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ELŐSZÓ 

A kiegyezést megelőző másfél évszázad legnagyobb magyar míi
szaki munkálatai a vizek fel'mérése, szabályozási tervek készítése, 
valamint kisebb területeken a szabályozások és lecsapolások meg
kezdése voltak. Ennek a munkának részletes története nincs meg
írva, részleteiben sincs feltárva. Még a Duna és Tisza szabályozásá
nak története al'egismertebb, de itt sem a felmérés míiszaki rész
letei, hanem inkább a munkáLatok szervezése, szervezete, ezeknek 
társadalmi és politikai vetületei. Néhány nagy vízépítő életrajzát 
már megírták, Vásárhelyi Pál, Vedres István, Reitter Ferenc élet
müve előttünk áll, de e vezető szellemek ,mellett sok száz névtelen 
mérnöknek köszönhetjük, hogy a tőrök hódoltság megszűntével a 
hátrahagyott vízivilágból búzaország lett. 

Munkám anyaggyüjtése azzal indult meg, hogy a Magyar Tudo
mányos Akadémia osztálya a Vízgazdálkodási Tudományos Ku
tató Intézet keretében megbízott a levéltárak kéziratos vízrajzi tér
képeinek katalogizálásával. Munkám közben nemcsak a fővárosi le
véltárakban és térképtárakban található régi vízrajzi térképeket is
mertem meg, hanem szerzőikre vonatkozólag is sok adattal találkoz
tam. Ezeknek az adatoknak fel'használásával indítottam meg a vÍzi
mérnökeinkre vonatkozó anyag gyüjtését. Kutatásaimat 1954 no
vemberében zártam le. Munkámat 1954 december elsején nyújtot
tam be a Magyar Tudományos Akadémia műszaktörténeti pályáza
tára, melynek első díját sikerült elnyernem. 

A. Tiszáról és kisebb mellékfolyóiról teljes feldolgozást nyújtok, 
a NIaros és még inkább a Temesköz felmérése és vizi munkálatairóL 
azonban csak vázlatos eredményeket közölhetek. 

Budapest, 1957. évi július havában 
Szerző 
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A MAGYAR YÍZIVILAG 

Amikor a törököt 17I8-ban az ország délvidékének utolsó csücs-
k~ből is sikeriUt kiszorítani. olyan óriási vízivilágot hagyott maga 
után, amelynek sehol másutt Európában nem volt mása. A kis-
alföldi és a nagyalföldi medence, valamint a Dunántúl mélyebb fek-
vésú helyei, sőt még egyik-másik felvidéki medencefenék is hasz-
nálhatatlan, terméketlen és egészségtelen vízivilág volt. Vízimérnö-
keink és talajgeológusaink egybehangzó véleménye és becslése sze-
rint az ármentesítő munkálatok megkezdése előtt a Kárpát-meden-
cében az év nagyobbik részében vízzel volt borítva 3 987 672 k. hold-
nyi terület, időnként ezenkívül víz alá került még 2 736 876 k. h. 
térség. úgyhogy a víz birodalmához tartozó egész terület mintegy 
6724548 k. h.-ra tehető. 

Ha meggondoljuk. hogy ét Kárpát-medence területének mintegy 
51 11 (J-a esik a 200 m-es. azaz alföldi szint alá, s hogy ez a terület 
mintegy 28 143 OOO k. holdat tesz ki, s hogy ebből mintegy 6736 OOO 
k. h. tartozott a vízivilághoz. úgy könnyú belátnunk, hogy az or-
ó,7,ág legjobban megmúvelhető alföldi területének kb. 24°: ü-át, azaz 
egynegyedét nem az eke, hanem a víz tartotta birtokában. Közis-
mertek azok a tények. hogy magas vízálláskor a Máramarosból 
jövő só-dereglyék útr-övidítés céljából az Alföld északkeleti pere-
mére érkezve elhagyták a Tisza medrét, és a különböző fattyú-
é1gakon és mocsarako n át vették útjukat Szolnokhoz, s volt rá eset, 
hogya szegedi vásárosok hajón mentek vásárra Nagykikindára. 

De lássunk más mozzanatokat is az Alföld egykori vizivilágá-
nak jellemzéséhez. Az Alföld egyik leginkább elvizesedett táj án, a 
Jászságban. csaknem félezer (445) vízrajzi név élt a nép ajkán, ho-
lott mindössze 11 község területére terjedt ki. Lányi Sámuel - a 
Körös vidéket térképezve - 1822-ben a következő folyóneveket 
üta térképére erről a nem nagy területről: Nagy-Körös; Fehér-
Körös, Fekete-K., Sebes-K.,. Kis-K, Berettyó, Káló, Kut<:,s, Kölesér, 
Km'hány, Gyepes, Fáas, Büngösd, Leveles, Szartos, Teőz, Tásnyék, 
Bugyér, Hajdu-völgy, l\iIágots. Korogy, Veker, Kurtza, Kondoros, 
Kákafok, KakáL 
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Ha e tömérdek vízfolyás és vízállás nyugalmi állapotban ma-
radt volna, s egy-egy nagy árvíz után nem változott voma helyze-
tük, elviselhetőbb lett _ voma, de a vizek állandóan változtatták 
medrüket, pusztították part jaikat, ahol meg építették, oda sívó homo-
kot hordtak. Még a szabályozás alatt is. pl. a Duna az 1856-66 
közti évtizedben csupán Gutor és Süly között nem kevesebb, mint 
2000 k. h. földet hordott el. 

Ha okait keressük ennek az óriási vízivilág kialakulásának, 
abban több tényező közremúködését kell felismernünk, s földrajzi; 
geológiai, gazdasági, emberföldl-ajzi, történelmi mozzanatokra fo-
gunk találni. 

Vegyük elsőnek a geológiai tényezőket. Tudvalevő, hogy az Al-
föld beszakadt medence, amely süllyedését még ma sem fejezte be. 
lVIélyét ma már kikutatott törésvonalak járják át, mégpedig két 
irányban. A főirány a Balaton-Dunazug-Mátra-Tokaj ---voilaI, a 
másik nagy szögben ehhez fordul, amely Dunántúl még majdnem 
déli-északi irányú, de azután keletebbre mindinkább északnyugati-
délkeleti irányúvá válik. Ez a két geológiai tény határozza meg a 
magyar folyók életét. A medencefenék máiglan tartó süllyedése 
nem egyenletes, hanem helyenként lényeges szintkülönbségek mu-
tatkoznak benne, amint az Bendefy izoanabazis vizsgálataiból ki-
derült. Ebből az következik, hogy a folyók alatti terep lejtése vál-
tozik, ami elég jelentékeny, mert félszázad alatt helyenként több 
cm-t tesz ki. Már idősb Lóczy Lajos is rámutatott arra, hogy az Al-
föld peremein kis helyi süllyedékek alakultak, amelyekbé egyes 
mocsarak fészkelték be magukat, mint a Szernye, Ecsedi láp, Sár-
rétek, Alibunár. Lóczy azonban még nem tudta, hogy eperemi 
süllyedékek alatt ma is mozgásban van a felszín. Sikerült Fodor 
Ferencnek kimutatnia, hogy pl. a Zagyva Jászságon keresztül ve-
zető szakaszán a vizek folyási iránya és futása lényegesen meg-
változott már a történelmi idők folyamán, s számos ősfolyómeder 
mutatható ki. amelyeket a Zagyva és Tarna hagytak el. Szó szerint 
igaz, hogy egy kis alföldi peremí medence van ott kialakulóban, 
ami ha lassú folyamat is, de mégis valóság, és a folyóvizek meg-
érzik. Éppen így az ő vizsgálataiból tudjuk, hogy az, amit a múlt 
század elején is megsejtettek egyesek, s amit később csatornák ve-
zetésében is hasznosítani akartak magyar vízimérnökök: Beszédes, 
Lamm, sőt a nem mérnök V écsey Miklós is, de amit csak legújab-
ban sikerült bebizonyítani, hogy az Ér völgye Biharban hajdan 
nagy folyó völgye volt, s hogy valószÍnúleg a Tisza egyik ága ka-
nyarodott oda az Avas és a szatmári Bükk hegységek lábai előtt; 
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-az Ös-Szamos kétségtelenül benne folyt. Az ősmeder felső szakasza 
ma is szépen kimutatható az Avas hegység nyugati lábai előtt, s 
még a VII. században is élővíz volt. 

Ilyen ősmedrek még számos helyen lehetnek az Alföldön, ame-
lyek nagy áradáskor vizet kaphattak. 

A földkéreg törésvonalainak kétségtelenül hatása van a folyók 
irányára és medreik kialakítására. A fent érintett kettős irányú 
törésvonal világosan felismerhető a Tisza alföldi szakasza egymás 
utáni irányváltozásaiban, a főirányú délnyugat-északkeleti és az 
erre nagy szögben forduló délkelet-északnyugati irányokban, amelyek 
a folyó Tiszaújlak-Szeged közti futásában váltogatják egymást. A 
törésvonalaknak a folyók iránya megszabásában való szerepét ál-
talánosságban már Cholnoky is felismerte. 

Ezeken az endogén jelenségeken kívül vannak még földrajzi. 
exogén jelenségek is a magyar folyók életében, ilyenek a törmelék-
kúp ok és a folyók különböző szakasz-jellege. 

A felvidéki medencékből a síkságra érkező folyók esése hir-
telen lecsökkenvén, nagy törmelékkúpokat építettek maguknak. 
főleg a Maros és a Duna Pozsony és Komárom közti csallóközi sza-
kasza. Ezeken a törmelékkúpokon a folyó legyezőszerű alakban ide-
Dda ing. Legnagyszerűbb jelensége ennek a Hoangho torkolati 
vidéke, de nálunk is kiválóan megfigyelhetjük a Maroson, ahol 
szintén ősmedrek mutathatók ki. Ezek közül egyesek a Fehér-Körös 
felé, mások Temesköz felé indulnak ki, az utóbbiak közül pl. em-
líthető az Aranka. Súlyos vízrajzi problémája volt a magyar vízi-
mérnököknek a Duna törmelékkúpjának vízosztó szerepét leküz-
deni a Csallóközben. A Dévényi kapun beömlő· Duna törmeléke 
igen nagy mennyiségű volt, viszont esése lecsökkent, ezért megépí-
tette a Kárpátmedence leghatalmasabb törmelékkúpját. amelyen 
a folyó ezernyi ágra bomlott. A törmelékkúp északi peremén halad 
a Vág-Duna, a délin a lVlosoni-Duna. Az Öreg-Duna tömérdek tör-
meléket rakott le és ezáltal törmelékkúpját folyton továbbépítette, 
alsószakasz jellegűvé vált, azaz zátonyokat torlasztott önmaga elé. 
tehát szerte ágazott. A két kisebb ág magasabb medre miatt nem 
kapván annyi törmeléket, középszakasz jellegü maradt, azaz kanya-
rog. A törmelékkúpok fattyú ágai ugyanis mindig középszakasz jel-
legüek. E törmelékkúp szorította annyira keletre a Vágot. Nyitrát. 
Rábát. s ez duzzasztoHa fel a Hanság mocsarát. A Szamos viszont 
nem építhetett magának olyan törmelékkúpot mint a :\1aros. mert 
~hiszen említettük. hogy egy állandóan mélyülő teknöbe szalad bele 
alföldi szakaszán. 
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A másik földrajzi oka a magyar lapályok elvizenyősödésének
a folyók szakaszjellegéből adódik. Az alföldi folyók mindegyike kö--
zépszakasz -Jellegű, azaz kanyarog. A folyókanyarok állandóan fej--
lődésben vannak. és lassanként túlfejlődnek, amikor azután a ka--
nyar zugán átszakad a part, és az addigi kanyar mint morotva ma-
rad hátra. Cholnoky tömérdek ősi morotvát mutatott ki az Alföld 
északkeleti zugában Tokaj és a Körösök között. Magas vízálláskor 
ezek a régi morotvák nünd vizet kaptak, s a belvizek is gyakran 
megtöltötték azokat. Rengeteg sok morotvát hagyott maga mellett 
a Bodrog. sőt ezek a morotvák jóval lejjebb is felismerhetők a mai 
tokaji torkolat alatt; a Tisza ágának tartott Takta-árok is a Bodrog 
egykori medre volt. A Körösök és a Berettyó morotvái szinte hi-
hetetlenül széles területet kalandoztak be, s ehhez járult még szá-
mos fattyú-ág, amelyek a Tiszából szakadtak ki, köztük a hirhedt 
Mirrho. 

A Temesközben a Temes, Bega, Karas vizei egészen bizony-
talanul hálózták be a területet, egymással érintkeztek. közös mo-
csarakat alkottak. 

A magyar lapályok elvizenyősödésének, lápvilággá alakulásá-
nak tehát egész sor földrajzi oka volt. De nem kisebb jelentőségüek 
2. gazdasági okok sem. A magyarság honalarítását követő első szá-
zadokban sokkal nagyobb gazdasági értékük volt a vizeknek, mint 
később; egyrészt mint halászóhelyeknek, másrészt mint védelnli. 
eszközöknek, sok helyen gyepüvonalaknak használták azokat, főleg 
törzsek közötti gyepüknek. A folyók gazdasági hasznát vették mal-
mok hajtására. Tömérdek vízimalom állott folyóvizeinken, amelyek-
nek malomgátai felduzzasztották ezeket a lomha folyókat, s elpos-
vány03ították az egész térséget, az iszapot felfogták és lerakták. A 
malomgátak mia\t keletkezett pöröknek vége-hossza nem volt, s. 
még a szabályozásoknak is egyik legkomolyabb hátráltatói voltak.. 

A magyar vízi munkálatok történetében külön fejezetet kel-
lene a vízimalmoknak és malomcsatornáknak juttatni. Súlyosan üt_o 
köztek össze ezekben a magángazdasági, közgazdasági és társadalmi 
érdekel;;:. A malmok többnyire nagybirtokosok, esetleg községek 
tulajdonában voltak, ezek tehát a véglet'2kig ellenállottak széthá-
nyásuknak. Ha még csak ezeket a magánérdekeket kellett volna 
elhárítaniok a vízszabályozóknak. kisebb lett volna a nehézség, de 
más oldalról a közérdek s éppen a legszegényebb társadalmi osztá-
lyoknak érdekei kívánták azoknak fenntartását, mert malmokra 
feltétlenül szükség volt. hiszen széLrnaImokkal egyáltalán nem le-
hetett volna ellátni a szükségleteket. Viszont a lecsapolások és sza--
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bályozásoktól alig lehetett komolyabb eredményeket várni, amíg a 
malmokat, s főleg a malomgátakat meg nem szabályozták. Amikor 
a múlt század harmincas éveinek végén Vásárhelyi az Építési Igaz-
gatóságon dolgozott, legtöbb malom ügyében neki kellett döntenie, 
s ez igen nehéz probléma volt, annyiféle érdeket kellett összeegyez-
tetnie. Csak kevés olyan kiváló megoldást lehetett találni, mint 
amilyet Beszédes József talált, amikor megalkotta a Fehér-Körös 
malomcsatornáját, amely az érdekeltségek társulati tömörüléséből 

épült, s számos malmot forgatott, amellett tökéletesen szolgálta a 
folyószabályozást is. 

Az elláposodott területeken a nép életmódja is a természeti kö-
rülményekhez idomult. A nép nem átkot, hanem áldást látott a tö-
mérdek lápban, mocsárban, amely a törökvilágban kitünő búvó-
helyet adott neki, legelőt barmainak, s kifejlődött egy sajátságo-
san magyar életmód, a rétségi élet, réti legeltetés, halászat, páká-
szat. A vízivilág tehát mint emberföldrajzi tényező is szerepet ját-
szott. Amikor a lecsapolásokra sor került, az egyúttal a föld népe 
életmódj ának megváltoztatását is magával hozta, úgyhogy a Körös-
Berettyó vidékén igen komolyellenállások is mutatkozta~ a lecsa-
polásokkal szemben. 

A lecsapoló· munkálatoknak érdekes társadalmi hátterét figyel-
hetjük meg. Kétségtelen, hogy a tömérdek mocsár és láp eltünte-
tése minden társadalmi osztály érdekét egyaránt szolgálta. De nem 
mindegyikét azonos vonalon és azonos mértékben. A birtokos osz-
tálynak és a nemzetgazdaságnak is igen nagy érdekei füződtek 

ahhcz .. hogy újabb termőterületekhez jusson akkor, amikor a ma-
gyar búza termelés kezdte megtalálni európai piacát. Mivel azon-
ban a nagy mocsárterületek majdnem mindenütt a nagybirtokok-
hoz, esetleg községekhez tartoztak, a parasztság mitsem nyert 
újabb termőterületekben. Viszont elvesztette régi életterét: a halá-
szatot, pákászatot, rétségi legeltetés t. Érthető tehát, hogy a pa-
rasztság itt-ott megkísérelte a lecsapolásokkal szemben való ellen-
állást. Hogyalecsapolásokhoz és szabályozásokhoz közvetve nagy 
szociális. egészségügyi stb. érdekei fűződtek magának a paraszt-
ságnak is, ezek a szempontok akkor még nem voltak elötte nyil-
vánvalóak, s csak azt látta, hogy kihúzzák alóla ösi életmódjának 
életterét. 

Más volt a helyzet a szabad kerületekben, a Jászságban, a Kun-
ságban, ahol a föld magának az őslakosságnak szabad birbkában 
volt. ahol tehát maguknak szabadíthattak fel újabb termőterüle
teket. Majd rá is mutatunk, hogy pl. a Jászságban maga a lakos-
ság milyen óriási eröfeszitéseket tett a lecsapolások érdekében. 
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A vízivilág nem is óhajtott búzaországgá alakulni, sőt mind-
inkább terjedőben volt. Vásárhelyi Pál, a magyar vízi munkálatok 
talán legnagyobb héJse mondotta akadémiai székfoglalójában a Sár-
rétről a következőket: »Ezen térség hajdan és pedig még a' sze-
rencsétlen emlékezetű török uralkodás alatt is mívelve 's nagyobb 
részében lakva volt, hogy a' folyó (ti. a Berettyó) medre sem nád-
dal benőve! sem malomgátokkal rekesztgetve nem találtatott: va-
lóban fájlalnunk kell, hogy ezen baj tulajdon gondatlanságcmk által 
hatalmazott el annyira.« (1840. jún. 1.) 
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A MAGYAR lVIÉRNÖKKEPZES MEGALAPÍTÁSA 

A magyar szem annyira hozzászokott e vízivilág szemléletéhez, 
hogy már meg se látta, adottságnak vette, amivel szemben nem ta-
lált segítséget. Egy idegen szem és személy kellett hozzá, aki 
elsőnek látta meg a vízivilág mérhetetlen káráit, és segítségre gon-
dolt. Ez a férfiú II. József volt, aki komolyan hozzálátott, hogy 
egy mérnök-hadsereget neveltessen, akit ellene küldhet a vízi-
világnak. Voltak ugyan már előbb is kezdeményezések műszaki 

szakemberek képzésére, de ezek nem hoztak komoly eredményeket. 
A rendszeres mérnökképzést megelőzőleg voltak már Magyar-

országon bizonyos matematikusoknak, máskor geometráknak neve-
zett, de rendszeresen ki nem képzett férfiak, akik térképeket készí-
tettek, többek között vízi térképeket is) de többnyire inkább csak 
birtoktérképeket. Hogy ezek hogyan szerezték műszaki tudásukat, 
arról nagyon hiányos adataink vannak. Mikoviny Sám.uel volt az 
első szakértelemmel dolgozó magyar térkép író, s úgy látszik, hogy 
körötte Pozsony vidékén egész iskola alakult ki, s talán ő volt köz-
vetlen vagy közvetett mesterük. Csak néhányat említve. ilyen volt 
pl. Stiller András, aki a XVIII. század közepén már aGaramról 
csinált térképet vagy Libay József, aki a '/ágot térképezte s még 
egy sereg névtelen, akiknek csak térképeit ismerjük közvetlenül 
Mikoviny idejéből. Úgy látszik, hogy a föld- és vízméres tudomá-
nyának megalapítója Mikoviny lehetett, akitől azután átszármazott 
a mesterségbeli tudás egész sor térképcsinálóra. 

