Beszédes ellentét fölött, megá~lapítva, hogy Beszédes 
többször nyilvános polémiába bocsátkozott Vásárhelyivel s eb-
ben rendszerint ő húzta a rövidebbet. A Vaskapll esetében való-
ban nem volt nehéz Vásárhelyinek pontos mérések alapján 
megcáfolni Beszédes előbb idegen leírásra, utóbb egy egyszerü 
átutazás tapasztalataira épített elhamarkodott véleményét. De 
a Duna-Tisza csatorna vitájában az a fölény, amivel Vásárhelyi 
lehengerli Beszédest, nem a tudásbeli fölény. Hiszen ott is hibát 
talál, ahol nincs (pl. a csatornának a mocsarakon való átveze-
tése Beszédes számára igazán nem jelenthetett akadályt), és ő 
sem veszi észre a mélybevágású csatorna építésének valódi ne-
hézségeit. Nem is vehette észre, hiszen csak napjainkban 
dőlt el végÍ'e a magas-, illetőleg mélyvezetésü csatorna vitája a 
magasvezetésü, zsilipes csatonut javára. De Vásárhelyi fölénye 
nem is az erkölcsi fölény, hanem egyszerüen csak a csillogó 
táblabírói retorika fÖlénye a nehézkes s a nemesi szóharcokban 
járatlan Beszédes olykor naiv, ele mÍllelig tárgyilagos egyszerü-
sége felett. A mai olvasó szemében bizony Vásárhelyi személyes-
kedésével szemben a fölény inkábö Beszédes mértéktartó tárgyi-
lagossága oldalán van. Beszédes egyik cikkében előbb csak elvi 
megjegyzéseket tesz a technikai kritikára vonatkozólag, melyet 
egyedül csak mérési adatokra lehet alapozni. De ~tóbb rész-
letesen és sorra megcáfolja Vásárhelyi valamennyi ellenvetését. 
A folyó vízü csatornák hasznát és elterjedtségét a világ minden 
részéből vett szán'ltahn példával bizonyítja. Ugyancsak példákat 
hoz fel a folyó víz erejének megnyilvánulására is. De kimutatja 
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:az ellentmondásokat is Vásárhelyi bírálatában: egyfelől ugyanis 
tagadj a a folyó víz erej ét, másfelől· azonban félti a Tisza alsó 
.szakaszát az eliszapolódástól. 

Mindezek ellenére azonban elismeri VásárhelYi elméleti fel:-
készültségét s Wiebekinghez, a kor legnagyobb német hidroló~ 
gusához hasonlítja, aki azonban "ügyetlen practicus" volt. 
Wiebeking is kivihetetlennek tartotta Pechmann Duna-Rajna 
csatornáját s mindent elkövetett, hogy megnehezítse annak 
megvalósítását, merő hiúságból, hogy t. i. "ő egy főhivatalnok, 
a theoretisch-praktische Wasserbaukunst írója, akinek ezen-
kívÜl három díszjele, tizennégy tudós intézetek diplomája lévén, 
mégis a Dunai mocsár kiszárítási tapasztalat és bizodalom Pech-
mannt ő elibe helyezte ... " Azonban hiába számította ki a 
tudós, hogy Pechmann terve kivihetetlen, az, .mint a gyakorlat 
embere, mégis megvalósította azt, Jobb lett volna "si tacuisset ... " 

A Dlma-Tisza csatorna tervének ismertetése során egy új 
oldalról mutatkozik be Beszédes. Lsmételten tanúságot tesz arról, 
110gy nem egyoldalú és szük látókörü szakember (amilyennek a 
reakciós szemlélet szerette beállítani a mérnököket) , nemcsak 
vízépítő-mérnök, hanem mérnök a szó legigazibb értelmében, 
akinek figyelme kiterjed a mérnöki munka minden területére. 
J..1iután a fásítás szerep ét a vízmosás megk.öté.sénél, a partbiz-
tosításnál ismételten hangsúlyozta, itt a csatornát támogató 
érvek sorában megemlíti azt is, hogy az elő fogja mozdítani a 
fásítás térhódítását is az Alföldön, amire ott különösen nagy 
SZÜkség van, nemcsak a futóhomok megkötése, hanem a talaj 
nedvességtartalmánaK megóvása, a szél párologtató hatásának 
csökkentése miatt is: "ha minden gazda egy nagyobb darab, 
például szállásföldét egy, két vagy három sor fával, a nagyobb 
birtokos jószága külső határát tíz, húsz vagy harminc öl széles 
két árok közé foglalt szeletföldben körÜl ültetn é, mily tömeg fa 
termesztetnék évenkint ... holott mostan a tikkasztó forróság 
árnyék nélkül, télen a dermesztő hideg ernyő**nélkül, esztendőt 
át a süvöltő szelek akadálY nélkül a föld utolsó csepp zsírját 
kicsigázzák. A fával körÜl ültetéssel ezen elemi állapot sújtása 
mérsékeltetnék ... " Íme, a védő erdősávok gondolata IS30-ból! 

A Duna-Tisza csatorna terve egyben Beszédes lelkes hazafi-
ságának is egyik legékesebb bizonyítéka. Hogy a nagyszerű el-
gondolás mennél hamarabb megvalósuljon, hogy a bizalmat iránta 
megerősítse, a méréseket, a terv kidolgozását, az előmunkála
tokat lnind a saját költségén végzete el. Mint Herrich Károly 
mondja róla: "kevés vagyonát nagyszerű előmunkálatokba fek-
tette". Terve azonban nem valósulhatott meg, s élete utolsó éveit 
csaknem olyan szegénységben kellett leélnie, mint amelyben 
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kezdte eredményekben, de méginkább meghiúsult tervekben: 
gazdag pályafutását. 

Élete utolsó évtizedében nagyobb szabású munkálatok vég-
zésére már nem volt lehetősége, csak tervek készítéséig jutott .. 
A Dlma-Tisza csatorna kudarca, az ellene intézett támadások 
megingatták a beléje helyezett bizalmat, de aláásták önbizalmát, 
sőt munkakedvét is. Kezdetben még csak könnyen túl tudta 
tenni magát a támadásokon, amíg azok nyiltan a folyóiratok 
hasábjain megjelent bírálatok formájában folytak ellene, hi-
szen nyugodtan mondhatta: "A személybántás, szándékelferdí-
tés, szavakon czívódás fő tárgy ellen, mellék okokkali vívás ele-
gendő ok ellen, idétlen elménczkedés komoly értek2:6és helyett 
és csúfolódás ez a bíráló carricaturáj a, ezek mind az ellenző 
okok szegénységeit árulják el." Nemcsak sztoikus nyugalommal 
fogadta ezeket a támadásokat, hanem ellenkezőleg~ az ezekből 
fakadó nehézségek éppen. harqi kedvét erősítették. A küzdelme.t 
csak férfias próbának tekintette, ha így is sikerül győznie, az 
lesz legfőbb bizonyítéka igazának: "Tetteim nyilvánosan állván, 
ha érdemesek, vívják ki hasznosságukkal jövendőre is állandó-
ságukat és díszöket ... " 

Hanem azután; amikor ellenségei és különösen egy Vargha 
János nevű mérnök, akit a Körös szabályozásától mozdítottak 
el. s akinek helyébe' őt nevezték ki igazgatónak, de még maga 
Vásárhelyi is mint a felettes hatóság - az Építési Igazgatóság 
- emberei a bürokrácia eszközeivel s ellenséges hivatali refe-
renciákkal indítottak hajSZát ellene, akkor lassan az ő lendü-
lete is megtörik. Vargha, aki annakidején büroF .. ratikus jelenté-
seken kivül egyebet nem is tudott csinálni, lépten-nyomon újabb 
tervbemutatás és jelentéstétel köv~telésével zaklatja, majd ezelc 
hiányosságai miatt a felsőbb rendeletek meg'szegésével vádolja .. 
Vásárhelyi pedig a Fehér-Körös szabályozásáért járó honorá-
riumát kifogásolja, azt hozván fel ellene, hogy azért már a ma-
lomcsatorna társulattól is bőven kapott fizetést, felesleges, hogy 
az állam is fizessen nelü érte, Ugyanígy feleslegesnek tartja a. 
Maros szabályozásához való kiküldését is. Kecskés Károly, aki 
annakidején az Építési Igazgatóság nevében megtekintette a 
malomcsatornát, s aki Beszédesről mindig a legjobb vélemény-
nyel volt, hiába igyekszik ezeknek a támadásoknak az élét tom-
pítani. Beszédes lassan valósággal üldözött vadd~ válik. Elveszti 
jóhírét, önérzet ét, korábbi harci lendületét, sőt munkakedvét 
is. Bár nyugtalan szelleme még most is újabb és újabb felada-
tol~ megoldását kereste, 1834 után többé nem .szerepel a nyilvá-
nosság előtt. Terveit nem bocsátja közre. Így azok aztán vagy 
réjtve maradtak íróasztalában, vagy elkallódtak a bürokrácia 
útvesztőiben. (A Duna-Balatoni csatorna, az Ipoly-szabályozás 
terve stb.) 
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Közelebbi munkatársai, akik jÓl ismerték őt, hiába ragasz-
kodtak hozzá továbbra is rendületlenül. Zichy Ferenc kir. biztos 
például, amikor az Ipoly-szabályozás vezetésére kérték fel, hiába 
jelentette ki, hogy ezt a megbízatást csak akkor vállalhatja, ha 
munkatársát, Beszédest bízzák meg a munkálatok igazgatásával, 
ez nem menthette meg Beszédes pályáját a lassú hanyatlástól. 
1846-ban azután Zichy is visszavonult, s Beszédes utolsó jelentős 
támaszát is €lvesztette. Mikor pedig Széchenyi vette kezébe a 
vízépítési ügyeket, s létrehozta a mindent magábaolvasztó Tisza-
VÖlgyi Társulatot, Beszédes addigi megbízatá:sa is megszünt. 

Utolsó éveit mellőzésben s szinte ismeretlenségbe süllyedve 
élte Ie. De munkáját egy percig sem hagyta abba. VégÜl is hiva-
tásának áldozata lett. ,,1851. végén a pakSi közbirtokosság fel-
kérésére a dunai töltéseket vizsgálta meg'. A szemleúton átfázott, 
ideglázba esett, s hosszas betegség után, 1852. február 29-én 
lakóhelyén, Dunaföldváron - maga után 7 élő gyermeket 
hagyva hátra - meghalt." 

A Magyar Mérnök és Építész Egylet 1897-ben a dunaföldvári 
temetőben síremléket állított számára. 

A kortársak letüntével azonban - akik még emlékeztek út-
törő elszántságára, odaadó hazafiasságára. - emléke is elhal-
ványult. A ma feladata lett, hogy felidézze alkotásaiban, tevé-
kenységében megnyilvánuló egyéniségét, mely örök példája ma-
rad népünkért dolgozó mérnökeinknek. 

Beszédes világn~zete 

Beszédes nemcsak kiváló mérnök volt, hanem nagy hazafi 
is. Sőt, éppen hazaszeretete tette kiváló mérnökké. Egész életét, 
mÍIlden tevéls:enységét hazája és népe iránti kötelességérzet e 
vezette: "Meggyőződésem szerint honpolgárt a csupán lakostól 
vagy vendégtől megkülönböztető s boldogító ér~elem csak 
azon egyetlen lehet, hogy hazai jót, bárhol és ki tegye azt, soha 
nem akadályozva, gyülölködést kerülve, hazáj ának használni 
törekedett s használt is, mint körülményei engedték ... " Minden 
erejéveLrészt akart venni abban a munkában, mely Magyaror-
szágból "virító hazát teremt, különbözőt a' csupán lakott föld-
től". Méltó fia volt a nemzeti újjászületés korának, annak a 
reformkornak, mely Végeredményben az erős, virágzó és füg-. 
getlen Magyarország megvalósitásán munkálkodott. Teljes ön-
tudattal állította tehetségét ennek az országépítő munkának a 
szolgálatába. 

A kataszteri földmérésről szóló tanulmánya nem annyira 
mérnöki, mint inkább politikai közgazdiJ.,sági értekezés a feudális 
rendszer megszüntetésének szükségességéről a' "termelő erőnek 
okos felhasználása érdekében". Az adózás a földadókataszter, a 
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kataszteri tiszta jövedelem alapján kell történjen - mondja 
- mert különben "a szorgalom büntettetik". Így válik csak a 
jobbágyság felszabadítása és földhöz juttatása a mezőgazdaság; 
illetve az ország gazdasági élete fellendülésének alapjává. Az 
ipart ekkor még csak a kisipar keretei között tartja célszerű
nel{. A l<::ülföldi fejlődés útjának ismerete alapján fél az iparo-
sodás árnyoldalaitól, a válságok okozta munkanélküliségtől, a 
bérrabszolgaságtól és az elgépiesedéstől. Álláspon~ja tehát ekkor, 
ebben a tekintetben még nem ment túl az egész reform-
nemzedék ekkori s SZéchenyi által megfogalmazott felfogásának 
megfelelően a mezőgazdaság és a kereskedelem fejlesztésének 
progran.).mján. Valósággal forradalmi gondolata volt azonban a 
jö"ldosztás - a paraszttömegek régi vágya! - és a nagybirtok 
terj'edelmének maximálása : 8000 holdban állapította meg azt 
a határt, amelyig egy birtok szerinte még életképes és gazda-
sági szempontból indokolt lehet! (Nyilván ez sem valami nagyon 
tetszhetett Széchenyinek! ) A kortársakkal szemben bizonyos 
többletet jelent nála az is, amikor a felszabadított jobbágyfalu 
típustervének ismertetése során - mintegy előre látva a paraszt-
ság' osztálytagozódásának veszélyeit -- ennek bizonyos keretek 
között határt akart szabni. 

Mindvégig következetes volt a mezőgazdaság és a kereske-
delem fejlesztésénel~ követelésében. Ennek szolgálatába állította 
egész működését: vízrendezési terveinek legfőbb célja az ország 
hajóút jainak kibővítése volt. 

A Széchenyi-féle elvnek megfelelően pedig, hogy t. i. ne 
gabonát, hanem lisztet exportáljunk - egyik legfőbb feladatá-
nak tekintette a vízi erő kihasználását, olcsó vízimalmok épí-
tését. Utóbb is ebben látta az ország iparosításának első fel-
adatát. "Gyártási kezdetre első volna gaboná kereskedésünket 
bel és kíviteli liszt kereskedésre változtatni, vízi malmok által 
őrletési vám megnyerése és több más innen eredő kereseti fog-
lalkozás végett." (A történelmi fejlődés valóban ezt az utat 
járta; az ország a mezőgazdasági és a közlekedéssel kapcsolatos 
iparok megerősödés ével lépett rá feltartóztathatatlanul - os az 
ideg'en gyarmati elnyomás ellenére is - az iparosodás útjára.) 

HasonlÓképpen sokat tett a földművelés fejlesztése érdeké-
ben is, ahol az öntözéses gazdálkOdás térhódításától várta a 

. fellendülést. "Honunk még most l<::izárólag mezőg'azdasági mű
veletű, melynek nem annyira szántás és tenYésztési tudomány, 
mint a víznek használata hozza meg az áldást ... " Ezért készí-
tette csatorna terveit úgy, hogy azok az öntözésre is lehetőséget 
adjanak. 

Utóbb úgy látszik ő is közeledett a Kossuth-féle iparfej-
lesztési progTamm felé s egyre nagyobb teret kap írásaiban az 
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ipar jelentőségének kérdése is. 1843-ban megjelent "Nézetek ... 
fl Pest-Fiumei ... kereskedelmi nagy útról ... " stb. c.' írásában 
(melynek már a l\:érdésfelvetése is~Kossuth hatását mutatja), 
teljesen Kossuth felfogásának megfelelően ír, amikor intő pél-
dául a törököt és a spanyolt idézi, azt a két nemzetet, "amely 
országban minden hasznos foglalkozást és vállalatot vagy nem 
tesz, vagy idegenek által tetet ... azért mind a kettő az iparban 
elügyetlenedett, elszegényedett és az idegen vállalkozók jármába 
került ... " Egy tekintetben pedig mint az különösen a 
"Transactions of the institution of civil engineers" c. mű lefor-
dított előszavához írt jegyzeteiből derül ki _. túljutott a kor 
leghaladóbbb gondolkodóin, nemcsak SZéchenyin, hanem még 
Kossuthon is, ha annak a védvámrendszerrel kapcsolatos elkép-
zeléseit nem is érti meg teljesei\. Ez a jegyzet a gazdasági libe-
ralizmus, a polgárosodás, a haladás valóságos propagandairata 
s nemcsak Beszédes legjobb írásai közé t;.u'tozik, hanem a kor 
politikai irodalmában is figyelmet érdemel. Az egész fordítást 
magát "ébresztesül" írta, hogy a nemzet felismerje az "országos 
vállaikozatok" szükségességét, a hazafias áldozatvállalás szere-
pét ... "Vonzó például" .. , "mert nem a földrajzi helyzete, nem 
lakóinak száma, nem is a szabad versenyt gátló védvámrendszer 
teszi naggyá és erőssé az országolmt, hanem a cselekvő hazafi-
:ság". Itt fejezi ki l~ghatározottabban azt a lépten-nyomon val-
lott felfogását, hogy az országnak magának, a belső lehetŐSégek 
felhasználásával "magából, tulajdon erejéből" kell felvirágoz-
tatnia földművelését, iparát és kereskedelmét. "Közmunkákhoz 
szokott népünl\:kel, ha vezetni tudjuk azokban, nagy kincset 
könnyen szerezhet ünk a hazának" ... "Külföldisegedelemmel és 
pénzzel bOldogulni akarni, ez nálunk régi balítélet, ebből ... ki 
kell gyógyulnunk állásunk ismerete által ... " (Csak több mint 
száz év multán, amikor az orSZágépítéS kérdése ismét napirendre 
került, akadt ismét valaki, aki magá,évá tette ezt a gondolatot, 
s harci jelszóként vetette bele a nemzet jövőjéért folyó küzde-
lembe - Rákosi Mátyás! "Mindig hirdettük, hogy a magyar 
munkás és paraszt szorgalma csodákat tud müvelni, ha arról 
van szó, hogy l1azáját naggyá tegye. Mi ismét a dolgozó rétegek 
szorgalmára alapít juk a hároméves tervünket ... ") Az idegell 
tőke igénybevétele a nemzet jövőjét, függetlenségét veSZélyez-
teti; "ollyan nemzetnek, mely önigazgatta honjában történő 
l\:özintézetekben minden vagy legfőbb részt nem veszen, tönkre 
kell jutni". Mert "külsőországi részvényintézetek szaporodtával 
nálunk, l1a itt 110ni pénz nem dolgozik, aklwr ezek sok tiszta 
jövedelmet kiemelnek hazán}~ból". Láttuk, l10gy SZéchenyi az 
osztrák ipari és banl1;:tőke segítségével akarta mezőgazdaságun
kat talpraállítani, s még Kossuth sem - aki pedig a magyar 
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ipar megteremtésében látta a nemzet jövőjének, függetlenségé-
nek biztosítékát - még' ő sem ismerte fel a tőkebehozatal veszé-
lyeit, s az Iparegyesület s aVédegyleti mozgalom egyaránt pár-
tolta a magyar s az idegen tőkével létrehozott honi vállalkozá-
sokat. PerlSze igaz, hogy Kossllth politikája más szempontokra: 
a nagyrészt idegen eredetű polgárság magyarrá nevelésére is 
tekintettel volt. És 1848 valóban be is bizonyította ennek a poli-
tikának a helyességét. A polgárság a nemzeti függetlenségért 
folytatott harc lelkes csapata lett. Ez azonban nem von le sem-
mit Beszédes felismerésének értékéből. Tény az, hogy először ő 
ismeri fel ilyen határozottan a magyar kapitalista fejlődés 