Ugyancsak a r~mdszeres mérnökképzést megelőzőleg sok kivál(J 
föld- és vízmérőt ismerünk, pl. Magyar István, Dlholuczky János, 
akik nem valószínű, hogy Mikovinytől vették volna át tudásukat. 
Ezek vagy a nagyszombati egyetemen tanultak matematikát, vagy 
\'alamelyik jezsuita, később kir. akadémián, s úgy látszik, hogy 
9.zután valamelyik kamarai mérnök mellett szereztek gyakorlati 
tudást a felmérésekben. Több olyan névvel találkozunk ugyanis a 
nagyszombati egyetem anyakönyveiben, akik később neves föld-
mérőkként lettek ismertekké. Vannak viszont olyan korai mérnö-
keink is, akiket nem találunk meg sem a nagyszombati egyetem 
anyakön:yveiben, sem az akadémiákon, de ennek ellenére is a leg-
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nagyobb magyar vízimérnökök sorában foglalhatnak helyet. pL 
Balla Antal. 

Egy másik vonala korai vízimérnökeinknek a bécsi katonai 
mérnöki iskolából indult el, amelyet 1717-ben alapítottak. Ezekből 
egyesek a polgári életben helyezkedtek el, mint 121. a Kiss-fivérek, 
Krieger Sámuel., Böhm Ferenc, Nagy József, Mezeő Cyrill.; ilyen 
azonban nem sok van. (Az utóbbiakra vonatkozó adatokat Friedrich 
Gatti "Geschichte der K. K. Ingenieur und K. K. Genie-Akademie. 
1717-1869. Wien, 1901. c. művéből merítettem.) 

Ezek azonban még mindig csak kevés mérnököt bocsáthattak 
rendelkezésre a vízivilág meghódításához. Rendszeres mérnökkép-
zésre volt immár sürgős szükség. Ennek kezdeményeit már Mária 
Terézia korában talá'ljuk. Mária Terézia ugyanis 17GB-ban meg-
alapította Szencen a Collegium Oeconomicum nevű iskolát, amely-
nek egyik feladata lett volna az is, hogy műszaki tudást nyújtson 
hallgatóinak. Ebben geometriát is tanultak. s tíz évi fennállása 
alatt összesen 105 tanulója volt. Ezek között valóban akadtak olyan 
kiváló magyar ifjak, akik legelsőknek állottak szembe a vízivilág-
gal, mint pl. Laáby Gáspár, aki a csallóközi Dunán térképezett. 
Szalaky Gábor, aki legelsőnek méregetett a Körös-Berettyó vidé-
kén, s aki a Hanságon, valamint a Zagyva-Tarna mocsaraiban is 
dolgozott, s még egy-két férfiú, de számuk és tudományuk csekély 
volt egy egész vízivilággal szemben. A szenci kollégium leégése 
után Tatán kísérleteztek pár évig műszaki tanítással a piaristák, de 
ez még kevesebb eredményt hozott. 

Így tehát lényegében II. Józsefet kell a magyar műszaki okta-
tás megalapítójának tekintenünk aki magyar tanácsadók. mint 
Ürményi József, és magyar szaktudósok. mint Molnár János, Makó 
Pál sugalmazására és segítségével életre hh'ta a világ legelső pol-
gári mérnökképző főiskoláját, 1782. augusztus 30-án kelt rendele-
tével megalapította a budapesti egyetem bölcsészeti karán az Insti-
tutum Geometricum-nak nevezett Mérnöki Intézetet. Az Institu-
tumból kerültek ki a legkiválóbb vízi~érnökeink, valóságos hősei 
a vad vizekkel való sok évtizedes küzdelemnek, mint pl. Vedres 
István, H'Uszár Mátyás, Lányi Sánwel, Vásárhelyi Pál. 

II. Józsefnek az Institutumot alapító rendelete bevezető szavai 
világosan elárulják hogy az intézkedés célja legelsősorban az volt. 
hogyavízivilággal való küzdelemre hívjanak életre egy tudós 
mérnöki hadsereget. E bevezető szavak magyar fordításban a kö-
vetkezőképpen hangzanak: "Mivel általában szerfölött szükség van 
elsősorban Magyarországon és a csatolt tartományaiban földmérő, 
vízépítő és műszaki tudományokra, ahol .,. a birtokviszonyok igen 
zavarosak. ahol szerfölött nagy tájak vannak víz alá merülve és 
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mocsarak alatt hevernek, ahol a malomgátak legtöbb helyen igen 
rosszul vannak szerkesztve, ahol a közútak elhanyagoltak, nyilván-
valóan szükség van eme tudományok művelésére.« 

Az Institutum mérnökképzésében lényegében csak a földmé-
résre, a vízmérésre, meg a vízépítésre helyezte a fő súlyt. Hogy 
mennyire fontos szerepet játszott az oktatásban a vÍzmérés és víz-
építés, abból is kiviláglik, hogy még az Intézet neve is lassan »Ins-
titutum Geometricum et Hydrotechnicum«-ra változott minden 
hivatalos intézkedés nélkül. 

Az Institutum 1782-1850-ig állott fenn, s ezalatt összesen 1275· 
mérnök öt képezett ki. Már az 1786-ban kiadott mérnöki oklevelek 
között ott találjuk Vedres Istvánét, aki - a Kiss-fivérek 1792-ben 
a csatorna építés ügyében kibocsátott felhívását leszámítva - a leg-
első magyar ví;1:építési művet adta ki 1830-ban "A' túl a' Tiszai 
Arvizek eltéríthetésérül ... " címen. Viszont az utolsónak kiadott 
institutumbeli oklevelek között láthatjuk Tomsicll Mátyásét, aki az 
abszolutizmus alatt a bogyiszlói Duna-szakaszon dolgozott. Kettejük 
közé esik a magyar vÍzimérnökök egész serege. akik közül több 
mint ötszáz eddig ismeretlen múszaki szakerr:berünk nevét és mun-
kásságát tárjuk fel a következőkben. 
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l\'LI\GYAR VÍZIlVIÉRNÖKÖK 

Az alábbi névsorban található vízimérnök ök közül eddig alig 
néhány-nak ismertük életrajzi adatait és munkásságát. Új életrajzi 
adatainkat nagyrészt az Institutum anyakönyveiből szereztük, 
amely most az Orsz. Levéltárban a budapesti egyetem bölcsészeti 
kar okmányai között fekszik, valamint az Országos Építési Igazgató-
.ság irataiból. A Szencen tanultak adatait Dávid Zoltán volt szíves 
átengedni. 

1. Albrecht· Vilmos. Nem ismerjük életrajzi adatait, sem azt, 
hogy vajon volt-e mérnöki oklevele, s ha igen, hol szerezte. 1848-
ban, az év elején a Szamos-térképészet mérnökének mondják. 

2. Amerling. Kamarai mérnök lehetett, aki 1793 körül Kiss 
Józseffel csatorna tervet készített Szabadka és Ökanizsa között. 

3. Amizoni József. Szekszárdon született 1782-ben. Az Insti-
tutumban tanult, geometriai szigorlatát 1818. júl. 20-án tette le. 
Huszár 1820. ápril. 20-án kérte az Építési Igazgatóságot, hogy küld-
jék le a Körösök felméréséhez. Meg is érkezett ide jún. 4-én. Mun-
káit Arad megyében kezdette meg. Vízi felvételei közben betege-
dett meg, és 1822. júl. 9-én meghalt. 

4. Andritska Sámuel. Oklevelét az Institutumban nyerte 1805. 
ápril. 17-én. Csak annyit tudunk róla, hogy Tolna megyéből szár-
mazott. 1822-ben a Répcét mérte fel Kéthelynél. 

5. Arnold Antal. 1812-ben született Varasdon. 1831-32-ben a 
bécsi polytechnikumba járt, ahol főleg matezist, építési fizikát és 
technológiát tanult. Utána az Institutumban mérnöki szigorlatot 
tett, oklevelét 1834. júl. 30-án kapta meg. Az ÉpítéSi Igazgatóság 
Hajózási Osztályán gyakornokoskodott, de előbb még Borsod megye 
mérnöke mellett is szerzett mérnöki gyakorlatot. 1835-ben a Duna-
térképészetnél, majd a Tisza-felmérésnél kapott alkalmazást, 1 fo-
rint napidíj jal. 

6. Arvay József. A keszthelyi uradalom mérnöke lehetett, ő 
vette fel a keszthelyi mocsarakat és készített lecsapolási terveket 
azokra. E tervek és térképek 181l-ről vannak keltezve. 
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7. Árvay József. 1821-ben született Vicza községben (Sopron 
megye). Az Institutum Geometricumban tanult, első szigoriatát 
1840. június 20-án tette le, oklevelét azonban csak 1843. október 
20-án vette ki. 

8. Asbóth Mihály. A XVIII. sz. végén óbudai városi mérnök. 
Ismeretesek Békásmegyeri, Kiszegpusztai térképei és Hont megy ei 
erdőtérképei. 

9. Asbóth Mihály János. 17g0-ben született Sopronban, szigor-
latait az Institlltumban 1812-ben tette le, oklevelét azonban csak 
1816. márc. 22-én vette ki. 1844-ben Máramarosszigeten dolgozott 
és a Tisza-felmérések térképeinszerepel mint hitelesítő. A szabad-
ságharc után talán rövid ideig még a Tiszán dolgozott, de azután. 
a Bach-korszakban a kormányzóság építési osztályának főmérnöke 
lett Kassán, s e beosztásában készítette el a kassai kerület árte-
nIleteinek térképét. 

10. Asbóth Sándor. Keszthelyen született l81I-ben. Oklevelét 
az Institutum adta 1834. máj. 4-én. Hogy mikor került le a Temes-
közbe, nem tudjuk. l846-ban a Begán a Hajózási Osztály hajózási 
mérnöke volt s helyettes igazgató. Úgy látszik, hogy Duffaud Péter 
igazgatónak l846-ban történt felfüggesztése után nevezték ki igaz-
gatónak. Később, l848-ban a Bega-csatorna igazgató mérnöke volt. 

11. Bagossy József. Két Bagossy József nevű vízimérnök volt, 
valószínűleg apa és fia. Az idősebb Krassó-Szörény megye mérnöke 
volt, és 1777 -ben már hitelesített, s a Görög-féle atlaszba megyéje 
térképét készítette el (1802-11). Egy másik térképét e megyé-
ről kéziratban ismerjük, ez kb. 1784 körül kelt. A Begán is dolgo-
zott, s egy térképe Gutony Krassó-Szörény megyei község határá-
ban ábrázolja e folyót. 

12. Bagossy József ifj. l801-ben született Lugoson. Az Institu-
tumban tanult, oklevelét 1833-ban kapta, 32 éves korában. Térké-
peit nem ismerjük. 

13. Baky Károly. Mérnöki oklevelét az Institutumban nyerte 
1806. április 5-én. Mint okleveles mérnök l833-ban a Tisza-mérés-
hez pályázott, de további munkásságát nem ismerjük. 

14. Baldauf Konrád1 Magyarországi származása nem mutatható 
ki. l788-ban az Épí:ési Igazgatóság rajzoló mérnöke volt. 

1 Az 1785 előtt működött mérnökőkről nem lehet megállapítani, 
hogy magyar vagy osztrák származásúak-e, mert életrajzi adataik isme-
retlenek. Ezért ezekre is kiterjeszkedűnk, ha kamarai mérnökök voltak, 
vagy az ÉpítéSi Igazgatóságnál dolgoztak. 
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15. Balla AntaL 1739. dec. 18-án született Nagykőrösön. Nem 
tudjuk, hogy tanulmányait hol végezte, csupán csak annyit, hogy 
bölcsészeti és mérnöki tanulmányai voltak. Kétségtelen, hogy Mi-
koviny Sámuel hatása alatt igyekezett térképezési munkálatait ma-
tematikai alapra fektetni. Mikoviny után a XVIII. század legna-
gyobb magyar vízimérnöke. Legelső térképei 1760. körüli időkből 
maradtak fenn, s ezek szülőföldje környékéről származnak. Úgy 
látszik, hogy először Nógrád megye mérnöke, majd kerületi mér-
nök lett 1770. ápril. 19-én. 1777-ben választották meg Pest megye 
mérnökének. 1784-ben megyéje utasította, hogy Pest megye térké-
pét készítse el. Balla rendkívül lelkiismeretes felmérési munkát 
végzett e térkép érdekében, főleg a Dunán, sőt felvette a Duna-
Tisza-köze egész északi felének részletes vízrajzát is. Vízépítési te1"-
vekkel is foglalkozott, legelsőnek egy Pestet Budával összekötő kő
ből épült híd tervezetével. Úgy látszik, hogy 1785 körül a megyei 
mérnöki állása mellett éi Vízépítési Igazgatóság kerületi vízimér-
nöke is volt egyúttal. Pest és Buda városok határának térképeit is 
részletesen elkészítette a legfinomabb vízrajzi részletekkel. 1791-ben 
a megye közgyűlése megbízta, hogy végezzen tanulmányokat egy 
Duna-Tisza-csatorna ügyében. Balla és Sax Zakariás, az Épít. 
Igazg. adjunktusa együtt tanulmányozták és mérték a terepet, de 
Balla egymagában készítette el n~gyszerű tervezetét, a 1793-ban 
részletesen kidolgozta csatorna-tervét. Amegye felterjesztette azt 
a Helytartótanácshoz, ahol nyoma veszett. Ballának újból kellett 
készítenie. 1804-ben maga a nádor kezdett Balla csatorna-tervével 
foglalkozni, és elrendelte annak újabb helyszíni kivizsgálását. Ek-
kor rajzolta meg Balla nagyszerű térképét, a legszebb magyar kéz-
iratos vízitérképet a XVIII. századból. 1806-ban újbólrészletesen 
bejárta csatorna-terve helyszínét. 

Megyei mérnöki tisztségéről 1812 őszén lemondott. Helyét 
Motsy György foglalta el. Nyáregyházán halt meg 1815. szept. 17-én, 
és ott is temették el. 

Munkássága igen kiterjedt. Csinált birtoktérképeket is, de fő
tere a vízi felmérés volt, s a vízépítési tervezés. Legfontosabb vízi-
térképei a következők: 

1776-ban térképezte Szegedet a Tisza ottani szakaszával. 
1779: a biai tavakat vette fel. 
1777-78: "Exacta Delineatio totius depressae Plagae inter Ti-

biscum . .. et Berettyo ... " Csodálatosan finom vízrajzi felvétel a 
Tisza és a Berettyó közötti térségről, a hírhedt Mirho, Hortobágy, 
Gyolcs stb. nevü vízfolyás ok egész mocsárvilágáról. 

1783: a budai Dunapartot vette fel a budafoki sörgyárig. 
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1784: »Mappa Cursum Danubii a ponte navali inter BudéL.'l1 et 
Pestum erecto usque margines L Cottus Albensis ... -« A Duna rend-
kívül részletes vízrajzi térképe a budai hajóhídtól Fejér megye ha-
táráig, igen gazdag vízrajzi anyaggal, ami még a partok minősé
gére, zátonyokra, a hajóközlekedés legmegfelelőbb vonalára stb. is 
kiterjed. Mértékaránya kb. 1 : 28 OOO. 

1786: "Praeliminirter Fluss Chart e des Theiss Flusses durch 
.den Pester Bezirk ... « A Tisza térképe a Sajó torkolatától Csong-
rádig. 

1800 körül: »Mappa Cursum Tibisci per margines L-ti Comit 
Pestiensis representans.« A Tisza térképe Pest megye határán folyó 
szakaszáról. 

Vízépítői tervei közül legértékesebb Duna-Tisza-csatorna ter-
vének térképe. Ez 1791-ben készült kéziratban; ma is megvan, s 
címe: Exacta Tabula Planimetrica Reglonibus Coeli attemperata 
Faciem Terrae inter DanubiL'm et Tibiscum ... Cum propositione 
Navigationem Danubialem cum Tibiscale per Erectionem Canalis 
navigabilibus ad praedicta Emporialia Lica Directi Medio Fluvii 
Rákos aliarumque interterrestrium Aquarum Connexionis.<' A terv 
a Pest és Cegléd közti terepen vezeti a csatornát és igen lelkiisme-
Tetes felmérés, csillagászati meghatározások és szintezések ered-
ménye. 

Balla csatorna-terve elsüllyedt az osztrák bürokrácia útvesz-
tőjében, sőt volt idő, amikor egészen eltulajdonították maguknak az 
üsztrákok. Fennmaradt térképe azonban vitathatatlanul bizonyítja 
.egyik legnagyobb magyar vízimérnökünk kiváló képességeit. 

Állapítsuk meg, hogy a Duna-Tisza-csatorna tervének első 
részletes kidolgozója a magyar Balla volt, s bár azt Dilher A.lthen 
Ferenc szolnoki katonai parancsnok már 1715-ben felvetette, majd 
Schierendorf Christian udvari kamarai titkár 1718-ban is hangoz-
tatta szükséges voltát, Schönstein Ferenc udv. tanácsós pedig 
1789-ben erősen követelte megépítését, sőt Sax Zakariás megbízást 
is kapott a tervek kidolgozására, a terveket mégis csak Balla készí-
tette elI791-ben. Utolsó jelentését 1806-ban adta e tervvel kapcso-
latban, azután többé nem foglalkozott vele. 

Balla nagyszerű vízimérnöki munkálatain kívül sok egyéb mű
'Szaki problémával is foglalkozott, régészettel, súly- és mérték prob-
lémákkal, sőt még hangtannal is. Egyik legnagyobb általános mű
veltségű műszaki szakemberünk volt a múlt század fordulóján. 
(Részletes életrajzát Fodor Ferenc: Balla Antal élete és műszaki 
munkássága (1953) c. munkájában dolgozta fel. 

16. Balthazár János. 18ül-ben született Szarvason. Szigorla-
tait az Institutumban tette 1819-től 1824-ig. Oklevelét 1824. jún. 
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23-án vette ki. 1848-ig nem tudjuk hol dolgozott, de ebből az idő
ből van egy térképe a Tisza, Szolnok és Mindszent közti szakaszá-
ró1. 1848. május 8-8.n a Tisza-szabályozás tiszadobi osztályánál mér-
nöki állással kÍnálták meg, amit még máj. 21-én el is foglalt, és 
ott Perleberg vezetése alatt dolgozott. 

17. Banieczky János. Szül. 1807-ben Nigro-Donajec nevű ga-
liciai községben Újsandec mellett. Tanulmányait az Institutumban 
végezte, ahol első szigorlatát a geometriából 1840. aug. 3-án tette 
le, de az utolsót csak 1844-ben, ezért oklevelét csak 1844. júl. 21-én 
kapta meg. A Tisza szabályozásánál dolgozott. 1846. jú1. l-én Kecz-
kés ajánlotta Széchenyinek a Tisza 19-21. sz. átvágásainak veze-
tésére, havi 45 Ft fizetéssel. 

18. Barla Sámuel, újfalvi: 1803-ban született. Oklevelét az 
Institutumban 1838. máj. 25-én vette át. 1837-től gyakornok volt 
az Építési Igazgatóságon, sőt a Tisza-terveken is dolgozott. 1840 
körül a Kulpán vett fel hossz- és keresztszelvényeket Károlyváros. 
és Sziszek között, mint kir. mérnök. 1848 márciusában osztály-
mérnök volt a Tisza-szabályozás felsőszabolcsi osztályánál. 

19. Barta Samu. 1846. júl. l-én Keczkés ajánlotta Széchenyinek 
a Tisza-szabályozás vásárosnaményi osztálya mérnökének havi 100, 
ft fizetéssel. 

20. Bátky Károly. Nem dönthető el, hogy mérnök volt-e'_ 
Pest 1838-i árvÍzvédelmi pályázatán tervet nyújtott be arról, hogy 
mindkét parton kőbástyát kell építeni a volt árvíz szint jénél l 
lábbal magasabbra, Váctól kezdve l2.edig rendes mederbe kell szo-, 
ritani a Dunát. Pesttől csatornát kell építeni a Tiszához és a cse-
peli és margitszigeti ágakat el kell zárni. Szinyei bibliográfiája úgy 
tudja, hogy kecskeméti tanító lett volna, aki 1845-ben megírta 
»Budapestnek árvíz elleni megóvásáról« c. fűzetét. Lehetséges, hogy 
egyazon személyről van szó. 