e veszélyeit. És annak ellenére, hogy felismeri az iparo-
,sítás SZÜkségességét - és egyre határozottabban ismeri fei -
helyesen tUdja megválasztani a soron következő és megoldható 
feladatokat, amiln'e a rendelkezésre álló munkaerő azonnali 
lehetőséget nyújt. Továbbra is változatlanul a lecsapolásban és 
a hajózható csatornák építésében látja a nemzeti jólét legbiz-
tosabb emeltyűit, s a gazdasági vérkeringés, a kereskedelem 
megindulásától reméli az ipar kifejlődését is. Addig pedig, amíg 
iparunk nincs, szigorú takarékosság'ot követel.' Az ipart annál is 
inkább meg kell nálunk is teremteni, mert - mint mondja -
j elerileg olyan árukat vagyunk l~énytelenek drága áron' vissza-
vásárolni, amelyhez a nyersanyagot tőlünk vitték ki potom 
pénzen. Az iparosításban látja azt az eszközt, amellyel' gátat 
lehet vetni az általános elszegényedésnek (ez ismét Kossuth 
védegyleti eszméj ének a visszhangja), s amely a válságba ju-
tott:nemesség JÖVŐjét ts biztosítja. "Csak úgy segíthet az ország 
e mérgesen elharapódzó bajon, ha közlékedés eszközeivel tisztes 
kereset utait gyárak és más intézetek által fölnyitja, hogy kiter-
jedt népes honunk földjén mindenfelé az időre és sükerre riézve 
biztos vállalkozatban mozdulni lehessen." Cikkét il haladás 
dicsőítésével, a haladást akadályozó zsarnokság elleni kifaka-
dással zárja: nA népekre méltatlan ráfogás az, hogy rend föl-
forgatók - ... de az idő lelkétől hajtva négy dologért vívnak 
most. '. úgymint: országos takarékOSSág, bírósági ellenőrség 
(nyilvánosság'), közterhek igazság'osb fölosztásul\:.ért, az iparnak~ 
mezőgazdaság, kézi mesterség és kereskedés bilincseiből kisza-
badításáért, hogy folyvást terhesülő adóikat kítermelhessék. 
:E;kkor lesz magától a béke olcsó, nem pedig elrága fegyvertől 
védetve." (!!) 

Beszédes idézi az angol példát, ez azonban nem "angIomá-
nia" nála. Számára az angol pél.dában elsősorban az az angol. 
polgári szabadság volt a vonzó, mely magasan felette állt akkor 
a magyar feudális társadalmi rendnek. Egyszerű iparosok ott 
országo.s építkezések vezetőivé váihattals:. Ez nálunk a nemesi 
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Magyarországon csaknem elképzelhetetlen volt s ennek akadá-
lyaival Beszédesnek, a jObbágy származású mérnöknek lépten-
nyomon meg kellett küzdenie. De ismertet ő mást is, mindent, 
ami nagyszerű és követésre méltó volt akkor Európában: aZ 
oroszországi hajózó csatornahálózat tervét éppúgy, minta 
Duna-Rajna csatornát. Mert mindez csak arra volt jó számára, 
hogy a cselekvő hazafiságot, a szorgalmat és a józan számvetést 
állítsa például az ország és az ország sorsát intézők elé. 

Nem hajbókolt ő semmi előtt sem, csak azért, mert az ide-
gen, kűlföldi. A nagy angol mérnökök életének ismertetése csak 
arra serkenti őt, hogy ami hasonlóan kiváló mérnökeink emlé-
két felelevenítse, hogy megismertesse a mi műszaki hagyomá-
nyainkat, megörökítse a három földmérő: Mikoviny, Krieger és 
Lipszky, a két vízmérő: Böhm és Kiss és a mechanikus Segner 

. alakját. Pótolhatatlan vesztesége a magyar műszaktörténeti 
irodalomnak, hogy terve legnagyobbrészt csak terv maradt, vagy 
hogy az esetleg megírt mű kéziratai elvesztek. Munkái lépten-
nyomon tanúságot tesznek arról, hogy milyen elevenen élt 
benne a hagyományok tisztelete. Ő, aki sok tekintetben úttörő 
volt, magát szerényen csak az elődök munkája folytatójának 
tekintette. Írásaiban különösen Böhm Ferencnek állított méltó 
emléket. De tisztelettel szólt mindig az idősebb kiváló kortárs-
ról, Vedress Istvánról is, eIismerve érdemeit akkor is, amikor 
bírálnia kellett. Ha a multat nem is 'sikerült feltárnia, írásai 
a korabeli vizi munkálatok történetének maradandó értékű for-
rásai lesznek, bár nagy tervét e tekintetben sem sikerült végre-
hajtania. Meg akarata írni "Egész Magyarország Hydrotechni-
káját", vagyis a magyar vízépítés helyzetét és feladatait, ismer-
tetni akarta a "mezei gazdaságra, mesterségekre és kereskedésre 
alkalmaztatott Inzsenerséget" és annak feladatait Magyarorszá-
gon, a "természeti vízi törvényt" és a "nemzetek közönséges ·vizi 
törvényeit". a Duna jelentő;ségét "világkereskedési tekintetben", 
a kataszteri földmérésről való gondolatait és a magyar müszaki 
tudományok addigi történetét. Bár, mint mondottuk, tervét nem 
sikerült teljesen végrehajtania, a munkából közölt szemelvényei, 
"próbái'" (t. i. esszéi) így is egy terjedelmes kötetet tennének 
ki, a "Mérnöki irányzatok" c. gyűjteményes köteten kívül, mely 
maga is egyik legjelentősebb forrása az akkori magyar vízi mun-
kálatok történetének. A hagyományok ápolását, a fOlytonosság 
tudatának ébrentartását oly nagyra becsülte, hogy nemcsak a 
vízépítés történetének megírását, hanem annak oktatását is 
fontosnak tartotta: "Minden nemzetnek - mondotta - a maga 
11azája hydrotechnikáját az illető iskolákban kritikai historia 
formán taníttatni igen hasznos volna." 

Joggal tiszteljük Beszédesben a magyar műszaki tudomány-
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történet úttörőjét, aki megérde::nli, hogy az utókor a magyar 
. haladó műszaki hagyományok felelevenítése során neki az elsők 

között állítson rhéItó emléket. 
Mint ahogy elévülhetetlen érdemei vannal;:: Beszédesnek cl 

magyar műszak-tudomány történet terén, ugyanúgy nem jelen-
téktelen az a szerep sem, amit általában a magyar műszaki 
irodalom megteremtésében játszott. Különösen sokat köszönhet; 
neki a magyar müszaki nyelv." IvIéltó folytatója volt ebben is ~L 

nágy kortárs, a szépirodalom terén is mű.l~ödő Vedress István 
munkásságának. Szinte teljesen járatlan úton haladva,' de át-
hatva a nemzeti nyelv fontosságának tudatától, a Kazinczyak 
és a Dugonicsok eszméitől, ők ketten ra3:.tál<::: le a magyar mü-
szaki nyelv alapjait. Jellemző az e téren elért eredményeire, hogy 
nel~i sikerült először mint a Nádor-csatorna ig'azgató főmér
nökének - a társulat hivatalos nyelvévé tenni a magyar mű
szaki nyelvet. . , 

Igaz, az a műszaki irodalom, amit Beszédes müvelt, nem 
volt a mai értelemben vett műszaki irodalom, s nem mérkőzhe
tett Vásárhelyi írásainak tudományos színvonalával. Ő a nagy-
közönséggel akarta - népszerű és közvetlen formaban - meg-
ismertetni a magyar technika eredményeit, felad.atait; a töme-
gekben akart érdeklődést ébreszteni a műszaki kérdések iránt. 
lépten-nyomon hangsúlyozva azok gazdasági jelentőségét, sze-
repet a nemzet sorsának jobbrafordulásában. Ezért érte annyi 
támadás Vásárhelyi és egyéb kollégái részéről. Pedig amit csi-
nált, a maga nemében pá~'atlan, úttörő jelentőségű és mara-
dandó értékű terméke volt kezdődő műszaki irod,almunknak. 