21. Batáry Pál. 1784-ben született Kecskeméten. Szigorlatait 
az Institutumban 1810-ben tette le, oklevelét 1813. márc. 12-én 
vette ki. 1820-ban a Heves megy ei Hatrongyos-puszta szép és VÍz-, 
rajzban igen gazdag térképét vette fel. 

22. Báthory Ist1-'án. Mezőtúron született, az Institutum mérnöki 
okleveleinek anyakönyve szerint Heves megyében, születési évét 
nem ismerjük. Első szigoriatát 1818-ban tette le, az oklevélig csak 
1821. ápril. 7-én jutott el. 1826-ban Vörös László és Keller Ignác 
mérnökökkel együtt elkészítette Pest szintezési térképét »a budai 
vÍzmérőn lévő 10' 18" vízmagasság szerénk amely kéziratban ma-
radt fenn. 1827-ben Huszár vezetésével mért a Dunán. 1838-ban a 
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Bega-szabályozás mérnöke volt. 1835-1847-ig mint lugosi kamarai 
mérnök szerepelt. 

23. Bauer Antal. Életrajzából csak annyit tudunk, hogy okleve-
lét az Institutumban szerezte 1798. jún. 8-án. Mint B.-Bodrog me-
gye mérnöke 1825-ben elkészítette megyéje térképét, s ebben rész-
letesen ábrázolta a vízrajzot, amely metszetben is megjelent. Ehhez 
való előkészülete lehetett az a páratlan kéziratos atlasza, amely-
ben megyéje minden községének határát felvette a legrészletesebb 
vízrajzi adatokkal együtt. Ez a gyönyörű kéziratos atlasz 1805-ből 
származik. Egy szerémségi uradaimat, Zsivát is térképezett igen 
gazdag vízrajzzal. Hitelesítései 1815-1829 közötti időkből maradtak. 

24. Bauer János. Életrajzát nem ismerjük, s azt sem tudjuk, 
hogy hol tanulta a mérnökséget. A múlt század elején a Balaton 
bozótj ai t térképezte. 

25. Beck Pál. 1780 körül Zemplénben térképezett, s térképein 
szép a vÍzrajzi anyag. 1776-ban a Tisza egyik kanyarát vette fel Ka-
rádnál. 

26. BeckeT János. 1785-ben már hajózási mérnök volt, aki a Szá-
ván és Kulpán dolgozott. 1788-ban, amikor megalakult az Országos 
Építési Főigazgatóság, ő lett a horvátországi kamarai igazgató mér-
nök. 

27.. Bedekovich Lőrinc, id. Életrajzáról csak annyit tu-
dunk, hogy horvátországi nagynevű családból származott, és 1751 
körül született. 1815-ben Kiskunmajsán térképezett. 

Egyike volt a XVIII. század legkiválóbb magyar vízimérnökei-
nek. Különösen remekbe készültek az elmocsarasodott Jászság egyes 
községeinek térképei, meg a Zagyva óriási vÍzterülete. Első fennma-
radt térképei 1779-ből valók. Úgy látszik, hogy 1784-ben lett a sza-
bad kerületek hites földmérője, s attól kezdve igen nagy számban 
készültek térképei. Ezek korban megelőzik a II. József-féle katonai 
térképezést, s kivitelben és pontosságban jóval felül is múlják azo-
kat. Igaz, hogy többnyire csak egyes községek határára terjednek ki, 
de van néhány lapja, amely a szabad kerületek egyikét teljesen is 
felöleli. Különösen bámulatosan gazdag vízrajzi jelzésekben, mert a 
mocsaras Jászságban erre nagy szüksége volt. A Zagyva J aszsagl 
szakaszának térképén nem kevesebb, mint 13-féle vízrajzi elemet áb-
rázolt, s különösen a partok minőségére és magasságára volt tekin-
tettel az árvizekkel kapcsolatban. Térk~peiből egyet Karacs metszett 
rézbe, a többi kéziratban maradt fenn. Fontosabbak vízrajzi anya-
gukkal a következők: 

1779: Kisér határa. 
1780 körül: Árokszállás határa. 

2* 19 



1784: A Tisza kiöntés ei a Mirho és Sajfokán keresztül. 
1786: Jászdósa. 
1786: A Nagykunság határterülete. Vízrajzi szempontból rend-

kívül gazdag ábrázolás ez, pompás rajzzal. 
1789: Alsószentgyörgy és Alattyán közti mocsárterület. 
1792: A Duna kiöntései Olcsa, Gyón és Izsák közti területen. 
1798: Jászberény határának óriási lapja l : 14 100 léptékben, ki-

váló vízrajzzal. 
1808: "Privilegiált Jász Berény és Jász Apáthi városok között 

található mindennemú folyó vizeknek s álló Tavaknak, és ezek erei-
nek úgy ereken s álló tavak környékin található Gátaknak, vagy né-
mely folyásokat nagyobb sebességre kénszerítő Árkoknak . " való-
ságos Képe.« E terület csodálatosan bonyolult ősi vízrajzában nagy-
szeriIen tudott tájékozódni ezen az egyik legszebb vízrajzi lapján. 
Mint kartográfiai mú is remekbe készült. 

Külön kell kiemelnünk azonban egy olyan vízrajzi térképét, 
amelynek párját aligha vette fel a maga idejében egyetlen más vízi-
mérnökünk is. Ez a Zagyva 31 lapb ól álló nagyméretú térképe Bol-
dog községtől a szolnoki várig; léptéke 1 : 36 OOO. Címe: »XXXI Map-
pae signanter ... Cursum prascipue Fluviorum Zagyva, et Tarna, a 
Possessione Boldog et Dosa inchoando, usque inclusive Arcem Szol-
nokiensem ... (1791). Egy kisebbített másolatát maga készítette el, s 
ismeretes volt egy másik még kisebb másolata is a volt Vízrajzi In-
tézet gyújteményében. E nagyszerú vízr aj zi térképnél vízrajzi jel-
zésekben gazdagabb más térképet nem is ismerünk. 1825 után már 
úgy látszik nem tudott dolgozni. 

28. Bedekovich Lőrinc, ifj. 1789-ben született Jászfényszaruban. 
Oklevelet 26 éves korában, 1815. szeptember 15-én szerzett az Insti-
tutumban. Ebben az évben Halason térképezett. 

29. BeZiczay Jónás. Előfordul neve Bellitz alakban is. 1801-ben 
született Hőgyészen, amelyet azonban az Institutum anyaköny"Ve Vas 
megyében fekvőnek mond. Mérnöki oklevelét 1822-ben kapta az In-
stitutumban. Az Esterházy uradalom mérnöke lett" s ennek az ura-
dalomnak vizeit térképezte. Kétszer is felvette a Mura Lendvánál 
lévő szakaszát, 1827-ben a Gyöngyöst Vas megyében; 1833-ban a 
Répcén térképezett. 

30. Bencze Imre. 1792-ben a Balaton mellett a Raposkai-mocsarat 
mérte fel. 

31. Benedek Pál-. Az Alsó-Szabolcsi Ármentesítő Társulat mér-
nöke volt, aki 1867-ben tervet készített a Tisza és .Körös közti öntö-
zőcsa tornához. 
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32. Berger József. Oklevelét 1818. március 13-án kapta az Insti-
tutumban, de geometriai szigorIatát már 1808. augusztus 12-én le-
tette. Kamarai mérnök. 1832-ben medermetszeteket vett fel a Duna 
pesti szakaszán, 1838-baYl pedig a váci Dunát vette térképre. 

33. Berger József, ifj. Pozsonyban született 1821-ben. Oklevelét 
1846. április 29-én adta .ki az Institutum, bár utolsó szigorlat át már 
1843-ban letette. 1846-ban az Építési Igazgatóság hajózási osztályán 
volt díjas gyakornok. 

34. Berger Lajos. 1792-ben született Bécsben, mérnöki oklevelet 
·az Institutumban kapott 1818. március l4-én. Duna-mérnök volt, 
aki Huszárrgl 1825-ben meder-keresztmetszeteket vett fel Pozsony-
nál. 1846-ban az Építési Igazgatóság segédje volt. További munkás-
ságát nem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy 1828-ban Zágrábban volt 
igazgató mérnök. Az abszolutizmus idején a budai építési főigazga
tóság vezetője lett felügyelői címmel. 

35. Berinkey Móric. 1846. július l-én Keczkés ajánlotta Széche-
nyinek a Tisza tiszabői osztályához az 57 vagy 58. sz. átvágások mér-
nökének havi 45 forint fizetéssel, tehát eszerint akkor még fiatal 
mérnök lehetett. 

36. Bemhard József. 1800-ban született Nagymaroson. Oklevelét 
1832. április 17-én vette ki az Institutumban. Duna-mérnökként dol-
gozott, aki 1840-1844-ben parti \'édmúveket tervezett Pozsonynál, 
s úgy látszik, hogy később is ezen a szakaszon foglalkoztatták, mert 
1845-1846-ból ugyancsak innen vannak dunai hossz- és keresztmet-
szetei is. 

37. Bernáth llntaL Oklevelét 1810. április 18-án adta ki az Insti-
tutum. Vagy uradalmi, vagy esetleg kamarai mérnök volt, mert 1816-
ban felvette a Fekete-Körös Talpas körüli szakaszának térképét rész-
letes vízrajzi adatokkal. Térképeit 1816-1820 közti időből ismerjük. 

38. Bemáth József. 1810-ben született Miskolcon. Oklevelét 1836. 
augusztus 29-én adta kezébe az Institutum, de geometriai szigorla-
tát már 1833-ban letette. A Tisza-szabályozás keretében az 1850-es 
években 23 lapon vette fel a Tisza Királyháza környéki szakaszát, 
továbbá a Tarna, Túr folyók vízterületét,1 s megtervezte azok szabá-
lyozását is. 

39. Beszédes Ferenc. Ökanizsán született 1798-ban. Ha nem test-
véröccse, úgy mindenesetre rokona kellett legyen Beszédes József-
nek, e kor egyik legnagyobb magyar vízépítőjének, aki szintén on-
nan származott. Az Institutumban 1821. február 8-án vette kézhez 
oklevelét. Életkörülményeit alig ismerjük, annál inkább nagyszerii 
mérnöki és szakirodalmi munkásságát. A Dunántúl dolgozott, s 1832-
ben Tolna megye mérnöke volt. 1837-ből a dunaföldvári tó lecsapo-
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lásához készített tervezete fennmaradt. N em annyira vízméréssel, 
mint inkább vízépítéssel foglalkozott, és ezen a téren gazdag iro-
dalmi munkásságot fejtett ki. l832-ben meghívták Bihar megyébe, 
hogy malom ügyéb'2!1 adjon szakvéleményt. 

l847-ben Simontornyáról írta a Hetilapba "A Tiszaszabályozást 
illető észrevételek« c. tanulmányát, amelyben Vásárhelyi mellett, 
s a Paleocapa elleni éllel foglalt állást. Helyesli a Vásárhelyi ter-
vezte nagyobb számú átvágást, mert úgy gondolja, hogy csak azok 
biztosíthat ják a folyó nagyobb sebességét, ami megakadályozza a 
meder feltöltődését. Töltéseket csak az átvágások elkészítése után 
szabad emelni a Tisza mellé. 

Amikor l852-ben a Gazdasági Lapokban közölte "Folyamszabá-
lyozási eszmék<, c. tanulmányát. uradalmi mérnök volt Dunántúl. 
Megismétli előbbi tanulmányának állásfoglalását az átmetszések mel-
lett. Emellett igen nagy súlyt helyezett Böhm Ferenctől hangoztatott 
és Beszédes' József által olyan nagy nyomatékkal képviselt "víz-
félreszorítási elv« mellett, mondván; hogya Tiszán is lehetne ezt 
mellékfolyóira alkalmazni, főleg a Bodrogon, Túron, Sajón, Herná-
don. A Szamost és Krasznát is el kellene terelni a Tisza felső szaka-
száról és Csongrádnál vezetni be azokat a Tiszába. Ez egyébként 
egészen egyezik a Galambos-féle árapasztó-csatorna gondolatával. 
ASajót, Hernádot szintén a Dunáig kellene vezetni, s Dömsödnél 
torkoltatni. Lecsapolandónak tartja a Balaton fölös vizét is, s meg 
kellene építeni a Duna és Tisza közti csatornát Bölcskétől Csongrá-
dig. 

l864-ben a Gazdasági Lapokba írta "Folyamszabályozási elv« c. 
tanulmányát. Ebben rámutat arra, hogy a védőtöltések az ármentesí-
tés, az átmetszés ek viszont a közlekedést előmozdító szabályozások 
eszközei. Figyelmeztet arra, hogya Tisza szabályozásánál ügyelni 
kell a mezőgazdaság érdekeire. A hegyvidéki folyók szabályozásá-
ban elsősorban a víz erő kihasználását kell szem előtt tartani. Szük-
ségesnek tartja a lecsapolásokon kívül az öntözési munkálatokra is 
gondolni, s erőmüvek építéséről gondoskodni. Irodalmi munkásságá-
ban sok tekintetben követi Beszédes József elgondolásait. 

40. Beszédes József. 1786. február l2-én született Ókanizsán. 
Itt tanult meg írni-olvasni is, hogy azután l800-tól Szegeden, 1804-
től Temesvárott folytassa tanulmányait. l80B-ben felvétette magát 
az egri szemináriumba papnövendéknek, s ott egy évig filozófiát 
hallgatott. Nem érezvén azonban hivatást a papi pályára, kilépett! 
l806-ban Makóra ment, és az érseki birtoimn nyert alkalmazást. Itt 
rövid időt töltött, s azután Pestre jött, ahol nevelői állást sikerült 
szereznie. Beiratkozott az egyetem bölcsészeti karára is, s itt főleg 
matematikával, földméréssel és rajzzal nagy szorgalommal foglal-
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kozott. 1810-ben tett mérnöki szigorlatot az Institutumban, 23 éves 
korában, mégpedig legelső tárgynak a geometriát, 1810. augusztus 
l-én; utolsó tárgynak a mezei gazdaságtant hagyta, amiből 181I. 
március 20-án vizsgázott le. Oklevelét azonban csak 1813. március 
31-én vette ki, mert közben egy évi mérnöki gyakorlatot töltött, mi-
alatt elkészítette a Sárvíz szabályozási terveit. Ennek alapján kine-
vezték a Sárvíz-Társulat rajzoló mérnökévé. Itteni munkásságát 
181l-ben kezdte meg Sátor Dániel igazgató főmérnök mellett, aki 
maga is kiváló vízépítő volt. Állását 1813-ban elhagyta, mivel nem 
értett egyet az ott folyó szabályozási munkálatokkal, s az Eszterházy-
uradalom mérnökévé szegődött el. Ez alkalmazásában számos sza-
bályozást hajtott végre Tolna, Komárom, Nyitra, Veszprém, Pozsony 
.és Vas megyékben; lecsapolta a Fekete- és Csádé-mocsarakat Po-
zsony megyében, négykerekű malmot épített Diószegen, Tolna me-
gyében pedig kiszárított Simontornya határában mintegy 1000 k. h. 
vizenyős területet. 1816-1819 között elkészült a Kapos szabályozási 

·.terveivel. 1817-ben a Rába szabályozási tervével foglalkozott, amit 
.azonban csak 1828-ban terjesztett Vas megye közgyűlése elé. 1819-
ben az egyetem a szépművészetek és filozófia doktorává avatta. Ek-
kor visszaszerződött a Sárvíz-Társulathoz, ahol Sátor Dániel halála 
után igazgató mérnöknek választották meg. Ebben a szabályozási 
munkában alkalmazta először a »víz félreszorítás« elvét, amit úgy 
.értett, hogy a vizet nem szabad a völgy legmélyebb pontj ába been-
,gedni, mert onnan nehéz kivenni, hanem a völgy oldalán kell ve-
zetni. 

1820-ban megkezdte a Sárvíz-csatorna építését, s 1826-ban ké-
szült el vele. E szabályozás térképe 1825-ben készült el "lVIappa Re-
gulationem Skuriorum Sárvíz, Kapos, Sió, Ostiique Lacus Balaton 
... exhibens« címmel. 

1826-ban már elkezdte a Fertő és Hanság lecsapolási tervei vel 
való foglalkozást. Közben megfogamzott lelkében egy nagyszerű ha-
jócsatorna terve, amely Grác és Kolozsvár között biztosított volna 
víziutat, s összekötötte volna a Dunát és Tiszát. 

1828-ban a marosi kamara kerületi igazgatójának említH:, de ez 
az adat bizonytalan. 

lVIunkásságára annyira felfigyeltek már,' hogy Széchenyi meg-
'hívta és magával vitte 1830-i első al-dunai útjára, amely Konstanti-
nápolyig vezetett, s Beszédes az al-dunai szabályozás lehetőségeinek 
megfigyelésére volt hivatott. Széchenyi és Beszédes azonban nem 
.értették meg egymást, s köztük a viszony egyelőre megszakadt. Be-
szédes szabályozási gondolatait a sajtóban is leközölte, amire azon-
:ban Vásárhelyi Pál kemény kritikával válaszolt, úgyhogy e két nagy-
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tehetségü magyar vízimérnök emiatt végleg szembekerült egymássaL 
és sohasem tudtak együtt dolgozni. 

1831-ben készült el a Fehér-Körös-csatorna tervével. Nagysza-
bású tudományos irodalmi müködésével szerzett érdemeiért a Tudo-
mányos Akadémia 1831. február 17-én l. tagjának választotta meg .. 

1832-ben készítette Beszédes egyik szép térképét Póka Antal. 
Halász Ignác és Vörös József közremüködésével. »Rendezési terve 
a' Duna egy részének és az egész Sárköznek, mellyel Tekintetes 
Tolna Vármegyében a' Dunának görbületeit, ezeknek javalt átmet-
széseit, sárközi lapájtmentő töltések et, Szegszárd alá javasolt hajó-
utat, és a' Sárvíznek rendbehozott 's a' Dunába leendő új befolyását 
nlUtatja ... " címü lapját. 

A Nádor-csatornának elnevezett Fehér-Körös-csatorna munká-
latait 1834-től 1840-ig vezette, s akkor készült el az építéssel. Köz-
ben a Sárvíz munkálatok is tartottak még, s ezekkel kapcsolatban. 
Beszédesnek át kellett vágatnia a Baja és Báta közötti Dl..ma-kanya-
rokat is. 1836-ig mintegy 600 km-nyi csatornát ásatott. Ezekkel egy 
időben a Sebes-Körös és Berettyó szabályozása is foglalkoztatta, s 
ott is lecsapolt 300 OOO k. h. területet. 

1836-ban Nagyváradl'a nevezték ki Vargha János helyébe a 
Körösök szabályozásának vezetőjéül. Ezentúl "Körösi k. Bizottsági 
igazg. vízmérnöknek« írta magát. Itt főleg a Fehér-Körös szabályo-
zásával foglalkozott Jelentéseit, amelyeket az ÉpítéSi Igazgatóság-
hoz küldöttj az akkor ott dolgozó Vargha és Vásárhelyi állandóan 
kifogásolták, mert szerintük hiányzanak belőlük a pontos, szám-
szerü vízépítési adatok. 

A Grác-Kolozsvár közti hajós-csatorna tervét először 1836-ban. 
hozta napvilágra »Magyar Országi hajós folyó nagy ágazat« c. érte-
kezésében. Fő figyeimét további munkálkodásában már ez a nagy-
szerú terv kötötte le, bár továbbra is sokfelé dolgozott,. s egy időben 
volt vezetője a Kapos, Sió, Sárvíz, Balaton, Körös, Berettyó, Ipoly,. 
Bodro.g lecsapoló munkálatainak. 