Beszédesben a politikai öntudattal a mirnöki hivatástudat 
párosult. Világosan látta a ten:aészettudományok és az alkal-
mazott tudományok szerep ét az emberiség fejlődésében. Ezek 
térhódításától várta a magyar nép életének jobbraofordulását 
is. Látta, hogya mérnölü hivatás az a terület, ahol a legtöbbet 
lehet tenni az ország boldogulásáért. Ezért követelte meg kar-
társaitól a legnag-yobb odaadást: "a mérnök a mindennapi em-
beren túl, hazafiságig emelkedj ék". És éppen ezért az elsők kö-
zött volt, akik felemelték .szavukat a mérnökök megbecsüléséért, 
társadalmi és any:lgi helyzetül<: megj a vításáért: "Magyar tör-
vényhatóságok és igell dicső országlási praerogativá t bírnak ... : 
:[olyók szabályzatát, csatornák, száraz utak építését, fabrikák, 
tereskedés és cataster igazgatását ők kezelik. Hogy ezen jeles 
jogukban célszerüen elj árhassanak, választanak vezéröl egy 
szakférfiút, de ezt ők szegődött tisztnek, nem is magisztratua-

'" Hogy mennyire tudatos nyelvÚjító volt, annak bizonyítéka a 
(ir. Fodor Ferenc prof. által legújabban az Akadémia kézirattárában 
felfedezett SZGgyüjteménye is, 
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lisnak tartják, mintha a bírói hivatal ennél nemesebb és fonto-
sabb volna ... " Már a kezdet kezdetén súlyosan nehezedett Et 
mérnöl;:ökre az az uralkodó jogász-mentalitás, mely lenézte s 
alacsonyabbrendünek tekintette a mérnöki munkát; a magyar 
mérnök a közigazgatásban, még a müszaki jellegü vállalatok 
igazgatásában sem juthatott vezető szerephez, egészen nap-
jainkig. A mérnöki munkának kijáró elismerést csak a szocia-
lizrl1ust építő társadalmunk adta meg! 

Mert világosan látja a mérnöki munka jelentőségét, állan-
dóan foglalkozik a mérnökkéznés kérdésével is. "Minden müvelt 
ország - mondja - szigorúa n ügyel olt y fő szükségü nevelésre, 
mint a mé~'nöki müveltetés." A sár vízi csatorna társaság' törté-
netének isme:·tetését is arra használja fel, hogyamunkálatol;: 
l\:ezdeti sikertelenségén, a vezető mérnöl;:ök hosszas. tévelygésén 
kel:esztül mutasson rá a magyar mérnökképzés hiányainak súlyos 
következményeire: a nemzet sokszorosan ráfizet arra, ha n8m 
áldoz kellőképpen a mérnökl{épzésre! JaY~solja a mérnökök 
l~özgazdaság'i képzését is, s hangsúlyozza a specializálódás szük-
ségeSSégét. Ezt elgondolása szerint az általános elméleti 
képzés utáni speciális irányú gyakorlati müködéssel 
8. vízépítés vagy vasútépités, hídépítés vagy gyárépíté.s te-
Tén - lehetne megvalósítani. A kor szellemének megfelelően 
a gyakorlati mérnökl~épzés legfőbb eszközének a részvény társa -
ságolmál végzett munkát tekinti, ahol a köz-ellenőrzés miatt a 
mérnököt "a bukástól csal{ a siker mentheti meg". A mérnök 
képzéssel kapcsolatos gondolatai sol;:szor meglepően korszerüek. 
Javasolja például a kísérleti mérésel~ végzését. Ezt utóbb csak 
1882-ben honositotta meg ,a mérnökképzésben - elsőnek a vilá-
gon - Klimm Mihály, műegyetemünk kiváló professzora. 3. 
llagymarosi vízmérő állomás megszervezésével: 

Érdekes gondolata s a kísérl~h laboratóriumok eszméj ének 
első formája a modell kí~érletek, a "mintáról allwtványra" való 
átménet szükségességének a felvetése. CA hatalmas méretü (91,9 
km) aradi malomcsatorna ilyen modelljéül készítette el az al-
csút-vérti vízosztót és malomcsatornát.) Állandó problémája 
volt az elmélet és a gyakorlat, a "theol'ia és a praxis" viszonyá-
nal\: a kérdése. Ismételten óva int a gyakorlattól elszakadt el-
mélet veszélyeitől: "a praXis nem árthat a theoriának, hanem 
maga bünteti magát rossz süker által, de a theoria, ha alaptalan, 
úgy egyéb csáb utakon veszedelembe viheti a praxist irtóztató 
l"öltségekkel ... " De nem elégszik meg a mérnökképzésben az 
egyszerü müszaki tudással .sem, - ahogy ma mondanánk, vil~g
nézeti tájékozottságot - hazafias magatartást követel a mérnö-
köktől: "a mérnök technikai tárgyainak minden körülményeit 
és viszonyait okosa·n felfog'ni és egy nagy egész felé hazafiságig 
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emelkedni tudólélekke.1 fő célra irányozni tanulja meg". Annak 
az eszmének a megvalósulását kívánta a mérnökképzésben. 
amely mellett ő egész életével és működésével tett tanúságot. 
Ismételten megmutatta, hogy a ~aját munkáját össze tudja kap-
csolni a "fő céllal", az erős, virágzó Magyarország megteremté-
sével. Sőt, meg tudta látni annak összefüggéseit a nemzetközi 
~érdésekkel is, mÜlt az Alduna-szabályozás kérdésében láttuk. 

Minden tekintetben európai látókörű szellem volt. Nemcsak 
a folyó vagy tervbevett vízi mlÚlkálatokat, hanem Európa gaz-
dasági és politikai fejlődését is figyelemmel kiséli. Megj ósolj a, 
hogy az európai népek versenyébe két új hatalom fog betörni, 
két' új nép fogja a nyugati hatalmak status-quoját megdönteni: 
a vámunióval a gazdasági fellendülés útjára lépő Németor~zág 
és az egyre szaporodó népességű Olaszország. Előre látja, hogy 
fl. civilizáció útjára lépő gyarmati népek előbb-utóbb lerázzák 
Anglia igáját. 

Nem hiába volt a "Világszabadság" eszméj éért lángoló Pe-
tőfi kortársa, tagja annak a nemzedélmek, amely a szabadságért, 
a haladásért való küzdelemben az emberi haladás élcsapatává 
tette Magyarországot. Beszédes is az egész világot érintő víz-
építési tervekről álmodott. Egy Olyan korról, amikor az emberi-
ség a zsarnokokat dicsőítő piramísok és a népbutítás eszközei, 
a templomok és a kolostorok helyett a közj ól étet előmozdító 
nagyszabású vízépítési tervek megvalósításának szol~álatába 

állítja erőit ... A hivatásában való hite szinte előre láttatja 
vele a vízépitésnek azt a szerepét, amely csak ma bontakozik 
ki igazán előttünk a Szovjetunió természetátalakító terveinek 
megvalósulásával. Előkerült egy térképe, amelyben a világrésze-
ket átmetsző és átalakitó csatornák, az akkOl' még megvalósít-
hatatlannak tartott Szuezi- és Panama-csatornák tervei mel-
lett a Fekete-tengert a Káspi-tengerrel összekötő nagy csatorna 
tervét is megemlíti. Annak a n8_gy csatornának a tervét, amely 
betetőzné az oroszországi csatornaépítési terveket, s meghosz-
szabbítaná az Alduna szabályozásával létrejÖVő transzkontinen-
tális vizi utat; közelebb hozná egymáshoz Nyugatot és Keletet ... 
Annak a csatornának a tervét, amelyet napjainkban valósított 
meg a szovjet nép a Volgát a Donnal összekötő Lenin-csatorna 
megépitésével. 

Természetesen - minden zsenialitása mellett - Beszédes 
sem volt ment a hibáktól és a tévedésektől. Az objel{tív körül-
mények mellett ezek is hozzájárultak kuclarcához. Lehetetlenné 
tették számára, hogy eredményesen tudjon megküzdeni az elébe 
tornyosuló nehézségekkel. 

Helyesen ismerte fel a tennivalókat és tudatában volt a 
mag'a tehetségének is - és ez az öntudat nem volt ,túlzott -
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azonban mégsem tudta felmérni azt a nagy távo1ságot, mely 
a nemzedékek számára való feladat és az ő csekély erői, az 
egyéni vagy az egyesek ereje között volt. Azt a nagy tervet, amit 
elgondolt, egyedül nem tudta és nem is tudhatta tökéletesen 
kidolgozni, és emiatt hátrányt szenvedtek azok a konkrét rész-
letfeladatok is, amelyekkel megbízták. Ötletgazdagsága mindig 
újabb és újabb területekre cSábítötta, és a részletekben nem 
tudott kellő alapossággal elmélyedni. Erre mutatott rá Vásár-
helyi is, amikor Beszédes írói programmját - t. i. Magyarország 
hidrotechnikájának megírását - bírálva meg'jegyezte, hogy az 
nem egy embernek való feladat. Valóban, a magyar vízépít,és 
eredményeinek és helyzetének felmérése és egységes országos 

, vízépitési progTamm kidolgozása még ma is komoly feladatokat 
rejt magában. 

Másik végzetes tévedése volt, hogy nem vette észre, hogy az 
idő eljárt az egyes, központi irányítás és ellenőrzés nélkül fOlyó 
és éppen ezért sokszor tévutakon járó, helyi jellegü vízszabályo-
zásol{ fölött. Helyesebben: nem vette észre, hogy ennek az általa 
is annyira sürgetett egységesítésnek és irányításnak a szerve 
éppen az Országos Építészeti Igazgatóság. Éppen Ő, aki a leg-
inkább kinőtt a korábbi' kisszerü vízi munkálatok kereteiből, 
éppen ő kerűlt ellentétbe a központi irányitássa!. Mert ez nél-
küle jött létre, mert ennek megbízottai éppen az ő vetélytársai 
és ellenségei lettek, ebben az irányításban és ellenőrzésben csak 
személyes rosszakaratot és féltékenységet látott, mint ahogy 
valóban nagyrészt ez is vezette "bírálóit". Ezért aztán igyekezett 
kivonni magát e hivatali ellenőrzés alól, s vele szemben inkább 
8. közvélemény ellenőrzését kérte, a közvéleményhez fordult 
t:;ímogatásért; alkotá~ainak életrevalóságával, sikerével, mint a 
legmeggyőzőbb érvvel akarta munkájának értékeit bizonyítani. 
A bÜl'okl'ácia azonban erősebbnek bizonyult. 

Harmadi1<;: tévedésének oka a körűlményekben, a kor társa-
dalmi helyzetében rejlett. Ő már egy haladottabb társadaLmi 
rend számára dolgozott, egy új társadalmi rendet akart előké
szíteni munl~ájával, és mégis (ugyanakkor, amikor a földosztás-
ról írt) a tehetős földesural~ - a Széchenyíhez hasonló haza-
fia·k -' segitségéért volt kénytelen folyamodni, ha azt akarta, 
hogy tervei megvalósításához támogatást nyerj en. Ez azonban 
aIig sikerült neki. Széchenyi pedig csak egy volt, és az is azonnal 
felismerte felfogásuk, igazi céljaik különbözőségét, azzal is szinte 
már az első találkozásuk alkalmával összekülönbözött. Igaz 
ugyan, hogy később Széchenyi - dícséretére legyen mondva -
a DlUla-Tisza csatorna ügyében ismét Beszédes mellé állott. 
Vásárhelyí támadásai, "leleplezései" azonban őt is kiábrándi-
tották. Ő sem vette észre azt, hogy a cél -sokkal nagyszerübb, 
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semhogy a pillanatnyi anyagi haszon szempontjai miatt le 
lehetne róla mondani. És ő sem vette észre, hogy a terv fogya-
tékosságainak oka a tervező rendelkezésére álló anyagi esz-
közők csekély volta és esetleg a hasonló nagyszabású munká-
latok során szerezhető konkrét tapasztalatok hiánya. 

A magyar nép értékeinek gazdagságára - a sok közül is --
a legjobb példák közé tartozik Beszédes József. Kevés embernek 
kellett nagyobb nehézségekkel megküzdenie, hogy a benne lévő 
lehetőségeket kibontsa, llOgy az érvényesüléshez való jogát ki-
harcolja. 

Volt történehnünknek egy szakasza, amikOr - a reformkor 
megindulásának, a nemzeti erők összefogásának idején - úgy 
látszott, hogy sikerül áttörni e a korábban áthághatatlan fala-
kat. A haladás erői azonban differenciálódtak, s azon a ponton, 
ahol Beszédes állt, egyedül· maradt. Társtalanul, támogatás és 
megértés nélkül, mint - történelmünkben - azok, akik a je-
lennél előbbre látnak, egy távolabbi jövő előkészítéséú fára-
doznak. Ez volt kudarcának. oka. Távolról sem sikerült meg-
valósítania nündazt, amit akart s amire képes lett volna. De 
amit elért így is - sőt éppen a legyőzött nehézségek következ-
tében - példátlan teljesítmény volt. Példátlan teljesítmény, 
amely számunkra örök példa marad. " 
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ben. (Tudományos Gyüjtemény, 15. évf., 1831, 1. köt. 70~80. 
lap.) 

Itt ismerteti egyszeri és rövid átutazás a alapj án alkotott elha-
markodott véleményét, melyet később Vásárhelyi - pontos mérések 
alapján - megcáfolt. BMEKK 

5. A Duna világkereskedési tekintetben. Pest, Trattner-
Károlyi, 1830, 12-13.)ap. (Klny. Tudományos Gyüjtemény, 14. 
évf., 1830, 5. kötet, 15-24. lap, és 15. évf., 1831, 1. köt. 70-80. 

lap.) BlVIEKK 
A 2. és 4. tételszám a18.tt megj elölt cikkek külön kiadása. 
6. Gondolatok a kataszteri földm.érésről. (Tudományos 

Gyűjtemény, 15. évf., 1831, 5. köt. 3-17.. lap, 1. t.) 
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A kataszteri földmérés jelentőségének ismertetése során a feudá-
lis kötöttsége k felszámolásának szükségességét hangsúlyozza: a "ter-
mesztő erőnek" okos felhasználása érdekében. Földosztást követel ~ 
csatolja egy (felszabadított jObbágy) telepesfalu típustervét. 

BIvIEKK 
7. Vízi természeti törvény próbául. (Tudományos Gyűjte

mény, 15. évf., 1831, 6. köt. 3-32. lap.) 
7a. Kűlönnyomatként is megjelent: Pest, Trattner-Káro-

lYi", 1831, 23. lap. 
A vízi munkálatoknak - mondja a vízi természeti törvénye-

ken kell a18.pulniok. Két fő törvényt ismertet és az azok "alkalma-
zására" vonatkozó "rendszabásokat" a Sárvízi Nádor Csatorna Tár-
saság jegyzőkönyvéből. BIvIEKK 

8. Magyarországi hydrotechnikából próbául. (Sas,. 1. évf., 
2. köt. 97-123. lap.) OSZK 

8a. Különnyomatként is megjelent: Pest, Trattner-Károlyi 
é. n. 31. lap. . BMEKK 

Megkülönbözteti egymástól a hydroteclmiát (teória) és annal\: 
gyakorlati alkalmazását, a hydrotechnikát, melynek mindig a helyi 
adottságokon kell alapulnia. Ezért javasolja: "minden nemzetnek a 
maga hazája hydrotechnikáját az illető oskolában kritikai história 
formán taníttatni igen hasznos volna". Konkrét példával - Böhm 
Ferenc sárvízi terv ével - bizonyítja a helyi tapasztalatok és erec~
mények felhasználásának fontosságát. Azután felsorolja azokat az 
rdapelveket, melyekre a "hydroteclmikai plánum ok" készítésénél 
tekintettel kell lenni, és mindjárt közli az ezeknek az elvet_nek alap-
ján l>:észült tervét a "Fertő tavának és a Eanság nevü bozótságnak 
tökéletes kiszárításáról". 

9. Magyarország'i hajós folyó nagy ágazat. (Naviglio. Schiff-
bare-Stromramifiéation.) (Tudományos Gyüjtemény, 20. évf., 
1839, 12. köt. 62-74. lap.) 

Az országos csatornahálózat tervének első ismertetése. BIvIEKK 
10. Vízosztó épület és malom-csatorna Arad vármegyében. 

(Társalkodó, 5. évf., 1836, 70. sz., 277. lap.) OSZK 
11. Duna, Világkereskedési. és folyó szabályozási tekintetben. 

(Tudományos GyUjtemény, 21. évf., 1837, 1. köt. 72-76. lap.) 
Nyilván Vásárhelyi támadásaira válaszul és magyarázatképpen 

tözli egy 1831-ből való rövid összefoglaló tanUlmányát, melyben a 
Duna szabályozásával kapCSOlatos elgondolásait ismerteti. BIvIEKK 

12. Hazánkban jelenleg fennálló vízzel bánó hat részvé-
nyes-társaság rövid leírása. (Társalkodó, 6. évf., 1837, 17. sz. 
65-,-67. lap.) 