Legnagyobb vonalú terve mégis a Duna-Tisza-csatorna meg-
építése volt. Ezt részletesen kidolgozta és a vármegyék elé terjesz-
tette. hogy azt az országgyüléssel ismertessék. Az 1839/40. ország-
gyülés érdeklődéssel fogadta tervezetét, s az érdeklődők Vécsey Mik-
lós vezetésével 1839. szeptember l-én meg is alakították a Dl..ma-
Tisza Társaságot. A nádor a tervezetet egy szakértő bizottságnak 
adta ki, Beszédes pedig részletesen leírta "Kolosvártól Grécig hajóz-
ható, országos nagy csatorna tervének és a föld szín' 's foly ó-víz ágy 
óltalmi tervének rövid előadása" címen, amely 1839-ben jelent meg~ 

Beszédes tervét az országgyülés is elfogadta az 1840. évi 38. L 
cikkel, terveit Bécsben Francesconi és Nobili nagynevü szakértők: 
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felülvizsgálták és kivihetőnek találták. Beszédes a csatorna-társa-
sággal szerződést kötött, hogy ha tervei kivitelre kerülnek, a mun-
kálatokat vele végeztetik, mire azokat végleges döntés céljából ki-
adták az Országos Építési Főigazgatóságnak. Vásárhelyi nem állott 
Beszédes tervei mellé, Széchenyi azonban teljes erejével támogatta 
azt. Mindennek ellenére a terv sohasem .került kivitelre, s addig 
bújdokolt a bürokrácia útvesztőjében, amíg a csatomaépítési láz 
külföldön is alábbhagyott, az 1848. évi 30. t. c. végül megsemmisí-
tette az összes reávonatkozó előbbi határozatokat. 

Beszédest nagy csalódása sem törte meg, sőt újabb vízépítési 
tervekkel lépett a nyilvánosság elé. Tervezett egy Győrtől kiinduló, 
aBalatont, Drávát metsző csatornát is, amely a Száváig vezetett 
volna, s így rajta meg lehetett volna közelíteni Fiúmét. Ebből sem 
lett semmi. 

Élete vége felé vasút építéssel is foglalkozott. Mint főigazgató
lTlprnők 1848-ig ő vezette a Bécs-Pest közti vasúti vonal építését, 
s tőle származnak a Pest-Kolozsvár közti vasút első tervei is. 1851 
telén az általa épített Paks-Báta közti dunai töltések et vizsgálta, 
megbetegedett és 1852. február 29-én Dunaföldvárott elhunyt. Ott 
is temették eJ. 

Beszédes egyik legkiválóbb magyar vízépítő volt. Legnagyobb 
megvalósított terve a Sárvíz-szabályozás volt, amit kiválóan oldott 
weg. Másik nagy alkotása a Sebes-Körösön épített Nádor-csatorna. 
amely Buttyin fölött szakadt ki a folyóból; 92 km hosszúságban fu-
tott, és számos malmot hajtott, majd Gyulavarsánd fölött tért vissza 
a Körösbe. Körösi csatornáját tekintette maga Beszédes is vízépí-
tési elve legsikeresebb igazolásának, hogy kis méretű vezérárok ásása 
is elég a csatornázáshoz, mert a víz eróziós ereje azután magától 
mossa ki a szükséges méretekre. 

Meg nem valósított tervei közül szinte grandiózus a Grác-Ko-
lozsvár közti hajós-csatorna. Ennek végleges' és módosított terve az 
volt, hogy Grácból kiindulva a vÍziút a Murából a Balatonba, innen 
a Sión át a Dunába vezetne, aDunából Harasztinál lépett volna ki. 
és Csongrádnál érte volna el a Tiszát, Ócsa, Kerekegyháza, Ágasegy-
háza, Orgovány, Félegyháza vonalát követve. Egy mellékága Sze-
gednek vezetett volna. Tiszántúl a víziút a Körösön nem ment volna 
Gyulán át Borosjenőig, hanem Arad felé ágazott volna, a főág pedig 
tovább vonulna Csermő és Barakony felé, Talpas és Tenke között 
metszve a Fekete-Köröst. Tulkán át Nagyváradnál érte volna el a 
Sebes-Köröst, Paptamásinál a Berettyót, Diószegnél pedig befutott 
volna az Ér völgyébe, kihasználva ezt a hajdani nagy ősfolyó-völ
gyet, s úgy' jutott volna a Kraszna és Szamos vízrendszerébe. Mel-
lékágakat is tervezett, egyet Debrecen felé, em.' másikat pedig Arad--
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tól Versecig. A főágban a folyók felhasználása következtében csak 
220 km mesterséges meder ásása lett volna szükséges, amivel szem-
ben a Dunántúl 400 OOO k. h.-at ármentesített volna, a Tiszántúl 
ásandó 114 km csatorna pedig lecsapolt volna 1,470 OOO k. h.-at. 

Beszédes József nemcsak nagy vízépítő és tervező volt, hanem 
egyik legkorábbi és legtermékenyebb műszaki író is. 1830 és 1844 
között 16 vízrajzi és vízépítési tárgyú értekezése jelent meg, s hát-
eamaradt több kézirata is, köztük egy műszaki szavak magyarításá-
nak általa készített gyűjteménye. 

Térképei közül csak kettő jelent meg nyomtatásban. Egyik a 
Kapos mocsárjának lecsapolási terve, másik pedig a bihari SálTétek 
kiszárítási terve. Kéziratban eddig 13 térképe jött napvilágra, nagy-
részt lecsapoló tervek a vajszlói uradalomból, simontornyai kaposi 
mocsarakról, szabályozási tervek a Fehér-Körösről, Ipolyról, kereszt-
szelvények a Duna-Tisza közti csatorna tervéhez s több vízimalom 
terve. Ezeken kívül van egy Tisza-kanyar átvágási terve is kézirat-
ban, amely tulajdonképpen elindította a Vásárhelyi Tisza-szabályo-
zási tervei körül kialakult vitát is. 

Beszédes József Balla Antal után időrendben második nagy ma-
gyar vízépítőnk, tervei nagyobbik részét keresztül is vitte, míg Bal-
Iának ez nem sikerült, de legnagyobbszerű alkotása, a Duna-Tisza 
közti csatorna, amit előtte Balla is tervezett, egyiküknek sem sike-
rült." 

41. Beszédes Kázmér. Beszédes József fia. 1826-ban született 
Székesfehérvárott. Az Institutumban szigorlatait 1845-46-ban va-
lamennyit letette, de oklevelét csak 1848. november 27-én váltotta 
ki. 1858-ban találkozunk vele, mint az arad Körös-szabályozási tár-
sulat mérnökével, s a Fehér-Körös Erdőhegy és Kisjenő közti szaka-
száról készített szabályozási tervet. Úgy látszik, hogy atyja nyom-
dokaiba lépett ennél a vízszabályozásnál, és ugyancsak a Fehér-Kö-
rösön dolgozott. További munkálatai azonban nem ismeretesek. 

42. Beyer A.nta/. Lehetséges, hogy nem magyarországi születésü. 
Életrajzi és tanulmányi adatai ismeretlenek. Valószínü, hogy kama-
rai mérnök volt a XVIII. század végén. Ebből az időből egyetlen tér-
képe maradt ránk, amelyet Ó- és Újkécskéről vett fel a Tisza ottani 
kanyarával, s ennek eimét magyarul írta. 

43. Bil/eck Sámuel. lVIáramaros megy e mérnöke volt. aki első
nek rajzolta meg megyéje \'ízrajzát 1789-ben, s felvett minden leg-
kisebb mellékfolyót, sőt az alsóbb szakaszokon még a zátonyokat is 

2 Részletes életrajzát lásd: 1. Sárközy Imre (M. lVlérnök és Épít. 
EgyI. Heti Közlönye, 1895.) 2. Fodor Ferenc (Vízügyi Közlem. (1952.) 3. 
Kárclyi Zsigmond (BudapEst, 1953.). 
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felrajzolta a Tiszára. 1802-ben a Görög-féle atlaszban tőle jelent meg 
Máramaros megye. Nem tudjuk, hogy mérnöki tudását hol szerezte. 

44. Bitthalise1' József. Az Építési Főigazgatóság szolgálatában áll-
hatott, mert aSzamosnak Szatmártól torkolatáig terjedő, 1818-ban 
rajzolt térképéhez vannak mellékelve a szomszédos Tisza-szakasz 
felmérési jegyzőkön;yvei. 

45. Blaskó János. Zemplén megye mérnöke volt. 1798-ban már 
két térképe is van a Bodrogról, 1812-ben pedig a Labore egyik sza-
kaszát térképezte. 

46. mcm József. 1793-ban Bécsben született. 40 éves korában 
szerezte meg oklevelét az Institutumban, 1833. augusztus 24-én. A 
Temesközben dolgozott, ahol a Bega egyik szakaszát vette fel Béga-
lunkány határában. 

47. Bobok József. 1795-ben született Lubinán (Nyitra m.) Ok-
levelét az Institutumban nyerte 1821. április 12-én. Életéről más ada-
tunk nincs. 1849-ből Tas-puszta (Heves m.) vízrajzáról van egy tér-
képe. 

48. Bodó János. 1751-ben született Bodófalván (Krassó-Szörény 
m.). Mérnöki tudását még Szencen szerezte a Collegium Oeconomi-
cumban. 1780 körül kamarai mérnök volt, és Máriar'adnánál a Ma-
roson térképezett. 

49. Bódogh József. Nemesbükkön (Borsod m.) született 1787-ben. 
Az Institutumban tanult, s első szigorlatát 1819. január 26-án tette 
le geometriából, az utolsót pedig ugyanazon év április l4-én mező
gazdaságtanból. Oklevelét 1819-ben ki is vette. 1820. április 20-án 
Huszár már kérte, hogy küldjék a Körös térképezéséhez. Ekkor Mis-
kolcon tartózkodott. Április 25-én már meg is kezdte munkáját. Éve-
kig dolgozott a Körösök térképezésénél. Huszár nem kedvelte, s 
többször panaszt tett ellene. 1822-ben vizsgálatot is folytatott ellene, 
mert Huszár szerint munkahelyét tőbbször elhagyta, a fuvarokkal 
visszaélt, a községi elöljárókkal pedig erőszakoskodott. Viszont Vay 
Miklós kir. biztos igyekezett Huszárt mérsékletre bírni Bódoghgal 
szemben. Az Építési Igazgatóság nem is ítélte el, hanem 1822. de-
cember 6-án őt is előterjesztette a Helytartótanácsnak, hogy a többi 
körösi mérnökkel küldjék át a Duna-méréshez, ha a körösi munkák 
befej eződnek. 

50. Bodoki Károly. (Eredeti családi neve Henter volt.) Született 
Gyulán, 1814. március 29-én. Középiskolai tanulmányait Kecske-
méten és Debrecenben végezte. Mérnöki oklevelét 1836. március 4-
én vette ki az Institutumban. Ezután az Építési Főigazgatóság szol-
gálatába lépett. 1838-ban Békés m.egye mérnökévé választották meg. 
1841-ben átmetszéseket 'légzett a Hármas- és Kettős'-Körösön. 1845-
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ben külföldi tanulmányúton vett részt, amelyre Széchenyitől kapott 
ajánlólevelet. Beutazta Olaszországot, Svájcot, Francia-, Német- és 
Angolországot, Hollandiát, Belgiumot. Amikor megalakult a Körös-
szabályozó Társulat, 184í-ben ennek osztálymérnökévé Bodokit ne-
vezték ki. További munkálatai a Körösökhöz és a Berettyóhoz fűződ
nek. 1848 tavaszán készül! el a folyóvidék szabályozási terveivel, s 
azokat a független kormány közmunkaügyi minisztere el is fogadta 
a kivitel alapjául. 1843 júniusában a Köröst szabályozta a Tisza-sza-
bályozás keretében. A szabadságharc leverése után 1851-ben Gyulán 
a Körös-Berettyó Társulat 1. oszt. főmérnöke maradt, s a Fehér-
Körös külön szabályozási terve ekkor készült el, amelyben a folyó 
számos kanyarának átvágását tervezte meg. 1855-ben újabb szabá-
lyozási tervet készített a Körös-Berettyó egész vízvidékére, amit a 
felsőbb hatóságok el is fogadtak, s ezek alapján indultak meg a sza-
bálvozási munkálatok 1856-ban. 

E szabályozási munkálatokat Bodoki vezetésére bízták. A mun-
kálatok keretében 1867-ben a Hármas-Körösön 51 hossz- és ke-
resztszelvényt vett fel. 

Nagy csatornatervei is voltak. Már 1363-ban kidolgozta Boros 
Frigyessel és Klasz Mártonnal egy hajócsatorna tervét, amely a Fel-
ső-Tiszából kiindulva, a Szamost metszve, az Er völgyén át vezetett 
volna a Hármas-Körösbe. 

A körösi munkálatok vezetése közben érte a halál 1868. decem-
ber ID-én, s Gyulán temették el. J 

51. Bodoki Lajos. Született 1833. október l-én, Gyulán. Bodoki 
Mihály mérnöknek fia, Bodoki Károly öccse volt. Az utóbbi nevel-
tette, mert korán árvaságra jutott. Középiskoláit Kecskeméten és 
Eperjesen végezte. Mérnöki tudományokat az Institutumban hallga-
tott, utolsó szigorlatát 1852. július 21-én tette le, de oklevelét nem. 
váltotta ki. Tanulmányai befejezése után Herrich mellett a Tisza-
szabályozáson dolgozott, majd bátyja oldalán, Gyulán a Körös-Be-
rettyó szabályozási munkálataiban vett részt. 1860-ban Békés megy e 
mérnökének választotta m.eg, de a provizórium idejében állásáról le-
mondott. 1863-ban a Temes-szabályozó Társulat főmérnökévé va-
lasztották meg. Ebben az időtájban érdemes szakírói munkásságot 
fejtett ki, főleg a folyó vízmozgása és sebességének elmélete érde-
kelte. Ilyen tárgyú értekezései a lI4agyar Mérnök és Epítész Egylet 
Közlönye 1868-69. évfolyamaiban jelentek meg. 1868-ban kine-
vezték a Körös-Berettyó-szabályozási Társulat főmérnökévé Gyu-
lára. Itt bátyja megüresedett állását foglalta el. 1872-ben Budapestre 

a Részletes életrajzát Sárközy Imre írta meg a Magyar Mérnök és 
Építész Egylet Heti Értesítőjében, 1895-ben. 
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nevezték ki a Duna-szabályozáshoz. l873-ban értekezett az aldunai 
l1ajózás problémájáról. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye. 
1873.) Irodalmilag foglalkozott az alföldi folyók szabályozásával is 
.(Uo. 1875.), a Duna fővárosi szakasza szabályozásával (Uo. 1876.), a 
Rába szabályozásával (Gazdasági Mérnök. 1877.). Kormánymegbí-
zásból Franciaországban a csatornaépítést tanulmányozta. l880-ban 
.előterjesztést készített a kormánynak a Tisza és mellékvizei szabá-
lyozása ügyében. l880-ban az ő munkásságának eredményeként ren-
.delte el a kormány a Felső-Duna szabályozási munkálatainak meg-
kezdését. l88l-ben Bodokit állították a vízépítési osztály élére mi-
niszteri osztály tanácsosi minőségben, majd l882-ben n1iniszteri ta-
.nácsosnak nevezték ki. 1885. szeptember l3-án halt meg, Budapesten 
temették el. 

52. Bodoki Nhhály. Született l789-ben Gencsen (Szatmár m.). 
Tanulmányait az Institutumban végezte, soklevelét l8ll-ben váltotta 
ki 22 éves korában. Úgy látszik, hogy mindjárt Békés megye szol-
gálatába lépett, mert l8ll-ben a Fekete- és Fehér-Köröst térképezte 
Gyula és Köröstarcsa között, s azon ármentesítő csatornákat is ter-
vezett. l8l2-l838-ig volt Békés megye mérnöke. Atyja volt Bodoki 
.Károlynak és Lajosnak. l8l0-ben a Kurcán és Vekeren szintezett. 

53. Bogot:ich Károly. Oklevelét az Institutumban nyerte 1808. 
január 2i-én. Zemplén megye szolgálatába állott, ahol l8li-ben a 
Bodrogon és Laborcon dolgozott, s azokról keresztszelvényeket vett 
rel és szabályozási terveket is dolgozott ki.. Tokajnál a torkolatba 
vízműtani gátakat is tervezett. 1818-ban a Tapolyon mért és szinte-
zett, s jelentését a kir. biztos Vay Miklósnak teHe meg. l821-ben a 
Hely tartó tanács rendeletére a Bodrogon és mellékfolyóin mért és 
szintezett. 

54. Bohacsek A.1idrás. 1786-ban született Felsőlipnicen (Ar va m.). 
·Oklevelét az Institutumban kapta 1813. július 8-án. Munkásságáról 
csupán annyit tudunk, hogy Bihar megyében is dolgozott, s i828-
ban Fugyin vett fel térképet a Sebes-Körös ottani szakaszával 
együtt. 

55. Boros Frigyes. Született l824-ben Aradon. Az Institutum-
ban végezte mérnöki tanulmányait, s ott a felsőbb matézisből is 
tett vizsgát. Oklevelét 1844. július 27-én kapta meg. 1848. márciusá-
ban a Tisza-szabályozás keretében a Szamost mérte fel. Hogy utána 
hol dolgozott, nem tudjuk, csak 1852-ben bukkan fel neve ismét. 
Ekkor Herrich vezetésével a Tisza-szabályozás Tiszaújlak és Titel 
között végzendő munkálatainak áttekintő térképét rajzolta meg. 
1853-ban Nagykárolyban revideált Szamos-szabályozási térképeket, 
mint »Theiss-Regulir. k. k. Central 2 Ingenieur«. Az abszolutizmus 
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alatt a Tisza csongrádi szakaszán vezette a szabályozási, átvágási 
munkálatokat. 1863-ban Klausz Mártonnal és Bodoki Károllyal ter-
vet dolgozott ki a Felső-Tiszától a Szamos metszésével az Ér völgyén 
át a Hármas-Körösbe vezetendő hajócsatornáról. A múlt század 
hatvanas évei végfn a Szárazéren építendő öntözőcsatorna tervét 
dolgozta ki. 

56. Bosky A.ntal. Egyike az Institutumból kikerült legelső mér-
nököknek. Oklevelét 1786. február 10-én vette ki. A XVIII. század 
végén Bereg és Ung megy ék térképét vette fel a Tisza és a többi ot-
tani folyóvíz szép rajzával. 

57. Bosky Lajos. 1798-ban született Beregszászon, s valószínűleg 
Bosky Antal megyei mérnök fia volt. OkI ev eIét az Institutumban 
vette át 1825. december 29-én. Úgylátszik, hogy atyja halála után 
őt választották Bereg megye mérnök éül, mert 1838-ban mint ilyen 
készített tervezetet a Panyola és Gulács közti Tisza-kanyar átvá-
gásl'a, de Vásárhelyi véleménye ezt nem találta megfelelőnek. 

58. Böhm Ferenc:' 1732 táján született, alighanem Bécsben. ahol 
aLyja albíró volt. 1751. április 19-én vették fel a bécsi hadmérnöki 
akadémiára, ahol 1757. július 25-ig tanult. Utána közvetlenül a 
Helytartótanácshoz nevezték ki, majd az Esterházy-uradalmak mér-
nöke lett. Itt azonnal hozzálátott az uradalom nagy kiterjedésű mo-
csarai lecsapoló munkálataihoz. Ezekkel a mocsarakkal már Miko-
viny is foglalkozott, s Tata és a Duna közti mocsarak levezetésére 
ő épített egy csatornát. Legfőbb törekvése azonban a Sárvíz szabá-
lyozása volt. Már 1767-ben felvette térképét, amely ma is megvan: 
»Mappa stagnum sic dictum Sárvíz ... « Ezen a legelső térképen le-
csapoló csatornát is tervezett. Közben a tatai mocsarak lecsapolásá-
val is foglalkozott. Sárvízi munkálatai közben érlelődött meg benne 
az a vízépítési elVi hogy a mocsarak saját vizét el kell választani a 
kívülről beléje folyó vizektől. Ezt Böhm még nem tudta egészen ke-
resztülvinni a Sárvíz mocsaraiban, úgyhogy csak Beszédes József 
ismerte fel annak szükséges voltát, hogy az ideömlő Siót és Kapost 
ne eressze be a völgy legmélyebb helyére, hanem annak magasabb 
peremén vezesse el. Ezt nevezte Beszédes »víz-félreszorítási« elv-
nek, amelynek csírái azonban Böhmtől származnak. Böhm Tatáról 
vezette ezeket a munkálatokat, mint a Sárvíz-szabályozó Társulat 
első igazgató mérnöke. Munkásságát több máig meglevő térkép bi-
zonyítja, amelyek 1778 és 1789-ből valók. Még 1817-ből is van egy 
Sárvíz-térkép, amelyet Quits Antal és Halász Gáspár rajzoltak Böhm 
eredeti tervei után. . 