Töredék. Csak a Sárvízi Nádor Csatorna Társulat munkálatait 
ismerteti. OSZK 
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13. Kolozsvártól Grétzig hajózhato országos nagy csatorna 
tervének és a földszín s fOlyó-vizágy ótaimi elvének rövid elő
adása. (Pest, Hartleben, 1839, 4. 70 lap. 1 t.) 

Az országos csatornahálózat" tervének részletesebb ismertetése. 
Killönösen kiemeli annak közgazdasági jelentőségét. Figyelemre-
méltó fOlyóvízű ,Duna-Tisza csatorna terve, melynek nyomvonalát 
ő kereste fel először. A korábbi irodalom csak általában foglalko-
zott a csatorna jelentőségével, ele a feladat műszaki megoldására 
nem vállalkozott. A tanulmány szakszerű ismertetése megtalálható 
.. A Duna-Tisza csatorna ... " c. műben Sajó Elemér tollából. BMEKK 

14. Országos nagy csatorna terve. (Századunk, 2. évf., 1839, 
66. sz. 522-528. lap.) 

A "Kolozsvártól Grétzig hajózható ... " c. mú kivonatos ismerte-
t-ése. BMEKI-( 

15. Fejér-Körösi vízi malmokról, külön csatornára. (Száza-
clunk, 3. éVI., 1840, 7 ,sz. 49-51. lns.) OSZK 

16. Arad megyei malom-csatorna bevégeztéről lett hivata-
los jelentés. (Hírnök, 5. éVI., 1842, 27, 28. sz.) (Mérnöki irányza-
tok, Pest, Trattner-Károlyi, 1843, 75-90. lap.) OSZK, BMEKK 

17. Gyakorlati mütani értekezés :ek. Zemplén megye folyói és 
ezekkel kapcsolatban lévő vizek szabályzatukról. CH. é. ny. n, 
20. 1.) 

Megjelenf még: Mérnöki irányzatok, 1-18. lap. 
"Utójegyzet: Terveim." 
Terv a Tisza felső szakaszának és mellékfolyóinak átvágások3:al . 

való szabályozására. OSZK 
18. Mérnöki irányzatok. Szerzé vagy összeil'á -. (Pest, Tratt-

ner-Károlyi, 184:3, 4. 175 1. 3 t. 2 térk.) 
Gyüjteményes l{ötet, me ly részben BeszÉ-des tanUlmányait, rész-

ben a müköctésére vonatkozó iratokat tartalmazza. Legnagyobb ré-
szük más helyütt - többször is- m.egjelent. 

Tartalom: 
1. Gyakorlati mütani értekezés te}:. Zemplén megye' folyói 

és ezekkel kapcsolatban lévő vizek' szabályzatukról (1-18. lap). 
II. Javaslatol::: tek. Zemplél1 megye' folyói rendezetüket tár·· 

gyaló T. Társaság a18cpszabályaira (19-22. lap). 
III. Nemes Arad vál'megyében folyó Fe11ér ~':(örösből vonandó 

malomcsatorna iránt kötött részvény egyesüle':;i szerződés (23-
27. lap). 

IV. (Zichy Ferencz) Történeti előadása azoknak, mik a Sá1'-
víZ,~Sió és Kapos folyóvizel::: mocsárjains.l::: kívánt sikerrel teendő 
kiszárítására . " elhatároztattak, történtek és végrehajtattak ... 
(28--43. lap). 
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V. Illyen című könyvek bevezetésök: Transactiolis of the 
institution of civil engineers, London, 1836. (Építő mérnöl\:ök 
társulatok érintkezései) (44-74. lap). 

Különösen figyelmet érdemelnek a fordításhoz füzött jegyzetei 
("Magyarra fordító jegyzete"), melyekben "cselekvő hazafiságra", 
"nemzeti takarékosságra" , a mezőgazdaság' és a kereskedelem fej-
1esztését célzó vizi 111lmkálatokra és iparfejlesztésre buzdít, továbbá 
EZ idegen tőke behatölásál1ak veszélyeire figyelmeztet. 

VI. Arad megyei Malom-csatorna bevégeztéről lett hivat-alos 
jelentés (75-90. lap). 

VII. Észrevételek. Általános technikai tervek és alkotványok, 
l~iváltan gépintézet, folyó szabályzat és vízvezetések művileg 

megítélésöli:l'őr (95-123. lap). 

VIII. Vécsey Miklós:· Kolozsvár-Gréczi kiváltkép Pest--
Csongrádi csatornát illető irományok (124-144. lap). 

IX. Felvilág'ositó leír~sa a Duna-Tiszai Pesttől Csongrádig 
hajózható nagy csatorna tervének (145-152. lap). 

Valószinúleg a Duna-Tiszai Csatorna Társaság számára készült 
magyarázat a csatorna tervekhez. 

o X. Nézetek Tek. Baranya és Somogy megyében folyó Fekete 
víz, és Drávai öntéses lapályról, s ezzel kapcsolatban a Pest-
Jfiumei és Győr-Fiumei kereskedelmi nagy útról, egyszersmind 
Béga- és Bácsi-csf).torna biztosításáról Fiume felé (155-167. 
lap). 

XI. Technikai nézetek a Zichy csatornák nagyobb kiigazí-
tá~uli: allmlmára előadva (168-171. lap). 

19. Duna-tiszai hajÓZható csatornáról. (Pest, Trattner-Ká-
folyi, 1844, 37 lap.) 

Ismertetése ugyancsak megtalálható a "Duna-Tisza csatorna ... " 
c. müben Sajó Elemér tonából. OSZK 

20. Böngészet néhai Beszédes Ferenc (sic!) irományaibóL 
CA Magyar Mérnök Egylet Közlönye, 2. évf., 1868, 344-357. lap.) 

Az Ipoly-szabályozás és a Duna-Tisza csatorna tervének ismer-
tetése. . BMEK...~ 

21. Ivlutatvány Beszédes Józsefnek "Magyarországi Hydro-
technikából (vízépítészetről) próbául" czínl alatt 1831. évben 
megjelent értekezéséből. Közli Molnár Pál. (A Magyar Mérnök 
Egylet Közlönye, 3. évf., 1859, 157-160. lap.) BMEKK 
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II. Beszédes József tél'képei 

a) Nyomtatásban megjelent térképek 

1. Mappa regulationem fluviorum Sárvíz, Kapos et Sió, 
ostiique laC1.1S Balaton cum exsiccata his adjacente, antea inun-
data regione, sublatam Hem ope transectionum, et aggerum 
Danubii in fluvium Sárvíz l'egurgitationem. " ab anno 1811 ad 
1825 peractam exhibens. Fecit Jos (ephus) Beszédes. M. 10:) 
bécsi öl= 13 mm. 

Pesthini, Lith. Trentsenszky, 1825, 89 )< 58 cm, öh. 36 cm. 
lVIagyar-latin magyarázószöveggel. 14 lap. OSZK 

2. Kolozsvártól Grétzig hajózható Országos nagy Csatorna 
eredeti tervének rajzolat ja, szerzé Beszédes József vizmérnöl>: 
1825 peractam exhibens.Fecit Jos(esphu,s) Beszédes. M. 100 
gyal' mérföld = 6 mm. Pest, Hartleben, 1839. 40 >< 37 cm, öh. 
19 cm. Megjelent a hasonló c. müben . 

. 3. Baranya-somogyi fekete vizek szabályzatuk pestfiumei 
és győrfiumei kereskedelmi út s ezzel Béga és bácsi csatorna 
biztos össze kapcsolásuk átnézeti terve. 1843, szerzé Beszédes 
József. Rajzolta Háky Dániel vízmérnök. NL 1 lllagyar mér-
föld = 8 mm. Ptst, Trattner-Károlyi, 1843. 47 X 38 cm, Ö:l. 
19 cm. Megjelent a "Mérnöki irányzatok" c. műben. 

b) Kéziratos térképek 

1. Planum regulationis jlLxta quod Pars Septemtrionalis Pa-
luclum Simontornyensium ope regulati Alvei AB, medio l'ippae-
partim naturalis partim artificialis CD, et parvi Canalis aquam 

- subterraneam derivantis o: iJ sub omni tempestate exsiccatur, 
et oppidum ab inundationibus seCill'um redditur. Fecit Jos. 
Beszédes Geom... Comitis Eszterházy de Galantha. É.n. M. 
500 W. Kl = 130 mm, 105 X 70 cm. 

Kézirat. Szin. Or. n. Papír (több helyen szakadt). Eredeti hitele-
sített s módosított. O. L.' HU. tkgy. Div. 11. N0 98. 

2. Kapos Motsárja Planuma Melly annak vizes időjáráskor 
is tökéletes kiszárétását czélozza. N. Tolna V. Simontornyától 
Dombovárig. Eredetképpen szerzették és rajzolták 1818 és 1819. 
eszt. Beszédes József szép m. m. és Philosopl1iának Doktora, 
Galanthai gróf Eszterházy Károly ő Exc. urad. rend. Ing. Her-
mann János, főmélt. Eszterházy Her.czegség Dombovári Urada-
lom Rendes Ing. Obersetiner Antal... ozorai urad. r. ing. M. 
500 W. Kl = 130 mm, 216 X 102 cm. 

Kézirat. Szin. Or. w. eredeti papír. O. L. E. T. No 1. 6. 
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3. U. az ... 1818 ... III. szelet - Döbröközi gáttól Dombo-
várig. M. 500 W. Kl. = 130 mm, 196 X 122 cm. 

Kézirat. SZU1. o. Papír, eredeti. O. L. E. T. N0 r. 7. 

4. A tökéletessen ki szárítatott Sárrétnek és a benne készi-
tett vízi munkák állapotyának ábrázza (stb.) 1826. M. a. hely-
színrajzon: 1.000 bécsi öl = 63,5 mm; M. a. magasságnál és ke-
l'esztszelvényeknél: 10 bécsi öl = 166,5 mm, 221 >< 128 cm. 

Kézira.t. Szin. Hegyrajz csíkozással. Or. sz. vv. 
Veszprémi Állall1i Levéltár. 

5. Re11dezési terve a Duna egy részé:1el\: és az egész Sárköz-
nek, melly Tekintetes Tolna Vármegyében aDunának görbüle-
teit, ezeknek javalt áltmetszéseit, sárközi lapálytr.1entő tölté.se-
ket, Szegszárcl alá javalt hajóútat és a Sárvizének rendbehozott, 
os a Dunába leéndő új béfolyását mutatja ... Szerzettél\: és végez-
téK ... Április 20 án 1834. Beszédes József ... PóIm Antal ... Vörös 
László ... Halász Ignátz ... M. 1: 14400, 248 130 cm. 

A Vízrajzi Intézet térképgyüjteményéből az o. L.-ba került tér-
kép az igen nagy mér et ü anyag re·ndezetlensége ll1iatt hozzáférhe-
tetlen. Ezért azt csak Babos Z. és Mayer L. 1937-ből való ismertetése 
alapján tudjUk leírni. o. L. Vízrajzi Intézet tkgy. 

6. Eredeti terve azon vízféll'eszorítási rendszeres fő-csator
nának, mellyeI a Sebes Körös és Berettyó folyóktól t. Bihar és 
Békés vármegyékben okozott sárrétek egyedül, legbizonyosabban, 
legolcsóbban és legállandóbban kiszáríthatól{ tekintettel a hajó-
zásra is ... Szerzé 1837 és 1838 clik évben Beszédes József ... M. 
5000 bécsi öl = 258 mm, 414)< 56..5 cm. 

Kéz.irat. Szin. Or. n. vv. A csatorna hosszmetszete a térkép felső 
részén. o. Sz. K. Térképtár. T. A. 1215. 

7. Terve T. Békés vármegyékben a Körös folyók ág'ya ka-
nyarai átmeczésökkeli sükeres szabályozásának tekintettel a 
hajózásra is ... Szerzé 1838 clik évben Beszédes József ... lVI. 50QO 
bécsi öl = 162 rnm, 154 64 cm. 

Kézirat. Szin. Or. vv. Bizottsági ülés láttan-:..ozásával: Gyula, 1840. 
szept. 6-án. o. Sz. K. Térképtár T. a. 1208. 

8. Terve T. Baranya megyében fekvő k. alapítványi Vaiszló~ 
Uradalom mocsárai és vizöntéses földei kiszáritásuknak. Ere-
detien szerzé 1842-dik évben Beszédes József ... Adatokban és 
rajzolásban munkáló vízmérnök Háky Dániel. 1. FélreszOl'üó 
csatorna hosszmetszése, 2. Főszivató csatorna hosszmetszése, 3. 
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QIdalszivató csátornahosszmetszése. J\:r. 500 becsiöl-:-128 :mID, 
160 X 121,5 cm. . . 

Kézirat. Szin. Or. vv, A vajszlói uradalom vizrendezési és csator-
názási terve a három csatorna hosszmetszétével. 

. O. L. Htt. tkgy. Dív. 4;:No 49. 
9. 'Tekintétes Hont megyébeni Ipoly Fólyó Kir. Biztosság 

:=iIattátmetszések és gátosmalmok megszüntetése általi szabá.., . 
lyozásának terve egyszersmind egy új. malomcsátornát és a 
reá építhető 11 malom helyét tárgyazó. Szerkeszté BeszédesJó'-
zsef igazg. vízmérnök. Lemásolta. Belcsád Károly urad. mérn. 
1843. M. 1 OOO W. Kl. = 142 mm, 201 X 78 cm. 

Kézirat. Szin. O. Papír. Másolat. O. L. E. T. N0 r. 2. 

lÓ. Baranya dél-nyugoti részBben elterülő Fekete víz szaba-
lyozási terve 1844. Lemásolva 1855. M. 1" = 200°, 214 XI00 cm. 

Kézirat. Szin. Or. n. VV. Beszédes tervének másolata. 
Kaposvári Állami Levéltár 

11. (Duna--Tisza csátoi'na terve.) Keresztmetszeti rajza II 
Beszédes mérnök áital aj ámott kiásandó vezér-ároknak, továbbá 
a csatornának azon mértékek .szerint, mellyeket ugyanaz már 
kész állapotban nyerne. É. n. M. 23 (láb) = 187 .mm, 95~5 X 60,5 
eTIl. 

Kézirat. Szin. Papír. Nyilvánvalóan Beszédes tervei után ,készült 
.másolat O. L. Htt. tkgy. Dív. 11. N0 771c. 

III. Beszédes József kéziratos munkái 
1. Határszók. Összveszedte Beszédes József, 1832: . 

M. Tud. Akadémia kézirattárában. 

IV. Beszédes József életére és működésére vonatkozó irodalom 

1. ·(Zichy, FranCiseds) :. Historica enarratio Eorum quae ad 
Regulationem FluviorlL'IIl SárvÍz, Sió et Kapos, ad optatum effec-
tum deducendam sub:moderatione et medíantibus Dispositionibus 
eatenus altissime ordinatae Comissionis Regiáe instituta, gesta 
ac peractaha.bentur, quae ítem per· Eandem COl11missionem 
Regíam ad regulandam in Comitatibus Pesthiensi, Tolnensi, 

Bác.sfensÍ.ét Báranyiensi Danubium suscepta, superataque sunt; 
una ratione observatae in his OecoI1omiae exhibens. (Pesthiní, 
Lith. Trentsensky (?) 1825, 14 lap.) 

Megjelent mint a "l\!appa regulationem .. !' c. térkép kétnyelvű 
magyarázo szövege. Szerzője 'Csaplovics LŐrincz, magyarra fordította 
Besz~des József. Im:pressum adatok a térképről. A SárvíziNádor 



· Csatorna Társulat történetét, Beszédes munkájának eredményeit is-
merteti. Az 1825. évi Országgyűlés számára készült hivatalos jelen-
tés. . - O. Sz. K. (TM 4706) 

2. (Zichy Ferencz): Történeti előadása azoknak, mik a Sár-
víz, Sió és Kapos folyóvizek mocsárjainak !kívánt sikerrel teendő 
kiszárítására, az erre kegyelmesen rendelt királyi biztos:ságnak 
igazgatása és iritézetei által elhatároztattak, .történtek és végre-
hajtattak; s a 'miket azon királyi biztosság Pest~ Tolria, Baranya 
és Bács vármegyékben a Duna folyásának megigazítasára el-
l~ezdett és végzett; a mely egyszersmind az ~zen tárgyakkal való 
bánásmódot magába foglalja. 

(Századunk, 3. év-f., 1840, 11-':'12. sz., 81-85, 91-94. has: 
Megjelent még: Gya.l-.orlati műt:,uli értekezés ... H. ny. é. n .. 
13-20// lap. - Mérnöki irányzatok, pest,Trattner-Károlyi,~ 
1843, 28-43. lap.) 

A "Historica enarratio ... " Beszédes által fordított magyru:nyelvű 
változata, melyet utóbb a Duna-Tisza csatorna ügyének napirendre 
kerülése idején -' Beszédes támogatására - a Századunk közölt le. 

OSZK BMEI{K 

3. Vál';árhelyi Pál: Próba vizsgálat Beszédes Urnak a Tudo-
mányos Gyűjtemény 1830-dik esztendei IV, V, VI-dik kötetei-
benkiad()tt Próba értekezéseiről. 

(Tudományos Gyüjtemény, 15. évf., 1831, 1. köt. 3. sz. 57-
106. lap.) 

Vásárhelyi m. munkatársainak első "bírálata" Beszédes egész 
addigi irodalmi működése felett.' OSZK 

4. VáSárhelyi Pál: Néhány figyelmeztető szó a vaskapui űgy
ben. (Athenaeum, 2. évf., 1838, 257-263. has.) 

Beszédes tévedéseire figyelmeztet a közben megejtett p~mtos . 
mérések alapján. BMEKK 

5. Vásárhelyi Pál: Kolozsvártól Grétzig hajózható országos 
nagy csatorna tervének. '. rövid előadása. (Figyelmező, 3. évf., 
1839, 302-31. sz. 509-516. has.) 