~ Részletesebb életrajzát Sárközy Imre írta meg. (lvI agy ar Mérnök és. 
Építész Egylet Heti Értesítöje. 1897.). 

30 



Böhm lecsapoló munkálatai kiterjedtek a Dunántúl sok vidé-
kére, s állítólag nem kevesebb, mint 50-60 mocsarat, vízállást szá-
rított itt ki. Dolgozott Székesfehérvár körül is, itt egy csatornát épí-
tett, amelyen vizet kívánt vezetni a városba ipari célokra. A Duna 
Tolna és Báta közti szakaszán egy 7 mf hosszú töltést tervezett, s an-
nak egy része meg is épült, de mederszabályozási tervei elaludtak. 
Állítólag még a Tisza szabályozása ügyében is kértek tőle véleményt. 

Böhm egyike volt legelső vízépítőinknek, aki a későbbi vízépí-
tők, mint Sátor Dániel, Beszédes József, Beszédes Ferenc munkás-
ságára is erős hatást gyakorolt. 

59. Böjtös Imre. 1796-ban született Szentesen. Oklevelét az Ins-
titutumban nyerte 1816. május 28-án. Az 1820-as években Temes 
megye mérnöke volt. 1822-ben többekkel együtt Temesvár erődjé
nek térképét készítette el. 1833-ban a Maroson egy kanyar átvágá-
sának tervét rajzolta meg. 1841-ben cikket írt a Magyar Gazda c. 
lapba »Gazdasági hírek Temesvárról" címen. 

60. Brandstetter Ferdinánd. 1811-ben született Szegeden. Okle-
velét az Institutumban 1834. október 7-én kapta meg. Utána egy 
évet töltött a horgosi uradalomban mint gyakornok, s ott mocsarak 
szabályozása körül dolgozott. Részt vett a Maros szabályozásában 
is. Innen kérte felvételét az Építési Igazgatóságtól végleges alkal-
mazásra. 1836-ban már Lányinál dolgozott a Tiszán, sőt ezen év feb-
ruár 9-én napidíját 2 forintra emelték fel. Az 1838-as pesti nagy 
árvíz után sürgősen Pestre rendelték fel a város szintezés e céljá-
ból. 1840 nyarán Reitter Ferenccel együtt szinteztek egy vonalat a 
Dunától a Tiszáig, Haraszti és Szeged végpontokkal. Keresztnevét 
később Nándornak írta. 

61. Braun Frigyes. A XVIII. század utolsó évtizedeiben Mogyo-
róssy Antallal elkészítette Temes megye térképéT, s azon több ottani 
csatornát ábrázoltak, s szép ősi vízrajzot adtak. Egyideig továbbra 
is a Temesközben dolgozott, s a Bega egyes szakaszait vette fel, pl. 
Begalankásnál, 1777 és 1780-ban Nagyszentmiklós határában. 1782-
ben Torontál megyében készített gazdag vízrajzú községhatár-térké-
peket, pl. 1782-ben Berekszónémetiét a Bega ottani szakaszával. 
1788-ban már a nagyváradi kamarai igazgatóság mérnöke volt, de 
előbb hajózási mérnökként is említették - 1785-ben. 

62. Brecllter József. 1790-ben született Hetesen (Somogy m.). 
Szigorlatait az Institutumban tette le még 1819-ben, de oklevelét 
csak 1826. október 28-án vette ki. 1838-ban Szakonyi Ignáccal és 
Klausz Adolffal elkészítették a Kapos-csatorna egy szakaszának 
térképét. 1843-ból fennmaradt egy térképe, amelyen Vörös László-
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val együtt felvették a Kapos-mocsár területén egyes uradalmak tér-
képeit. 

63. Breska Pál. l785-ben az Építési Igazgatóság Hajózási Osz-
tálya mérnöke volt a »Bánságban«, l788-ban pedig a nagyváradi 
kamarai igazgatóságon dolgozott. 

64. Brunkala KároLy. l8l8-ban született Pesten. Oklevelét az 
Institutumban kapta 1838. május l-én. Pest megyében készített 
községhatár térképét. A század közepetáján rajzolta Szalkszent-
márton szép térképét a Duna ottani szakaszának jó vízrajzával. 

65. Bubits Ede. l82i-ben született Ozorán (Tolna m.). Oklevelét 
az Institutumban, 1842. október 10-én adták ki. l846-ból fennma-
radt egy hossz-szelvénye a Somogy megyei Nagybereknek Tót-
szentpáli község határában levő részéről. 

66. Bubits Károly. l8l0-ben született Alsólendván. Szigorlatait 
az Institutumban már l829-30-ban letette, de oklevelét csak 1833. 
június 29-én vette ki. Az Eszterházy-uradalom mérnöke lett, s mint 
segédmérnök felvette a Hanság egyik részletének térkép ét l836-ban. 

67. Bucz KároLy. l853-ban felvette a Szamosnak Csenger és tor-
kolata közti szakasza térképét, az 1847-ben készült szabályozási 
tervek feltüntetésével. 

68. Buday Mihály. Oklevelét az Institutumban 1810. szeptember 
7-én kapta meg. Életrajzi adatait nem ismerjük. Az l830-as évek-
ben Szeged város mérnöke ·volt. l837-ben Szőreg, Rábé, Óbéba ha-
tÉlr ában mért, és az ottani mocsarakat és Tisza-szakaszt vette fel. 

69. Budinszky János. A XVIII. század két utolsó évtizedében 
Bereg megye mérnöke volt, aki a Tiszáról több térképet vett fel ott. 
Ezek mind kisebb méretűek, s talán egyik szakaszai egy áttekintő 
térképnek, amit valószínűleg II. József idejében készítettek a Ti-
száról. l787-ből maradt egy térképe a Tisza Tiszaújlak és Kislónya 
közti szakaszáról, de ez csak egy áttekintőlapja egy ismeretlen, 13 
szelvényből álló nagyobb térképnel:. 

70. Bu,dinszky MikLós. Csak annyit tudunk róla, hogy l784-ben 
felvette a Latorcának a munkácsi vár körül szerteágazó szakaszát. 

71. Chrystophory Pál. Az Institutumban szerzett oklevelét 
1793. május l-én vette át. Valószínű, hogy Ung megy e mérnöke lett 
belőle, aki l808-ban Ung megyében Mocsár-puszta térképét készí-
tette el gazdag vízrajzi anyaggal. 

72. COUÍ71S Gyula. Csak annyi adatunk maradt róla, hogy d1.mai 
mérnök volt, aki l839-ben Beszédes József fehér-körösi malomter-
veit másolta. 
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73. Coroni SámlLel. 1760-1770 körül kamarai mérnök volt. 
1765-ben mint segédmérnök a Bácskában, főleg telepítési ügyekben 
dolgozott és vett fel vízrajzilag is értékes kisebb térképeket. Ké-
sőbb a budai hegyvidéken mért. ahol a Duna partján fekvő köz-
ségek (Kisoroszi. Nagymaros) térképeit is elkészítette, jó vízrajz-
zal. Később az Alföldre került, ahol Mezőhegyes, Kunágota, Puszta-
földvár, Csanádapáca: majd Arad megyében (Kisjenő, Ottlaka, Er-
dőhegy körül) dolgozott. Térképei, amelyek 1767-1783 közti idő
szakból származnak, vízrajzilag is értékesek. 

74. Csánk Nándor. 1819-ben született Pakson. 1843. július 31-én 
nyerte oklevelét az Institutumban. A kiegyezést megelőzőleg a 
Tisza-szabályozás Csap és Tiszaújlak közötti szakaszán folyó mun-
kálatokat vezette. 18G6-ban készítette el a Szernye-mocsár átné-
zeti térkép ét. mint a Tisza r. folyamosztályának mérnöke. 

75. Csányi Dániel. 1820-ban született Nagybányán. Oklevelét 
az Institutumban szerezte; szigorlat ait valamennyit 1848-ban tette 
le, az utolsót a geometriából április 13-án. Oklevclét 1849. június 
l-én kapta meg, annak ellenére, hogy a mezögazdaságtanból nem 
szigorlatozott. 1848. januárjában már a Tiszán dolgozott, de ekkor 
Széchenyi ideiglenesen magával vitte Pozsonyba. Jó képzettségü 
szakember lehetett tehát, hiszen 1848. április 13-án a felsőbb maté-
zisből is szigorlatot tett. Ezév május 22-én bejelentette, hogy a 
Tisza szabályozásának hevesi osztályán nem kíván tovább dolgozni, 
.olyan reménytelen ott az előmenetel. Ennek ellenére júnÍlls 29-én 
mégis ott találkozunk vele. 

76. Csapó Benjamin. Mérnöki készségét még az Institutum meg-
.alapítása előtt szerezte, de nem tudjuk, hol és miként. Fehér me-
gye mérnökeként dolgozott, aki 1792-ben a Duna tolnai szakaszá-
nak mocsári erdeit vette. fel Tolna és Bogyiszló között a Duna szá-
mos holtágával és régi folyásával. 

77. Csapó Lajos. 1814-ben született Tolnán. Oklevelét az Insti-
tutumban kapta 1837. április 6-án. Egyetlen térkép ét ismerjük, 
.amelyet 1862-ben vett fel Törökszentmiklós határáról, a Tisza ot-
tani szakaszával együtt. 

78. Csató Sándor. 1817-ben született Csikdelnén. Szigorlatait 
1847. április 7. és 1848. május 21. között tette le. Oklevelét J848. 
május 21-én állította ki az Institutum. Legkorábbi tél'képeit 1863 
.és 1864-ből ismerjük, amelyeken Bihar megyében a Szerep környéki 
mocsarakat térképezte. 

79. Cseh József. 1792-ben felvette a Duna melletti lVIadocsa-
puszta térképét, rendkívül gazdag ősi úzrajzi anyaggal. 
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80. Csizék Miklós. Nevét néha Csissik-nek is írta. XVIII. szá-
zadbeli mérnökünk volt, alighanem .kamarai mérnök, aki főleg a 
Dunántúl dolgozott, s 1787-ben a Vázsony-patakot, meg a Pápa 
körüli Tapolca-szakaszt vette fel, 1800-ban a porvai patakokat és 
tavat. Úgy látszik, hogya századfordulón Horvátországba került, 
ahol 180l-ben a Száva és Kulpa környéki uradalmakat térképezte 
a két folyó ottani szakaszának szép vízrajzával együtt. 

81. Csonka Ignác. Nem az Institutumban tanult. 1823-ban Póka 
Antallal a Rába egy szakaszának felmérését és metszeteit készítettE' 
el Légrád, Bottovo, Dernye környékén. Ezt a felmérést az Építési 
Igazga tóság rendeletére végezték. 

82. Csonth János. XVIII. századbeli mérnök ünk, valószínűleg 

kamarai mérnök volt. 1771-ben Krieger Sámuellel felvette a Pap-
keszi és Sári községek közti területet a Svéd folyásával. 

83. Czadray János. A XVIII. század utolsó évtizedeiben kama-
rai mérnök volt. 1777-ben Lébény és Öttevény körül felvételezett 
gazdag vízrajzi anyaggal~ majd horvátországi katonai felvételü, 
vízrajzilag értékes térképeket másolt. 

84. Czibur János. Csetneken született 1800-ban. Az Institutum-
ban szigorlatozott, 1822. december 18-án a geometriából, az utolsó 
szigorlatot pedig a mezőgazdaságtanból tette le 1823. március 13-án. 
Oklevelét csak 1829. március 17-én vette ki. 1825-ben az Építési 
Igazgatóság hajózási osztályán dolgozott. 

85. Czigler István. Az Institutumban kapott oklevelet 1802. 
július 24-én. Hogy hol müködött, nem tudjuk, s csak egy térképe 
maradt fenn, amely Trencsén várossal a V ág ottani szakaszának 
részletes vízrajzát ábrázolja. 

86. Czogler János. 18l0-ben született Pesten. Az Institutumban 
első szigorlatát 1834-ben tette le, de oklevelét csak 1837. március. 
3-án vette ki. l846-ban az Építési Igazgatóság »bizottsági mérnöke,,, 
az Al-Dunán. A Duna térképezésénél dolgozott és 1862-ben Mo-
hácsnál készített medermetszeteket. 

87. Degen Jakab. Az Institutum első mérnökei közül való, aki 
már 1787. június l6-án kapott oklevelet. Azután Pest város mér-
nöke lett, s 1804-ben a pesti Dunapart szabályozási tervén dolgo-
zott. Hivatali főnöke volt Petzval Józsefnek. 

88. Delács József. Utolsó szigorlatát az Institutumban 1830. jú-
lius 23-án tette le, de oklevelét nem váltotta ki. l833-ban mint 
mérnök pályázott a Tisza-méréshez, de nem tudtunk róla, hogy ott 
dolgozott volna. 

89. Demkovics Alexim Kilian. Első szigoriatát az Institutum-
ban 1801. június 8-án tette le a geometriából; az utolsó szigorlatán 
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- mezőgazdaságtanból - 1803. november 24-én megbukott, s mi-
vel ezt nem ismételte meg, oklevelet nem is kapott. Ennek ellenére, 
mint állami mérnök mért 1823-ban Gyála és Oszentiván között. 
1846-ban az Építési Igazgatóság mérnöke volt. 

90. Denk Ferenc. Kamarai mérnök volt, aki magát »Wald-
officier«-nek írta. Nem az Institutumban tanult. Valószínúleg a 
bácskai telepítések körül végzett mérnöki munkát. 1781-ben itt 
készítette el Borócz község határának térképét. amelyen igen sok 
olyan ősi vízmedret ábrázolt, amelyeket csak az ő térképéről isme-
rünk. 1791-ben Paripás község határáról készített hasonló értékű 
térképet. 

91. Denk Gyula. Illokon született Szerém megyében. Az Insti-
tutumban tanult, ahol 1844. július 28-án kapott oklevelet. Az 1850-es 
években a Ferenc-csatorna főmérnöke volt Újverbászon. 

92. Dessy József. Oklevelét az Institutumban kapta 1809. 
augusztus 4-én. Itt Désy néven van elkönyvelve. 1823-ban Foktő
nél a Dunán dolgozott, és tervet készített a Foktő és Vajas közti 
kanyarok átvágására. 

93. Desseöffy Ferenc. A XVIII. század második felében múkö-
dött, szaktudását tehát nem tudjuk, hol szerezte. Egyetlen térképét 
ismerjük, amelyet InD-ben vett fel Tiszabábolna környékén a Tisza 
megfelelő szakaszával együtt. 

94. Deiső Károly. Sem életrajzi, sem tanulmányi adatai nem 
ismeretesek. Hogy vízimérnök volt, azt is csak abból tudjuk, hogy 
1848. augusztus 29-én felvételét kérte a Tisza szabályozásához. 

95. Dilber Ist7:án. 1783-ban született Mokrinban (Torontál m.). 
Az Institutumban 1817. július 7-én tette utolsó szigorlatát. Nagy-
kikindán volt kerületi mérnök. 1833-ban pályázott a Tisza-mérés-
hez, de nem tudjuk, hogy ott felvették volna. 

96. Dlholuczky Mihály. 1753-ban született Vágújhelyen. A ge 0-

metriát még a szenci Collegium Oeconomicum-ban tanulta 1772-
74-ben, sőt azt is tudjuk, hogy 1769-ben Nagyszombaton a logikát 
végezte. Úgy látszik, hogyegyideig Árva megy e mérnöke volt, s 
ott készítette egy nagy uradalom térképét 1782-ben; az Árva folyó 
egész vízrendszerének és a Vág egyik szakaszának felvételével. Le-
hetséges az is, hogy kamarai mérnök volt, mert 1781-ből fennma-
radt egy térképe Körösmező környékéről a Fekete-Tisza egész víz-
rendszerével, kisebb tavakkal és mocsarakkal. Ezt Zalár Pállal, 
Freudhoffer Józseffel és egy Jakubicska nevú mérnökkel együtt 
vette fel. 

97. Dobák János. 1820-ban született Sajókazán (Borsod m.). 
Szigorlatait az Institutumban 1844. március 27. és 1845. április 2. 
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között tette le, és mérnöki oklevelét 1845. április 6-án vette át. 
1848-tól a Tisza szabályozásával kapcsolatban felállított Nádor-
bíróság mérnökeként dolgozott. 

98. Domonkos Antal. 1803-ban született Bélafalván (Három-
szék m.). Mérnöki szigorlatait 1826-28 tette le. Oklevelét 1829. 
december 21-én adták kezébe. Munkásságáról csak annyi ismeretes, 
hogy 1848 májusában a Tisza-szabályozáson volt mérnök. 

99. Dudovits Mihály. 1812-ben Sátor DánielIel, Duffand Pé-
terrel együtt tervet dolgoztak ki a Bega Temesvár alatti szakaszá-
nak hajócsatornájáról. Előbb 1801-ben Alsóittebe torontáli község 
határát vette fel a Bega ottani szakaszának nagyon gazdag vízraj-
zával. 

100. Duffand Péter. 1784-ben született Versecen. Oklevelét az 
Institutumban 1818. augusztus 22-én vette át 34 éves korában. 
Ekkor már a Bega-csatorna igazgatóságának mérnöke volt. Később 
az Építési Igazgatóság kamarai mérnöke lett Zsombolyán, majd 
igazgató a Begán. 1846-ban fel volt függesztve. 

101. DiLttrich József. Az Építési Igazgatóság mérnöke volt. aki 
1829-ben a pesti dunai körcsa~orna tervén dolgozott. 

102. Dzendrey Ignác. XVIII. századbeli mérnökünk volt, aki 
e század második felében a Dunántúlon a Drávába ömlő Rinya fo-
lyócska csatornázási tervét vette fel az ősi vízrajzzal együtt 

103. Eberle János. Nem ismerjük életrajzi adatait. Esetleg 
Trencsén vagy valamelyik szomszédos megye mérnöke lehetett, aki 
1786-ban a Belanka patak vízrajzát vette fel, e század végén pedig 
a V ágon dolgozott. 

104. Egert A.ntaL 1846. július l-én Keczkés ajánlotta Széchenyi-
nek a Tisza-szabályozás györöcskei osztályához a 25. és 26. sz. át-
vágások munkálatainak vezetésére 45 Ft havi fizetéssel. Az összeg-
ből az tünik ki, hogy kezdő mérnök lehetett még akkor. 

105. Egel't József. 1822-ben született Zsombolyán. Szigorlat ait 
az Institutumban 1841-42-ben mind letette, de oldevelét nem vál-
totta ki. 1848. januárjában a Tisza-szabályozás keretében Tokajban 
dolgozott A kiegyezést megelőzőleg Felső-Szabolcsban végzett SZ<l-

bályozási munkálatokat a Tiszán. 
106. Eisen7wt György József. 1815-ben született Pécsett, való-

:;zínüleg Eisenhut Baranya megye mérnökének fia volt. Oklevelét 
az Institutumban 1841. május ll-én vette át. 1846-ban évi 200 Ft-
tal az Építési Igazgatóság hajózási osztályán volt gyakornok. 

10í. Eklér Imre. Az Institutumban 1803. május 15-én kapott 
okle\'elet. Nem tudjuk, hogy eleinte hol dolgozott, de az Építési 



Igazgatóságon már 1817-től ő láttamozta Huszár jelentéseit. 1826-
31 mint hitelesítő mérnök szerepelt Arad és Bihar megyék határ-
vidékein. 1833 december 18-án mint az Építési Igazgatóság adjunk-
tusát kinevezték kamarai mérnöknek, de továbbra is régi beosz-
tásában maradt, mint első adjunktus . 

. 108. Emswanger Pál. A XIX. század elején Arad megye mér-
nöke volt. 1777-99. már számos térképen szerepelt mint hitelesítő 
mérnök. Fő munkaterülete a Fehér-Körös és a Fekete-Körös szom-
szédos szakasza volt. Főleg a Fehér-Körös Arad megy ei szakaszáról 
van több szép vízrajzi térképe. 1816-ban a Fekete-Köröst vette fel 
Feketegyarmatnál, a Fekete- és Fehér-Köröst Békésnél. ValószÍ-
nűleg legkésőbbi munkálataiból való a lVIaros Arad megyei szaka-
száról felvett l : 14 400 léptékű szelvénysorozat 13 lapja s több me-
der-metszet is. Lapjai igen szép vízrajzi felvételek. 

109. Eperjessy Ferenc. Életrajza ismeretlen, csak azt tudjuk 
térképei nyomán, hogy Pozsony megye mérnöke volt. 1789-ben el-
készítette Pozsony megye részletes térképét igen szép és gazdag 
vízrajzi anyaggal. 1780-ban a Nyitra folyó Cseklész feletti szaka-
szát rajzolta meg, ez eléggé kezdetleges ábrázolás. 1792-ben a Dud-
vág egyik szakaszát vette fel elágazásaival, malomcsatornáival, ha-
lastavaival együtt: 

110. Erdélyi (Verebély) József. Eredeti családi neve Verebély 
volt, de atyja az Erdélyi nevet nevelőatyjától vette fel. Őmaga azon-
ban felnőtt korában igazolta leszármazását, ismét a Verebély ne-
vet használta. Az Institutum anyakönyYében még Erdélyi néven 
szerepel. Tolnán született 1776. auguszt"us 28-án. Az Institutumban 
első szigoriatát 1800. május 19-én tette le vízépítéstanból, az utol-
sókat pedig 1800. augusztus 29-én geometriából és mezőgazdaság
tanból. lVIint okleveles mérnök Horvátországban kezdte müködé-
sét. 1809-ben Varasdon volt vezető mérnök (dirigens geometra). 
Később a pozsonyi kamarai kerület igazgató mérnökévé nevezték 
ki. 1837. december l3-ig szolgált itt, akkor nyugdíjazták. Pozsony 
megye táblabírájának is választotta. 

1840-ben jelent meg következő munkája: »Hydrotechnikai jegy-
zetek, és jelesen a folyó vizek, és vidékjük földjének természetéről, 
kölcsönös hatásukbul keletkező eredményekröl, úgy a folyamnak 
jobb karba helyheztetését tárgyazó elvekről, egy toldalékkal. min-
denféle szekérútak építését illető szabályokról. lVIérnökök, Tiszt-
viselők és Választmányok számára népszerűen előadta ... " lVIint 
nyugalmazott igazgató főmérnök előbb Trencsénbe, majd 1850-ben 
Pestre költözött, s itt halt meg 1850. november 19-én, 74. életévében. 

111. Erhard Ágoston. 1815-ben született Békésen. Oklevelét az 
Institutumban kapta 1833. április 3-án. Utána Pest város szolgá-
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latába állott. 1839-ben a pesti Dunapartot vette fel a Rákospatak 
torkolati szakasz környékén. Ezenkívül számos pesti térképe is 
van, de ezek nem vízrajzi vonatkozásúak. 

112. Ernest Ferenc. Nem az Institutumban jutott mérnöki szak-
tudáshoz. Csak annyi adatunk van róla, hogy mint kamarai mér-
nök a Maros on dolgozott, s 1822-ből van egy térképe a Máriaradna 
környéki erdőségekről, a Maros itteni szakaszával. 

113. Fábry Antal. 1800-ban született Gyöngyösön. Az Insti-
tutum adott neki oklevelet 1828. augusztus 28-án. Utána az Épí-
tési Igazgatóság rajzoló mérnöke volt, 1829-ben a Körösökön fel-
vételezett, majd Szegedre küldötték, ahol a Tiszán számos metsze-
tet vett fel 1830-ban és 1831-ben. 

114. Fabriczy János. 1800. május 13-án született Poprádon. 1821. 
november 30-án nyert oklevelet az .Institutumban. Miután a kö-
zépiskolát Lőcsén befejezte, Pesten 1820-ban kezdett' tanulmányai-
hoz. 1821-ben azonban Bécsben is tanult. 1823-ban az árvai ura-
dalom mérnökévé nevezték ki, s 1830-ban lett Szepes megye fő
mérnöke. 1830-32-ben elkészítette a Pop rád-folyó szabályozási ter-
vét a Késmárknál kezdődő szakaszról Pazár Józseffel való közös 
munkaként. Utolsó térképét 1839-ből ismerjük. Részt vett a szabad-
ságharcban, ezért fogságot is szenvedett. Állását elvesztette, és ura-
dalmak mérésével foglalkozott. Később ismét Szepes megy e mér-
nökévé választották meg. Irodalmi munkásságot is fejtett ki, s fő': 
leg a Kárpátok magassági mérésével foglalkozott. (Új Magyar Mú-
zeum 1856, Mittheilungen der Ungarischen Forstyereins, 1857. 
Erdészeti Lapok, 1856.) 1865. május 13-án halt meg Lőcsén. 

115. Farkas János. 1751-ben született Borsán (Pozsony m.). 
Szencen készült 1770-71-ben a geometriára a Collegium Oecono-
micumban. Bihar megye szolgálatában állhatott, ahol 1812-ben Sar-
kad és Doboz között a Fekete-Körös Övár nevü csatornáján dolgo-
zott. Már előbb is foglalkozott a Körössel, 1806-ban a Fehér-Körös 
több metszetét vette fel. 

116. Farkas József. Kassán született 1792-ben. Az Institutum-
ban első szigoriatát 1816. március 26-án tette geometriából, az utol-
sót december 17-én mechanikából. Oklevelét már december 19-én 
ki is vette. Vay kir. biztos 1817. október 7-én kérte az Építési Igaz-
gatóságot, hogy küldjék a Körösön folyó munkálatokhoz, ott azon-
ban nem találkozunk nevével a mérnökök között. 

117. Farkas Pál. Nevét Farkassnak is írja. 1319-ben született 
Veszprémben. Az Institutumban 1839. június 21-én vette ki okle-
velét. Úgy látszik, hogy azonnal a Tisza-méréshez került, mert 
1839-ben már Szatmár megyében dolgozott a Szamos felmérésén 
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Batiz környékén; 1840-ben Szatmár, Berend, lVIikola környékén 
mérte a Szamos t, és az ottani mocsárvidéket. A Tisza-mérésekben 
mindvégig része volt. 

118. Fest Vilmos. 1815. augusztus 14-én született Jaroszlavb,qn 
(Galicia). Középiskolai tanulmányait Eperjesen és Miskolcon vé-
gezte. Az Institutumban első szigorlatát még 1835. március 3-án 
tette le geometriából, de oklevelet csak 1840. január 13-án kapott. 
1834-ben már az al-dunai mtmkálatokon dolgozott mint mérnök-
segéd. Utána a Lánchíd építésénél dolgozott. 1846-ban külföldi ta-
nulmányutat tett Angliában. Tapasztalatairól az Akadémiában beszá-
'11 olt. 1847-ben a Tisza-mérésen dolgozott, Tiszavarsány környékéri 
tervezett védgátakat. 1848-ban Széchenyi kinevezte a közmunka és 
közlekedési minisztérium csatorna-, kikötő- és kiszárítási OS7.téÍ-
lyába igazgató főmérnöknek. A Bach-korszakban a kormányzóság 
építési osztálya főmérnöke volt Kassán, s hatáskörében voltak a víz-
ügyek is. 1860-ban Budára helyezték át mint építési felügyelőt. 
1867-ben belépett az alkotmányos kormány közmunka- és közleke-
désügyi minisztériumába osztálytanácsosként. 1868-ban részt vett a 
fővárosi Duna szabályozása tárgyában tartott ankéten. Újabb né-
metországi tanulmányutat is tett. Az Akadémia 1844-ben lev .. 
1845-ben r. tagjának választotta. Meghalt 1879. március ll-én Sop-
ronban. Irodalmilag is munkálkodott, de dolgozatai között csak egy 
vízrajzi vonatkozású van, amelyet a hajózási csatornákról írt 
1844-ben. 

119. FeudhoJfer Antal. Neve Freudhoffel'ként is előfordul. 
1746-ban született Máramaros megyében. A gE;.ometriát Szencen ta-
nulta a Collegium OeconomicUlnban 1763-66-ig. Valószínüleg ka-
marai mérnök volt Munkácson. 1781-ben többekkel felvette a Fekete-
Tisza egész vízrendszerét. 1788-ban kassai kamarai igazgató-főmér
nök. Utolsó hitelesítés e 1801-ből van. Egy térképe maradt fenn 
Battonyáról. 

120. Fidy Imre. Nagyváradon született 1808-ban. Oklevelét az 
Institutum 1836. augusztus 22-én állította ki. 1832-ben már társa 
volt Bokodi lVIihálynak és Tóth Sámuelnek a Berettyó és Horto-
bágy árteréről felvett térkép megrajzolásában. Vargha Jánost 
Nagyváradra nevezték ki, Fidy még több év:g mellette dolgozo,~. 

Vargha azonban nem volt vele megelégedve és több esetben volt 
köztük ellentét. 

121. Filo Ferenc. 1718-ben született Valcsán. Túróc megyében. 
_-\z Institutumban 1842. január 23-án kapott oklevelet. Munkássá-
gáról csak annyit tudunk. hogy főleg a Garamon dolgozott. 1861-ben 
Csatánál. 1862-ben Mikolánál vett fel kisebb szakaszokat. 
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122. Filtzmaye7' IstL:án. 1813-ban született Pécsett, ahol közép-
iskoláit is végezte. Az Institutumban geometriai szigorlatát még 
1834. május 18-án letette, de az oeconomia ruralisból nem vizsgá-
zott le, oklevelet tehát nem kapott. IvIivel 1830-ban a nyilvános. 
rajziskolát is látogatta;' s ott szép eredményeket ért el, s matema-
tikát is szorgalmasan tanult, igen jó rajzoló volt. Oklevele híján is 
felvették 1831-ben az Építési Igazgatósághoz tb. gyakornok-
nak, s 1833-ban 1 Ft napidíjjal a Duna-térképezéshez küldték_ 
l834 július közepén átment a Tisza-méréshez, s ott hamarosan II. 
oszt. mérnök lett. Lányi igen dícsérte munkáját. Már 1834 ősz én 
Szeged és a Maros-torkolat között mért. 1836-ban a Tiszán megbe-
tegedett, ezért ideiglenesen központi szolgálatra rendelték be az 
Építési Igazgatósághoz. 1837. január 18-án mint II. oszt. mérnök 
halt meg. 

123. Fleischer Sámuel. 1826-ban született Csillagmajorban (Fe-
hér m.). Az Institutumban 1848. április l~-én vette át oklevelét. Az 
1860-as években vállalati mérnök volt a Bega-Társulatnál. 

124. Fodor János. 1810-ben született Ungvárott. Valószínüleg 
vagy a Dunán vagy a Tiszán dolgozott, amikor az 1838-as pesti nagy 
árvíz után sürgősen Pestre rendelték a város szintezésére. 1839-tőI 
kezdve mindvégig részt vett a Tisza felmérésében, amíg a munká·-
latok befejeződtek. 1840-ben pl. az Ung és Latorca között mért, 
1839-ben Zemplénben dolgozott, 1845-ben Kesznyéten-Tiszakeszi 
és Ároktő-Tiszabábolna' közötti régi vécltöltések hosszszelvényeit 
vette fel. 1846-ban mint I. oszt. Tisza-mérnök védtöltéseket terve-
zett. 1848-ban a Tisza-szabályozásnál a csongrádi osztály vezetője 
volt. Az abszolutizmus alatt a Tiszafüred és Csongrád közti Tisza-
szakasz szabályozását vezette mint osztálymérnök. 

125. Forberger Lajos. 1809-ben született Szepes megye »Mons 
S. Georgii" nevü helyén. Oklevelét 1833. május 3-án vette ki az 1ns-
titutumban. 1827-ben már a Dunán dolgozott Huszár vezetése alatt. 
1846-ban a Bega-csatornán volt építési mérnök. A Bach-korszak-· 
ban a kormányzóság építészeti osztályának főmérnöke volt Po-
zsonyban. 

126. Forberger Sámuel. 1793-ban született Szepes megyében. 
»Mons S. Georgii«-n. Oklevelét 1821. november 21-én kapta meg 
az Institutumtól. 1829 körül a Dunán mért, ahol 1829-ben Vásár-
helyivel együtt készítették az Apatin körüli Duna-szakasz részle-
tes térképét 1 : 10500 léptékben, majd Monostorszegnél vettek fel 
medermetszeteket. 1834 táján Vásárhe1yi mérnöke volt az al-dunai 
munkála tok ban. 
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127. Forgács József. Bártfán született 1815-ben. Az Institutum-
ban tanult. Első szigoriatát 1839. február 8-án tette le geometriá-
ból. az utolsót augusztus 22-én mechanikából. Oklevelét még az-
nap kiadták. 1848-ban a Tisza-szabályozással kapcsolatban felállí-
tott Nádorbír?ság mérnökeként dolgozott. 

128. Fortmayer János. 1799-ben született Terebesen, Zemplén 
megyében. 1823. május l-én kapott oklevelet az Institutumban. 
Munkásságáról csak annyit tudunk, hogy a Bodrogon folytatott fel-
méréseket. 

129. Frankenbusch Vencel. Szegeden született 1814-ben. Az 
InstituTum 1836. május 25-én állította ki oklevelét. 1846-ban gya-
kornok volt a Bega-csatornán. 

130. Frank A.ntal. 1800-ban született Tatán. Az Institutumban 
tanult. 1826-29-ig tette le szigorlatait. Hogy ezután hol dolgo· 
zott, nem tudjuk. 1848-ban a Tisza-szabályozás szabolcsi osztályán 
volt osztályigazgató mérnök. 

131. Frits .András. Egyike legelső mérnökeinknek, aki még Mi-
koviny hatása alatt müködött. Kamarai mérnök volt. Főleg Po-
zsony környékén, a Dunántúlon s a Száván dolgozott. 1756-ban al-
kalmazta a kamara, de a következő évben már Iel is mentették. 
mert magánmunkálataival igen el volt foglalva. Mint kamarai 
mérnök 200 Ft évi fizetést kapott, s Zurány, Magyaróvár, Komá-
rom körül végzett munkálatokat. De még kamarai mérnökségét meg-
előzőleg is vannak vízrajzi térképei, így pl. 1752-ben felvette a 
Duna Pozsony környéki sz",-kaszát az elágazásával, az érsekújvári 
ággal és számos fattyúággal, részletesen, 1 : 7 200 léptékben. Még 
mélységi adatai is vannak innen. 1761-ben a Rába kapuvári és 
győri ágának valószínüleg legelső térképét készítette el, részletes 
vízrajzzaL egy másik lapján pedig a Rába Rábapatona és Móric-
hida közti szakaszát ábrázolta, még teljesen ősi állapotában. Dol-
gozott a Száván is, az országhatár és Rabitz horvát község közti 
szakaszt vette fel eredeti állapotában. Frits András Erichnek is írja 
magát. 

132. Frivisz Ferenc. Elöfordul Fribájsz néven is. Nem az Insti-
tutumban tanult. Pest város mérnöke volt, aki 1860-ban az újpesti 
téli kikötő terveit készítette el. . 

133. Gacza Pál. Életrajzi adatai ismeretlenek. 1846-ban az Épí-
tési Igazgatóság '·szemlélője" volt a Dunán. 

134. Galambos Sámuel. 1798-ban született Nagymihályiban 
(Zemplén megye). 28 éves korában végezte tanulmányait az Insti-
tutumban 1826-ban. de nem vette ki oklevelét. Mint Ung megye 
mérnöke mükÖdött. 1830-ban egy tervezetet küldött az Építési 
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Igazgatóságnak a Szamos elvezetéséről, s ezt a tenrét 1846-banközre 
is bocsátotta: »Nyilatkozat a Tisza szabályozása iránt« c. tanulmá-
nyában. Úgy gondolta, hogya Tisza árvizeinek csökkentéseérdp.-
kében a Szamost Szatmártól Debrecen, Madaras, Tiszabura ü'á-
nyába kellene vezetni és úgy torkoltatni a Tiszába. Ezt a terveze-
tet Keczkés a Tiszavölgyi Társulat 1847-i debreceni gyűlés én ke-
ményen bírálta. Galambos erre újabb tanulmányt. bocsátott ki 
1847-ben »Még némelly észrevételek a Tisza-szabályozá;;; körül" 
címen (Hetilap, 1847. 122. sz.). Ebben kifejti, hogy a tokaji Tisza-
szorulat legveszedelmesebb helye e folyónak, ahol a vízhozam l" 
alatt felmehet 500 OOO köblábra is, de a vízfogyasztás csak 100 OOO 
köbláb. Ezért kell a Tiszát az előbb már kifejtett irányban Tisz8-
burához vezetni. Ez a csatorna egyúttal lecsapolná az Ecsedi-lápot 
is, de nem apasztaná annyira a Tisza vizét, ami a hajózásnak ár-
tana. Csatornája költségeit 13,4 millió Ft-ra teszi, míg Vásárhelyi 
szabályozási terve szerinte 75,9 milliót emésztene fel. 

135. Gannay János. Életrajzát nem ismerjük. Csak annyit tu-
dunk róla. hogy 1789-ben Eszék környékét vette fel igen részlete-
sen, 1 : 10 500 léptékben, az ottani nagy mocsárvidéket eredeti gaz-
dag vízrajzával. 

136. Gartner Károly. Régi kamarai mérnök volt. Adatai isme-
retlenek. A XIX. század elején a Maros környékén dolgozott, s 
fennmaradt egy térképe a Solymosvár környéki erdőségekről, a 
Maros itteni szakaszával. 

137. Gasparits Ferenc. 1818-ban készült egy térképe l: 7200 
léptékben, amely a legrészletesebben ábrázolja Berettyóújfalu h(1-
tárának akkori bonyolult vízrajzát. 

138. Gaszner Lőrinc. Bihar megye mérnöke volt a múlt század 
fordulóján, aki már a Görög-atlaszba is elkészítette megyéje térké-
pét. 1782-ben Püs:pökladány és Báránd között térképezett. 1800-ban 
felmérte és térképre vitte a Fekete-Körös Nagyzerénd és Ant közti 
szakaszát. szintezési adatokkal együtt. 1802-ben a Sebes-Körös és a 
Berettyó mocsarait vitte térképre, tömérdek ősi vízrajzi elemmel. 
1811-ben még vannak hitelesítései. 

139. Gáthy Ist1:álL 1780-ban Huszton született. Középiskolai 
tanulmányait Máramarosszigeten, 1794-től pedig Debrecenben vé-
gezte, majd 1800-tól néhány évig Ószőnyön tanítóskodott. 1803-ban 
beiratkozott az Institutumba, de egyidejűleg jogot is hallgatott. A 
mérnöki .szigorlatok közül csak a geometriát tette le 1804. augusz-
tus 18-án, s az oeconomia rustica-t 1807. május 9-én. De sem me-
chanikából, sem hydrotechnikából nem szigorlatozott. Mérnöki ok-
levelet tehát nem kapott. l808-ban az Eszterházyak pápai uradal-
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mának mérnöke lett, s mocsarak lecsapolásával és csatornázással 
i.s foglalkozott. 1830-ban terveket készített a Rába, Rábca, Marcal 
szabályozására, de ezek nem maradtak fenn, vagy legalábbis nem 
kerültek még elő. Sokoldalú ember volt, aki erdészettel, közgazpa-
Rággal is foglalkozott. 1836-ban egy általa feltalált, s »szegtükör-
nek" nevezett műszert írt le a Jelenkorban, amellyel a Praetorius-
fÁle felvevő asztalt kívánta helyettesíteni. Találmányát nem mél-
tAnyolták, s arról évekig tartó vita folyt a Társalkodóban. 1836-ban 
a7 Akadémia lev. tagjának választotta. Az l838-i pesti nagy árvíz 
után pályázatot írtak ki a város árvédeime ügyében, s a beérke-
zet.t müvek egyik bírálója Gáthy volt. Szakvéleményét az Akadémia 
megjutalmazta. 1859. szeptember 24-én halt meg Tatán. Kiterjedt 
szakirodalmi működést is folytatott, aminek egyik része vízépítési 
vonatkozású. Önállóan jelent meg tőle ebből a tárgykörből: »Ví.z-
szahályozási eszméletek, különösebb tekintettel a Rába folyam ren-
dezése és hajózhatóvá tételére« (1839.), »Budapestnek árvíz ellen 
megóvásáról" (1845.). Más vízügyi értekezése még: »Hydraulikai ér-
tekezések" (Tudományos Gyüjtemény, 1822. V.). Vízrajzi térképei 
még nem kerültek napvilágra. 