Elsősorban Beszédes folyó vizű Duna-Tisza csatornájának tervét 
bírálja. Tagadja, hogy a csatorna átvágásához' hasonlóan vezérárok 
kiásás ával és a fOlyó víz erejének. segítségével kialakítható lenne .. 
- Ez akkor még vita tárgya lehetett: nem egy kiváló külföldi mer-
n,ök is osztotta Beszédes tévedését. . BMEK.,.'C 

6. Vécsey Miklós: Duna-tiszai hajókázható nagy c.satorna. 
(Századunk, 3. évf., 1940, 13, 14. sz. 97-100, 109-112. has.) --
(Mérnöki irányzatOk, Pest, Trattner-Károlyi, 1843, 127-144. 
lap.) 
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.pi. Duna-Tisza Csatorna Társáság megalakulásának történetét . 
és addigi működés ét ismerteti. BMEKK 

7. Nemes Arad vármegYében folyó Fehér KÖl:ösből vonandó 
Malomcsatorna iránt kötött részvény egyesületi szerződés. (Mér-
nöki irányzatok, Pest, Trattner-Károlyi, 1843, 23-27. lap.) -

. Gyakorlati műtani értekezés ... H. ny. é. n. 11-12. lap.) 
. BMEKK 

8. Győry Sándor emlékbeszéde Beszédes József, a mathema-
ticai és természettud. osztálybeli It. felett. (Magyar Akadémiai 
Értesítő. 1852. 200-204. lap.) OSZK 

9. Beszédes József. (Értesítő, 1. ·évf., 1852, 21. sz., 166-167. 
lap.) OSZK. 

10. Necrolog. Beszédes József, 
1852, 13. -sz., 311. lap.) 

(Gazdasági Lapok, 4. évf., 
. OSZK 

11. Beszédes József. (Pesti Napló, 3. évf., 1852, 597. sz.) OSZK 

* 12. Molnár Pál:. Beszédes József. (Aradi Utasító Naptár, 
1857, 44. lap.) 

13. M(oInár) P(áI): A duna-balatoni hajózási csatorna. Ter--
ve zte Beszédes József. (Pesti Napló, 8. évf., 1857, febr., 28. lap.) 

MegemlékezésÜl Beszédes halálának évfordulójáról közli az ad-
dig ismeretlen csatorna-tervet. . . OSZK 

, 14. Beszédes József. (Magyar Tudományos Akadémiai Alma-
nach 1863, 273. lap.) MTAK 

15. Beszédes József. (1789--1851) (sic!) (Vasárnapi Újság, 
13. évf., 1866, 17. sz., 197-198. lap.) OSZK 

16. Molnár Pál: Beszédes -József életrajza. (A Magyar Mérnök 
Egylet Közlönye, 3. évf., 1869. 151-156. lap.) 

Az első il:észletesebb Beszédes életrajz, igen hiányos bibliográfiá-
val. BMEKK 

17. Győry Sándor emlékbeszéde Beszédes József, a mathema-
ticai és természettud. osztálybeli It. felett. (Az országos mágyar 
gazdasági egyesület emlékkönyve. Szerk. Galgóczy Károly, Bp. 
Kocsi-ny: 1879-1880, 3. füz., 68-74. lap.) , OSZK 

18. B. P.: BeszédesJózsef. (Budapesti Hírlap, 1894. szept. 12.) 

"Eredeti tárca" az azóta elveszett önéletrajzi vázlat alapján. 
OSZK 
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19. B.P.: Beszédes József Önéletrajza. (Vízügyi és Hajózási 
Közlöny, 1894, 37. sz., 321-322. lap.) OSZK 

A Budapesti Hírlap cikkének átvétele. 

20. Sárközy Imre: Régibb vízi mérnökeink.életéből. 2. Beszé';; 
des József (1768-1852). (Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti 
Értesítője, 14. évf., 1895, 18. sz., 119-121. lap.) BMEKK 

20 a, A cikksorozat megjelent különlenyomatban is: S. L: Ré-
gibb vízi mémökeink életéből vázlatok. (Bp. Pátria, 1897. 171. L 
Itt a .Beszédes Józsefről szóló cikk a 17-24. lapokon található.) 

BMEKK 

21. Beszédes síremlék alapító levele. (lVIagyar Mérnök- és 
Építész-Egylet. Heti Értesítőj.e: 16. évf., 1897, 147. lap.) BMEKK. 

22. Lósy-Schmidt Ede: Beszédes József dr. sajátkező jegyzetei 
az 1833.i Geographical Annual-ban (Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet Közlönye, 54. évf., 1920 . ..15-17. lap.) 

Beszédes feljegyzéseinek, politikai gondolat-töredékeinek és csa-
tornaterv ötletetnek ismertetése. BMEKK 

23. Lósy-Schmidt Ede: Dr. Beszédes Józsefnek a balatoníkir. 
biztosság ígazgató főmérnökénelc 1833-ban kelt két levele. (Ma.., 
gyal' Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 56. évf., 1922, 375-
376. lap.) . ' 

Jelentések a Balaton-rendezés felvételi munkálatainak lefolyá-
sáról.A levelek Zala vm. levéltárából. BMEKK 

24. Kenessey Béla: Beszédes József ~;mlékezete .. (VízÜgyi Köz-
lemények. 15 .. évf., 1933, 8-10. lap.) 

A rövid megemlékezés érdekessége, hogy közli a Mérnök-Egylet 
áltaÍ 1897:'ben felállított egyszerii síremlék fényl~épét. BMEKK .. 

25. Babos Zoltán-Mayer László: Az ármentesítések, belvíz-
rendezések és. lecsapolások fejlődése Magyarországon. (Vízügyi 
Közlemények, 21. évf., 1939, 32-91, 227-,-287. 12~p.) BMEK-K. 

26. A kultúrmérnöki intézmény hat évtizede. 1879-1939. 
Szef'k.: Trummer ih'pád és Lászlóffy Violdemár. (Bp. Főldmüve:... 
lésiigyi Minisztérium,1940,XII, 275. li:tp, .33 t. ltérk.)(A lVI.Kir. 
Földmüvelésiigyi Minisztérium Kiadványai, 1940. 5. sz.) BMEKK 
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27. A Duna-Tisza Csatorna. A csatorna története és irodalma, 
az idők folyamán készült fontosabb tervek leírása és kritikai 
összehasonlítása .. '. Szerk.: Lampl Hugó és Hallóssy Ferenc. Bp., 
Egyet. ny. 1947, VIII, 320 L, 8 t., 9 mell.) A Magyar Földmüvelés-

. ügyi Minisztérium kiadványa.) BMEKK 
Beszédes Duna-Tisza csatorna tervének ill. az erről szóló'művei

nek szakszerű, tárgyilagos és eléggé részletes iSl11.ertetését. adja Sajó 
Elemér tollából. A kűlönböző csatorn.atervek összehasoníításánáI 
Beszédes (elso) mélybevágású csatorna tervére, ill. imnek a tervnek 
az ismertetésére, melytől a későbbi s vita. tárgyát képező tervek 
Jelentékenyeneltértel{, s melynek így inkább csak történeti jelentő
sége van, a gyakorlati szempontokat szem előtt tartó mű nem tér ki. 

28. Fodor Ferenc: Beszédes József (1786. II. 12-1852. II. 29.) 
halála százados évfordulójára .. (Vizügyi Közlemények. 34. évf., 
1952, 2. sz., 159-178. lap.) BMEKK 

29. Széchenyi István-Waldstein János: Keleti utazása· 
1830-ban. (Széchenyi Istváil gróf naplÓja 1830. június 24-től 
október 19-ig és Waldstein János gróf kiadatlan útijegyzetei '" 
Kiadta, bevezetéssel'és magyarázatokkal ellátta Kálnoky Hugó.) 
(:qp.) FraÍ1klin, é. n. 320 lap 13 t. 

Idegennyelvií. irodalom 
1. Fynje, H.F. - Conrad, H. ~ Conrad, W.: EntwlU'f eines 

Kanals zur Verbindungg der Donau mit der Tlleiss vonPesth 
bis Szegedin in Ungarn. (Allgemeine Bauzeitung mit Abbildul1-
gen, 14. évf., 1849. 331-354. lap.) BMEKI~ 



1933. 
Í\Iüszakt vezető: Hor~·ath .1áno:::; 

J._ 1::é2.irat "i1y-o:-::d{dJ:l érkezett: 1053. VI. 12. t\feg5elel:é2: an:;. :31. ?éldányszá:n: 5ÚO 
Terjedelenl: 2,75 (A/5) iv 

I<és:dnt lino!:ype szedé3sel. h-es, Inag3B nYJn1ással, a I\:INOSZ 55~Jl~-50A és 
5!3D2-~·5(jA SZUbV?~llyok 3zeril.1t. 