140. Gebler Gusztáv. Egyetlen vízrajzi térképe ismeretes, amely 
cl XIX. század legelejéről való, és a Dráva Vízvár körüli szakaszá-
nak két túlfej lett kanyarát ábrázolja. 

141. Gere Zsigmond. 1848-ban elkészítette Tass község hat(Í-
rának térképét, az ottani vízrajzi helyzet ősi állapotának ábrázolá-
sával. Lehetséges, hogy Pest megye mérnöke volt. 

142. Gerometa Mihály. Budán született 1825-ben. Az Insti-
tutumon szigorlatai 1844. július ll-én kezdődtek, s az utolsót 1845. 
július 31-én tette le. Mérnöki okI ev eIét nem váltotta ki. 1848. ja-
l1l1árjától a Tisza-szabályozás mérnöke, december 10-én nevezték 
kir. mérnöknek a hevesi osztályba. 

143. Geszner Tamás. 1819-ben született Polhorán (Zólyom m.). 
Szigorlatait 1844. június 12. és augusztus 12. között tette le az 
Institutumban. Oklevelét csak 1846. szeptember 30-án vette ki. Rö-
videsen a Tisza szabályozásához kerülhetett, mert 1848. június 9-én 
már áthelyezését kérte ::t bácsi osztályból az ottani nagy zavargá-
sok miatt. Nem helyezték át sem őt, sem társát. Képesy Józsefet, 
úgyhogy, talán lassan enyhülvén a helyzet. még december 2-án 
is ott dolgoztak. 

144. Giba Antal. lí9f-ben született Békésen. Oklevelé: 1824. 
július 23-án kapta meg az Institutumban. Ezután Csanád megye 
választotta mérnökének. 1833-ban innen pályázott a Tisza-méréshez. 
de nem tudunk róla, hogy ott dolgozott volna. 1836 táján a Teme.3-



közben is csinált felméréseket, Gilád község határának térképét 
készítette el a Temes ottani szakaszának részletes ábrázolásával. 
1838-ban pedig Petromány községét ugyancsak a Temes egyik sza-
kaszával. 1839-ben Biharban dolgozott, s elkészítette Püspökladány 
környékének az árvizektől való mentesítése tervét kb. 1 : 15 OOO 
léptékben, majd felvette ugyancsak Püspökladány egész határának 
vízrajzi állapotát, a Hortobágy ősi mocsaraival. szerteágazó vízraj-
zával. Számos községhatár térkép is maradt utána. 

145. GilL'ásy An ta z.. EletrajzáróL tanulmányairól kevés ada-
tunk van. 1827-ben Heymannal és Tenczerrel felvették a Temes-
közben az egykori Fehér-mocsár lecsapolási tervét és a Bega-cs,,-
torna egyik részletet mint a "Bana ter Grenz Bau-Direction« mér-
nökei. Ugyanazon évben hárman készítették el a Bega-csatorna 
Perjámos és Perlasz közti szakaszának a Fehér-mocsár lecsapolá-
sával kapcsolatos részét. 1841-ben katonai határőrvidék építési 
igazgatója volt Pancsován. 1847-ben a bánsági véghelyi építészeti 
igazgató, alezredesi ranggal. 

146. Glatz János. 1786-ban született Miskolcon. Oklevelét 181I. 
január 31-én kapta meg az Institutumban. Viszont 1806-ból van egy 
térképe a Takta nev ű tiszai ősmederről. 1829-ben Arad megye mér-
nökeként dolgozott. 1823-ból maradtak fenn hitelesítései" 

147. Glatz József. 1790 körül született IVIiskolcon. 1815. januát' 
25-én kapott oklevelet az Institutumban. Hogy azután hol dolgo-
zott, nem tudjuk, mert csak egyetlen térképe ismeretes, amely a 
Vág Sopronya község körüli szakasza egy átvágási tervét és fel-
mérési adatait tartalmazza 1815-ből. 

148. Golenics József. 1803-ban lVIádon (Zemplén m.) születel~. 

lVIérnöki oklevelét az Institutum adta ki 1825. április 7-én, miutáp 
szigorlatait 1822. június 22. és 1823. május 6. között letette. Hogy 
hol dolgozott eleinte, arra nincsen adatunk, csak azt tudjuk, hogy 
1848. június 29-én a Tisza szabályozásával kapcsolatban a Herná-
don működött, s annak térképeit vette fel. Szeptember 6-án még 
ott térképezett aSajótól Szikszóig terjedő szakaszon, s csak novem-
ber 2-án kérdezte az igazgató főmérnöktől. hogy csatlakozhatik-e 
az akkor ott elrendelt népfelkeléshez. További sorsát nem ismerjük. 

149. Golubol-"ics János. Karlócán született a század fordulóján. 
Amikor oklevelét az Institutumban megkapta 1816. január l4-én. 
akkor már szerződtetett mérnök volt Óbecsén a Tiszánál. 1821-
28-ban a tiszai korona-uradalmak és a tiszáninne11i kiváltságos 
kerület mérnöke volt és főleg Bácsföldvár, Óbecse, Péterréve, lVIohol 
környékén vett fel vízrajzi és vízrajzilag is értékes térképekeL 
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Hj33-ban mint kerületi mérnök Öbecséről pályázott a Tisza-mérés-
hez, de nem tudjuk, hogy alkalmazták volna. 

150. Grasgruber. AL 1850-es években a Tarna Zsadány és lVii-
hálytelek közti szakaszának te.'rképét készítette el Stettner AlaJ0.3-
sal (462. f. sz.) együtt. 

151. Grechenek Béla. 1809-ben született Aradon. 1834. május 
4-én kapott oklevelet az Institutumban. 1836. február 9-én nevez-
ték ki a Tisza-méréshez l Ft napidíjjal. 1843-ban az épülő Lánchíd 
környékén végzett mélységméréseket. 1846-ban a Hajózási Osztúly 
mérnöke volt évi 500 Ft fizetéssel. Az 1860-as években a DW1a Gu-
tor és Csuny közti szakaszán dolgozott, s készített l : 7200 léptékű 
részletes felvételeket a szabályozási vonalakkal, s l : 1440 léptékű 
keresztszelvényeket is. 

152. Griess Ferenc. 1833-ban mint magánmérnök Sopronból 
pályázott a Tisza-méréshez, azonban nem alkalmazták. 1836-ban 
kérte vissza a pályázathoz mellékelt iratait az Építési Igazgatóságtól. 

153. Gronovszky Mártoll. A múlt század legelején született Ká-
posztafalván, Szepes megyében. Oklevelét 1825. február 23-án kapta 
meg az Institutumban. Egyetlen térképét 1843-ból ismerjük, ame·· 
lyet a Dráva Varasd fölötti szakaszáról és annak változásairól 
vett fel igen részletesen, l : 3600 léptékben. 

154. Grossch17údt József János. 1765-ben gyakornok volt a só-
kamaránál 150 Ft fizetéssel. Később sókamarai erdőmérnök és fel-
ügyelő lett. j\,'1int sókamarai mérnöknek a só-tutaj ok útjának 
szabadon tartásáról is gondoskodnia kellett. Így érthető, hogy fel-
vette Tiszaújlak környékén a Tisza részletes térképét minden víz-
rajzi elemével; ezután Bocskó sóhajó indító csatornájától Tisza-
újlakig térképezte a folyót, tekintettel a hajózási akadályokra. 
Ugyanakkor a Bruszturánál is térképezett a Ti.3zán. 

155. Gruber Antal. 1813. június ll-én született Budán. Közép-
iskoláit Egerben végezte. Az Institutumban 1835. március 9-én tette 
IE' utolsó szigorlatát, de oklevelét nem váltotta ki. Még 1835. július 
10-én kérte felvételét a Tisza-méréshez. 1836. február 9-én fel is 
vették, s mint gyakornok ot küldték le a Tiszára ... <l.z 1838-i pesti 
nagy árvíz után sürgősen felrendelték Pestre a város szintezésére. 
Mást nem is tudunk l11unkásságáról. 

156. Grubert (?). Magyar származása kérdéses. Mérnökfőhad
nagy volt, amikor 1765-ben Trencsén térképezésére küldötték ki, 
hogy a Vág ottani pusztításainak megakadályozására javaslatot ké-
szítsen. Térképe még azon évből kelt. és szabályozási terveket is 
tartalmaz. 
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157. Gubody Sándor. Pest megyében vett fel birtokképeket. 
Egyik lapja 1831-ből Ö- és Újkécskéről való, a Tisza ottani nagy 
kanyarával 

158. Giinther' KáToly. Született Nagyrippényben (Nyitra m.) 
1814-ben. Oklevele 1839. február 5. keletű az Institutumban. 1839-
től kezdve mindvégig részt vett a Tisza-mérésben, s egyike azok-
nak, akik ott legtöbbet dolgoztak. 1839-ben Szabolcsban, Ugocsában, 
Máramarosban mért. 1840-ben a Szernye-mocsárban és aLatorca 
környékén, majd Munkács közelében folytatta felméréseit. 1841. 
június 6-án elbocsátását kérte a Tisza-méréstől, mert Nyitra n1egyé-
ben pályázott mérnöknek. 

159. Gyalokay Károly. Nagyváradon született 1808-ban. Az 
Institutumban tanult. Utolsó szigorlatát 1831. július 16-án tette le. 
Oklevelét még aznap megkapta. 1835. február 23-án Nagyváradon 
kelt folyamodványában kérte felvételét a Körösök munkálataihoz, 
de nem tudjuk, hogy ott aolgozott volna. 

160. Györffy József. Egyike azoknak a kevés magyar szárma-
zású mérnököknek, akik a Temesköz felmérésében részt vettel\:. 
1792-ben Dragonyfalva Temes megyei község határát mérte fel a 
Temes rendkívül bonyolult vízrajzával. e 

161. György Lajos. Lehet, hogy nem volt okleveles mérnök. 
1829-ben a Nagykúnság földmérője volt, s mint ilyen vett részt 
azokon a bizottsági üléseken, amelyekben a Körös-vidék rendezé-
sével foglalkoztak. 

162. Győry József. 1786-ban született Zalaszentgróton. 18J 2. jú-
lius 27-én kapott oklevelet az Instiiutumban. Zala megye mérnöke 
lett. 

163. Győry József. Van egy 1792-ben kelt térkép, amely a Za-
la-folyó szakaszát ábrázolja Kustán és Kehidától balatoni torkola-
táig. 1794-ben a Mura Ráckanizsa és Alsószemenye közti szakaszát 
ábrázolta. 

164. Győry Lajos. 1803-ban született Karcagon. 1827. decem-
ber 20-án kapott oklevelet az Institutumban. 1829-ben kinevezték 
a körösi munkálatokhoz, s 1829. szeptember 15-től 1831. februárig 
olt dolgozott, a folyókon is, a nagyváradi irodában is. 1836-ban a 
Temesközben dolgozott, s a Temesről Széphely határáról, 1840-ben 
ugyancsak a TemesközbenBegaszentmihály határáról készített tér-
képet. 1867-ben Pest megy'e tiszti főmérnöke volt. 

165. GYŐTy Sándor. 1795-ben született Tarjányban (Komárom 
m.). Pozsonyban, Nagykőrösön és Debrecenben végezte középisko-
láit, azután az Institutumban folytatta tanulmányait. Itt 1821. ja-
nuár 2-án tette utolsó szigorlatát. Oklevelét nem váltotta ki. Az 
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Építészeti Igazgatóság szolgálatába lépett, és 1827-ben a Dunát 
mérte Huszár vezetésével. Amikor az Akadémia 1832-ben lev. tag-
jának választotta, állását elhagyta, s kizárólag a műszaki tudomá-
nyoknak szentelte életét. Vízügyi problémákkal is foglalkozott, így 
1838-ban mint bíráló vett részt Pest árvízvédelmi pályázatára ér-
kezett művek elbírálásában. Egy értekezést is írt a Duna szabályo-
zásáról, amely az Akadémia 1834-36-i Évkönyvében jelent meg. 
Ebben erősen kifogásolta mérnökeink matematikai ismereteinek 
hiányosságait, s ezek miatt a szabályozási tervek fonákságait. Sür-
gette a Duna Pozsony-Vukovár közti szakasza szabályozását, s 
ezen a szakaszon 120-150 öl széles medrek készítését ajánlotta, 
az alacsonyabb partok mentén 390-400 öl távolságban elhelye-
zett védtöltések építésével. Foglalkozott a Buda és Pest között épí-
tendő állóhíddal (1832) és egy értekezése van »Budapestnek árvíz 
ellen megóvásáról" (1845). 1870. március 9-én halt meg Pesten. 
Térképet nem ismerünk tőle. 

166. Györy Zsigmond. 1792-ben született Alístálin, Pozsony 
megyében. Oklevelét 1821. március 19-én vette ki az Institutum-
ban. 182l-ben a Zala megyei Vindornya-mocsarak térképét vette fel 
kevés részlettel. 

167. Gyurkó Mihály. 1809-ben született Csáton (Borsod m.). 
Első szigorlatát a geometriából tette le az Institutumban 1836-ban, 
de oklevelet csak 1839. március 9-én kapott. Nem tudjuk, hogy hol 
működött, mert csak egyetlen térképe ismeretes, amelyet 1840 kö-
rül készített a Hernád Dobsza község határában levő szakaszáról. 

168. Haigl József. 1808-ban született Vácott. Itt végezte a kö-
zépiskolát is, majd Kolozsvárott hallgatott filozófiát, s ebből kitün-
tetéssel vizsgázott. Az Institutumban 1835-ben kapott oklevelet. 
1835 májusától tb. gyakornok volt az Építési Igazgatóságon, majd 
1836. február 9-én kiküldötték a Tisza-méréshez. Lányi vezetése 
alatt itt sokat dolgozott, s még l838-ban is ott volt. Nem tudjuk, 
hogy mikor vált meg állásától, mert az Institutum okleveleinek 
anyakönyvében levő bejegyzés szerint 1841. április 27-én oklevelét 
exekválták, mivel egy váci vízimolnárnétól kicsalt 700 forintot az-
zal, hogy malmát két kőre építi át. 

169. Hainits Frigyes. Az Institutum anyakönyvében Hánisch 
néven van bejegyezve. Oklevelét itt kapta 1789. február 9-én. Buda 
város mérnöke lett, 1799-ben felvette a budai keserűvízforrások 

környékének térképét. 
170. Haynald István. 181I-ben született Széchényben. Okleve-

lét az Institutumban 1840. szeptember 28-án vette ki. Nem tudjuk, 
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hogy hol müködött, de 1853-ban a Tarna folyó hossz-szelvényeit 
hitelesítette. 

171. Háky Dániel:. 1808-ban született Sopronban. Oklevele az 
Institutumban 1832. december 23-án kelt, s abban Háczy néven 
szerepelt. Főleg a Körösökön dolgozott. 1841-ben mint a Körös 
Társulat mérnöke szabályozási tervet készített a Fehér-Körös Bok-
szeg és Buttyin közti szakaszára. Többi fennmaradt térképei mind 
Beszédes Józseffel kapcsolják össze munkásságát. Így pl. vízimalom-
tervet készített Beszédessel a Fehér-Körös csatornáján Álgyestnél. 
1842-ben ugyancsak együtt készítették a Baranya megyei vajszlói 
uradalom mocsarainak lecsapolási tervét. Valószínü az is, hogy Sza-
bolcs megyében egy tiszai kanyar átvágási terve is együttmunkál-
kodásuk eredménye,' bár csak Háky neve van rajta. Háky az ab-
szolutizmus idején a Temesközbe került, ahol a Bega-csatorna mü-
\ezetőségének főnöke lett. s szabályozási tervet dolgozott ki a Be-
ga-Temes árvizei ellen. 

172. Halácsy Miklós. 1799-ben született Szegeden. Okleve1e az 
Institutumban kelt 1825-ben, bár szigorlatait már 1820-ban vala-
mennyit letette. 1827-ben a Dunán felvételezett Huszár vezetése 
alatt. 1834-ben rövid ideig a Tisza-mérésnél dolgozott. 1834. július 
18-án még Szegedről terjesztette f,:,l az általa megfigyelt napi víz-
mérceadatokat az 1834. I-VI. hónapokról. 1837-ben megint Szőreg 
és Rábé között folytatott felméréseket, de akkor már valószínűleg 
nem mint tiszai, hanem mint szegedi főmérnök. lVIint ilyen készí-
tette el Újszeged határának térképét is. 1840-ben mint Szeged mér-
nöke volt megbízva azzal, hogy az ottani só hivatal előtti tiszai part-
építést ellenőrizze. 1846. július l-én Keczkés ajánlotta Széchenyinek 
a Tisza szabályozás szegedi osztálya vezető mérnökének havi 100 Ft 
fizetéssel. 

173. Halász Ábrahám. Dabason (Pest m.) született 1809-ben. Az 
Institutumban első szigorlatát 1829-ben tette le a mechanikából, az 
utolsót pedig 1830. augusztus 28-án a földméréstanból. Oklevelét 
nem váltotta ki. 1837-ben a Fehér-Körösön »munkáltató mérnök" 
volt. 

174. Halász Gáspár. Részletes életrajzát Sárközy Imre írta meg 
189í-ben a Magyar Mérnök és Építész Egylet Heti Értesítőjében. 
Született 1787-ben Dabason. (Sárközynél tévesen Szilasbalháson.) 
Középiskoláit Pápán végezte. Az Instituiumban tanult mérnökséget, 
ahol geometr-iai szigoriatát már 1808. május 4-én letette, de okleve-
lét csak 1811. március 12-én vette ki. Részt vett a franciák elleni ne-
mesi felkelésben. s ott volt a győri csatában is. Talán ez késleltette. 
hogy oklevelét első szigorlata után csak 3 évvel vette kézhez. Ta-
nulmányai befejezése után a Sárvíz szabályozásához került. ahol 
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később Beszédes József vezetése alatt dolgozott mint a helyszíni 
munkálatok vezetője. Főleg a Sárvíz völgye nyugati peremén húzott 
malomcsatornán dolgozott. 1817-ben Böhmmel, aki Beszédes elődje 
volt a munkálatokban, s Quits Antallal elkészítették a szabályozás 
térkép ét kb. 1 : 3000 léptékben. A csatornán Halász több malmot is 
épített, köztük egy hatkerekűt is. A munkálatok befejezése után Ha-
lász lett a csatorna igazgató-mérnöke. 1836-ban Arad megyében is 
részt vett Beszédes csatorna-építő munkálataiban a Fehér-Körösön. 
Része volt a Dráva-Száva-csatorna tervezésében is. Az abszolutiz-
mus alatt készítette el Halász a Sárvíz alsó szakaszának szabályozási 
terveit is, védtöltésekkel és egy zsilippel Bátánál. Ez a terv azonban 
ma már nincsen meg, s tervei kivitelét ő máj; nem is fejezhette be. 
1857-ben kidolgozta a Sárrét öntöző csatornájának tervét, de ez a 
terve sem valósult. meg. Foglalkozott élete vége felé a Sió és Bala-
ton szabályozásával is. 1859. január 2-án halt. meg Szilasbalháson. 

175. Halász Gedeon. lí83-ból fennmaradt egy térképe, amelyen 
a bácskai Kishegyes birtokot mérte fel, és azon igen ősi vízrajzi ele-
meket, köztük valószínűleg egy ősi Dunamedret is ábrázolt. 

176. Halden József. 1811-ben született Bodonyban (lVIaros-szék). 
1841. április 27-én kapta oklevelét az Institutumtól. 1838-tól kezdve 
mindvégig részt vett a Tisza-mérésben. 1839-ben LJgocsában és lVIá-
ramarosban felvételezett, 1840-ben a Szernye-mocsár déli részében 
dolgozott, majd onnan le a Tiszáig. 

177. Hankóczy Jakab. 1782-ben kelt első fennmaradt térképe 
Hajdúböszörmény környékéről. 1819-ben Köbölkút környékén, Esz-
tergom megyében dolgozott, s az ottani nagy mocsár lecsapoló csa-
tornáját tervezte meg. 

178. Hanák Ignác. Keveset tudunk róla, mert nem az Institu-
tumban tanult. A XIX. század közepén a Rábán dolgozott, s meg-
rajzolta a Rába-szabályozás átnézeti térkép ét a Fertő szomszédos 
szakaszával és a Hansággal. 

179. Hank1Ls János. Mérnöki tudományát még az Institutum ala-
pítása előtt szerezte. Annyit tudunk róla, hogy Ugocsa megye mér-
nöke volt, aki megyéje térképét megrajzolta a Görög-atlasz számára. 
E megyéről maradt egy kéziratos térképe is 1787-ből, amelyen a Ti-
szát és annak ottani gazdag vízrajzát ábrázolta a szabályozást me.l!-
előző ősi állapotukban. Ezt megelőzőleg már 1782-ben vett fel egyes 
liszai részleteket Gergely. Kislónya, Jánd, Csetfalva környékéről 
.ősi vízrajzi állapottal. 

180. Haradauer Ferenc. Még XVIII. századbeli mérnök, aki mind-
járt az ÉpítéSi Igazgatóság megszervezése után, lí88-ban annak raj-
zolója lett. Térképeit nem ismerjük. 
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181. Hauer Károly József. Magyar származása bizonytalan. A 
XVIII. század közepén élt és dolgozott. 175G-ból maradt fenn egy 
térképe, amely Máramaros megy ét egész környezetével, oroszországi, 
moldva és erdélyi részekkel ábrázolja, de ez valószínűleg csak má-
solata Reviczky János ugyanilyen tartalmú térképének. 

182. Hegedíís János. Az Institutum megalapítása előtti időkben 
működő mérnökünk volt, s mint Sopron megye mérnöke dolgozott. 
Ö volt a nyugat-magyarországi mocsarak és szabályozatlan folyók 
első felmérője. I780-ban felvette a Hanság és környéke térképét 
1 : 29 OOO léptékben, a Rábca és más idefutó vizek szomszédos szaka-
szával együtt. 1782-ben, majd 1788-ban elkészítette egész megyéje 
térképét, a Fertő és Hanság igen szép vízrajzával. Ez egyik leg-
korábbi térképe ennek a vízrajzi tájnak. 1796-ban ismét a Hansá-
got tél'képezt.e teli es kiterjedésében, az ott épített csatornákkal 
együtt. 

183. Heppe Szaniszló. Kétségtelenül osztrák származású mérnök, 
de mégis foglalkoznunk ke~l vele, mert ő volt az Építési Igazgatóság 
első főigazgatója, s .Így nagy befolyása volt a hazai vízrendezési 
ügyekre. 1781-ben rendelték a kamarai igazgató, Walcher mellé mint 
kamarai mérnököt, s ettől kezdve foglalkozott magyarországi vizek-
kel. legelőbb a Duna szabályozása ügyeivel. Amikor 1788-ban fel-· 
állították az Építési Igazgatóságot, annak vezetőjévé nevezték ki. Eb-
ben a minőségben fejezte be a Kiss-fivérek által kezdett Ferenc-csa-
torna építését. s ott a magyar Kiss-testvérekkel eléggé kedvezőtle
nül bánt el, holott ő sem tudta a munkálatokat hamarabb befejezni, 
mint azt a Kiss-fivérek tervezték. 

184. Hermann János. Első térképe 1798-ból maradt fenn, s ez a 
Dunaföldv-árnál egykor fekvő Sugovica (ma Felsősziget) részletes fel-
vétele 1 : 7200 léptékben. 1818-ban Beszédes Józseffel és Obersteiner 
Antallal felvették »A Kapos-motsárja Plánumát«, amely nemcsak 
az eredeti állapotokat, hanem a szabályozási terveket is ábrázolja .. 

185. Hermann Miksa. Oklevele az Institutumból való, és 179L 
február 4-én állították ki. Bihar megye mérnökeként sokat dolgozott 
fc táj mocsárvilágában. 1821-ben értékes vízrajzi térképet készített a 
Nagysárrét Bajom község környéki szakaszáról, amelyen számos 
pgykori vízfolyás emlékét örökítette meg. 1830-ban a Berettyó me d-
rét tisztíttatta meg, és medrek et ásatott. Utolsó hitelesítései 1834-böl 
valók. 

186. Hel'rich Károl'y. Részletes életrajzát Sárközy Imre írta meg 
a Magyar Mérnök és Építész Egylet Heti Értesítőjében, 1897-oen. 
1818. december 4-én Makón született. Pozsonyban hallgatott bölcsé-
szetet, majd az Institutumban folytatta tanulmányait. Oklevelét 
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~ 841. szeptember 25-én állították ki. Közben azonban gyakornokos-
kodott is Giba Antal mellett a Püspökladány környékén folyó mrSr-
nöki munkálatokban. 1841-ben uradalmi segédmérnöknek nevezték 
ki, s továbbra is vezette a püspökladányi szabályozásokat. 1844. áp-
rilis 9-én kapott rendes mérnöki kinevezést az uradalomhoz. 1844.-
ből már maradtak fenn,Berettyó vidéki térképei. 1847-ben Széchenyi 
kinevezte a Tisza-szabályozáshoz osztálymérnökké, és az Ondava és 
Tapoly vidékére küldötték ki, 1848 tavaszán is itt szintezett. Püspök-
ladányi munkásságából fennmaradt egynéhány térképe, amelyeken 
a lecsapolás tervei és az ősi vízrajz vannak ábrázolva. A szabadság-
harc után őt nevezték ki a Tisza-szabályozási bizottmány főmérnii
kévé. Az abszolutizmus alatt ő vezette a tiszai munkálatokat. 1332-
ből fennmaradt egy térképe, amelyen a Tis.zaújlak és Titel között 
folyó munkálatok, kanyar átvágások és töltések tervezetét rajzolta 
fel áttekintésben. Munkálatairól a tiszai szabályozó társulatok nagy-
gyülései előtt értékes jelentéseket tett. 1857-ben kinevezték a Tisza-
szabályozás központi felügyelősége ideiglenes főnökének, majd 1838-
ban végleges főnökének. Közben a Lajta-szabályozás ügyében is 
együtt dolgozott Pasetti Flórián miniszteri tanácsossal. Tanácsokat 
adott a Tapoly és Ondava szabályozási ügyében ís. 1863-ban a kor-
mány megbízásából tervet dolgozott ki a Körös-vidék három öntöző 
csatornájához. 1868-ban részt vett a Tisza és Körös közti hajózó és 
ontöző csatorna tervének megtárgyalásában, 1869-ben a Duna-· 
Száva-csatorna tárgyalásában. 1870-től felügyelete alá tartozott a;: 
akkor nagyobb lendülettel megkezdett Tisza-szabályozás. 1872-ben. 
foglalkozott a Duna, Körös-Berettyó, Temesköz árvízvédelmi mu n-
kálataival és szabályozási ügyei vel is. s a fiúmei kikötő ügyeivel is. 
} 879-ben a szegedi árvíz után nyugalomba vonult. 1888. november 
21-én halt meg. Irodalmilag is sokszor foglalkozott vízügyekkel. 13G8-
ban írta »Észrevételek Lechner Gyula kir. mérnök úr előadására a 
Tisza-körösi hajózási és öntöző csatorna ügyében« c. értekezésÉ,~, 

1872-ben »A Buda és Pest közötti Duna-szabályozásróh lSí'3-ban 
»Előterjesztés a Tiszaszabályozás keletkezéséről, fejlődéséről és je-
lenlegi állásáról" c. tanulmányait. 1879-ben jelent meg utolsó, már 
védekező értekezése »Tisza-szabályozás és a szegedi válság-« CÍmen. 
S/ámos kisebb értekezést is írt. 

187. HeufJel Adolf Károly. 1809-ben Bazinban született. 1826-29. 
éi pozsonyi evang. lyceumban tanult, miután középiskoláil 1826-ban 
lVIodoron befejezte. Oklevelét az Institutumban 1841-ben k:tpta meg. 
1832-1835-ig Borsod megye mérnöke mellett gyakornokoskodott. 
1835. július 13-án Miskolcról kérte felvételét az Építési Igazgatóság-
tol a Tisza-méréshez, s 1836. február 9-én meg is kapta oda való ki-
küldetését. 1846-ban az Építési Igazgatóság ellenőre volt. 
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188. Hevessy Károly. 1808-ban született Dégen (Veszprém m.) 
Oklevelét az Institutumban kapta 1832. ja_nuár 20-án. 1834-ben már 
a Duna-mérésén dolgozott Vásárhelyi vezetése alatt, miután az előző 
évben a Tisza-méreshez pályázott, de ott nem kapott alkalmazást. 
Hogy meddig maradt a Dunán, nem tudjuk, de amikor 1840-ben Vay 
kir. biztos Vásárhelyitől kérte az ő vezetése alatt folyó szabályozási 
munkálatokhoz, Vásárhelyi azt felelte, hogy Hevessy már B.-Bodrog 
megye rendes mérnöke. 

189. Heydorfer János. Csak annyit tudunk róla, hogy mint a 
csajkások kerületének kadettje l760-ban elkészítette e kerület tér-
képét, részletesen ábrázolva ennek óriási kiterjedésű mocsarait, 
amelyből kiemelte a Titeli-platót mint szigetet. Még egy másik ha-
sonló térképe maradt ugyanezen területről. l827-ben térképtári 
igazgató-segéd volt. 

190. Heymann. Magyar származása kétséges. 1827-ben a Te-
mesközben felvette Gilvásy és Tenczer társaságában az egykori Fe-
hér-mocsár térkép ét és az azon átvezetett Bega-csatorna egyik sza-
kaszát. 

191. Heyne. Valószinűleg osztrák származású volt, aki az Épí-
tési Igazgatóság megszervezésekor annak rajzolója volt. 

192. Hieronymi Ottó Ferenc. 1803-ban Győrött született. Okle-
velét 1823. december 2-án vette ki az Institutumban. Ezután a Duna-
térképészethez került, s l827-ben a Dunát mérte Huszár vezetése 
alatt. Később igazgatója volt ennek a szervezetnek, s Vásárhelyivel 
mint hajózási felügyelővel vezette a felméréseket. l833-ban Vásár-
helyü Széchenyi magával vitte angliai tanulmányút járat s ekkor 
Hieronymi vette át az al-dunai térképezés vezetését. l834-ben még 
az ő aláírásával vannak al-dunai iratok, de úgy látszik, hogy még 
azon évben a Tisza felméréséhez került. legalábbis ideiglenesen, ahol 
Lányi vezetése alatt dolgozott, de még azon évben el is távozott on-
nan. E rövid tiszai szereplésének az volt az oka, hogy al-dunai mun-
kálatai közben egészsége megromlott, és Széchenyi kérésére Vásár-
helyi ideiglenesen átengedte a Tiszához. 1835. március l8-án Lányi 
azt kéri:e, hogy az Építesi Igazgatóság Hieronymit küldje ki a Sze-
ged-Tokaj közötti háromszögelés vezetpsére. 1835. június l5-én 
kapta meg kinevezését a Duna-térképészet vezetőjének, miután Vá-
sárhelyit al-dur;ai munkálatai teljesen lekötötték. További munká-
latait valószíni.ileg mint a Duna-térképészet vezetője fejezte be. Ő 
tervezte a Pozsony-Nagyszombat közti vasútvonalat is. 

_ 193. Hillebmnd József. Csak annyit tudunk róla, hogy 1832-ben 
az Al-Dunán háromszögelt. 
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194. Hodossy József. 1816-ban született Körmenden. Szigorlat át 
az Institutumban még 1838-ban tette le, de oklevelét csak 1841. már-
cius H-én vette kézhez. Nem tudjuk, mikor került a tiszai munká-
latokhoz. 1853-ban Boros Frigyes vezetése alatt a Szamos átvágási 
terveit rajzolta meg 1 : 7200 léptékben. 

195. Hodovszky Tamás. Két térképét ismerjük. Egyik 1802-ben 
kelt, és a Verőce és Szerém megyékben az egykori nagy mocsarat 
ábrázolja, amely Palocsa-mocsár néven Eszék-Erdőd-Vukovár vo-
nalak között terült el, s amelyből egy, a Drávába vezető lecsapoló 
csatornát is feltüntet, amely még Mária Terézia rendeletéből készült. 
Másik térképe a Kulpa szakaszát ábrázolja Károlyvárostól a torkola-
táig. 

196. Hoffmann Ferdinánd. Kamarai mérnök volt, aki főleg a Te-
mesközben dolgozott. 1801-ben felvette a Maros és Aranka folyókat 
Nagyszentmiklós határában volt tömérdek fattyúágaikkal együtt. 
18Q;'i-ben még szintén itt térképezett. Legelső térképei 1780-ból szár-
maznak. 

197. Hoffm.ann József. Liptó és Árva megye mérnöke volt. A 
XVIII. század végén a Vág megye mérnöke volt, elkészítette a me-
gye térképét és a Vág folyót térképezte. 

198. Hoffmann József. Kerületi mérnökként működött Zemplén 
megyében. 1799-ben elkészítette a Sajó ártéri erdőségeinek térképét, 
mely a folyó torkolati szakaszát ábrázolja. Ebben az időszakban raj-
zolta meg a jászóvári uradalom egyik halastavának térképét. 1801-
ben Bodrogolaszi környékét vette fel. Egy 1806-ból származó tér-
képe a Tisza Benknél levő szakaszát ábrázolja. 

199. Holecz András. 1794-ben született Szerencsen. Az utolsó 
szigorlatát az Institutumban 1816. július 16-án tette le, de oklevelét 
nem váltotta ki. Huszár Mátyás körösi nagy felmérései idejében a 
Tisza-Körösök-Hortobágy vidékén háromszögelt. 1829-ben már 
Borsod megye mérnöke volt. Terveket készített a Hortobágy és Tisza 
közti kapcsolat elgátolására. Ö vette fel a Hortobágy folyót is. 

200. Hornig Ferenc. 1809-ben született Temesvárott. Gyakornok 
volt az Építési Igazgatóságon, mielőtt az Institutumot elvégezte 
volna. Oklevelét nem ~vette ki. Mérnöki munkája során medermet-
szeteket készített a Tiszán Szegednél. 

201. HOJ'lJáth János. 1802-ben született Etyeken (Fejér m.) Ok-
levelét 1826. április 20-án vette ki az Institutumban. 1833-ban mint 
oklp.veles mérnök Budáról pályázott a Tisza-méréshez. 

202. Horvát József. 1813-ban született Szegeden. 1832-ben már 
minden szigoriatát letette az Institutumban. Oklevelét csak 1837. 
szeptember 4-én vette ki. 1842-ben Beszédes Józseffel átvágási ter-
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"eket készített a Tisza egy Szabolcs megyei kanyarához. Irodalmi-
lag is dolgozott, 1850-ben egy tanulmánya jelent meg »A vízmosta 
árkokról, vonatkozólag a földszín oltalmazására« címmel. (Gazdil-
sági Lapok, 1850. 40-42. sz.) 

203. HOI'r:áth József. 1841. december 18-án Zemplénben a Tisza 
és Bodrog szabályozásánál Beszédes József vezetése alatt szintezett 
és plömunkálatokat végzett a szabályozáshoz. Eredményeiről jelen-
tést tett a megyének. 

204. Horr:áth László. 1822-ben született Bodméron (Fejér m.). 
Első szigorlatát az Institutumban még 1843-ban letette a hydrauli-
kábó]. de oklevelet csak 1848. augusztus 2-án kapott. Már 1840-ben 
térképezte Gömör-megye egyes községeinek határát. s az ottani ki-
sebb vízfolyások szabályozási tervét is felvette térképein. 1848. feb-
ruárjában felvételét kérte az Ondava-Tapolyhoz. 

205. Hölzel Károly. A Bánságban dolgozott a XVIII. század má-
sodik felében. Két remek térképe maradt ránk. Az egyik Torontál, 
a másik Temes megyét ábrázolja, kiváló régi vízrajzzal; mindkettő 
1781-ből való, és 1 : 144 OOO léptékü, részletes lap. 

206. Hraczky József. Az Institutumban tanult, ahol első szigor-
Iatát még 1791-ben tette le, de oklevelet csak 1797. július 10-én ka-
pott. 1805-ben a Vág Rózsahegy körüli szakaszát térképezte, s a folyó 
szabályozási vonalait is kijelölte. 

207. Hreblay Antal. 1830. július 15-én kapott oklevelet az Insti-
tutumban. Van egy felmérési vázlata már 1806-ból a Hernád Forró 
község körüli szakaszáról. 

208. HTltSOvszky Imre József. Első térképe 1780-ból maradt fenn, 
amelyen Győr megyei Tókőz vízrajzát ábrázolja a Rába és Rábca 
ottani szakaszával. 1783-ban felvette a Mosoni-Duna Hédervár és 
Gönyü közti szakaszát. 1788-ban Győr környékének vízrajzát vitte 
térképre. Ezek szép és részletes felvételek 

209. Hubert Zsigmond. Egyike legelső kamarai mérnökeinknek. 
1767-ben már Pozsony körül térképezett a Dunán, szabályozási ter-
veket is rajzolt bele,. valamint a korábqi mederváltozásokat, főleg 
az 1752. évi partszegély változását. Ezt megelőzőleg a Maroson dol-
gozott. 1764-ben felvette az aradi uradalom térképét aMarosnak 
Maká-Lippa, továbbá Lippa és Apátfalva közti szakaszával. Ez a 
felvétele még eléggé kezdetleges. 1766-ban Pécskára küldték ki fel-
mérésre. Pozsony városi tanácsa 1767-ben rábízta az ottani meg-
rongált dunai töltések kijavítását. 1768-ban Sopron kérte oda való 
küldetését. A következő évben Horvátországban vizsgálta meg a 
Dráva megrongált partjait, megfigyeléseiről jelentést tett a kama-
rának. Dolgozott még a Vág trencséni szakaszán, ahol előbb Gruber 
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juérnök-főhadnagy már felvételezett, a szolnoki Tiszaparton s a 
Bácskában is. 

210. Hul'ossy József. Az Institutum anyakönyvében még Huros-
tik néven van bejegyezve. Itt kapta oklevelét 1786. március 29-én. 
Trencsén megye mérnöke lett azután, ahol 1795-ben felvette a Vág 
Illava és Nemsova közötti szakaszának részletes vízrajzát. 

211. Huszá1' József. 1816-ban született Alsóköröskényben (Nyitra 
,megye). Oklf'velét az Institutum 1841. augusztus l-én adta ki. 1846-
ban az Építési Igazgatóság hajózási osztályának rajzoló mérnöke volt. 

212. Huszá1' Mátyás. Beszédes József után időrendben az első 

nagy vízimérnökünk. Születési évének pontos megállapítására vo-
,natkozólag némi bizonytalanságban vagyunk. Születési ideje 1778-
1780 közé esik. Iskolai bizonyítványai egy 1806-ban külföldi ösz-
töndíj elnyerése céljából benyújtott kérvénye mellékleteiként meg-
vannak (O. Levt. Htt. Depart. Commerc. 1806. máj. 10. Fontes 37. 
Pos. 5. Prot. num 10253.) Mivel azonban e kor szokása szerint az 
iskolai bizonyítványokban nem a születési évet írták be, hanem azt. 
hogy az illető tanuló hány éves, a visszaszámítás eredménye attól 
függ, hogy vajon az évei számát a beiratáskor vezették-e be. Az In-
stitutum Geometricumban kapott bizonyítványa szerint számítva 
1780, esetleg 1779-ben, a kassai akadémián kiállított bizonyítvány a 
,szerint számolva 1778-ban született, az előbb~ szerint Heresztény 
(Bars m.), a második szerint Kisherestény (Bars m.) kQzségben. Ez 
,a község a későbbi Kisherestény néven az aranyosmaróti járásban 
fekvő községnek felel meg. Bizonyítványai Imrének mondják apját, 
aki falusi nemes volt. Huszár Mátyás az 1796-97. és 1797-98. tan-
években a pozsonyi kir. Akadémián végezte tanulmányait. 

1800-1801. és 1801-1802. tanévekben a pesti Institutum Geo-
metricumon hallgatott mérnöki tudományokat. Itt geometriai szi-
gorlatát 1802. augusztus 25-én tette le, de oklevelét csak 1804. au-
gusztus 11-én vette ki. Kérésére 1806. május 23-án itteni tanulmá-
nyairól a következő bizonyítványt állították ki számára: 

Az 1800-1801. tanév I. szemeszterében: geometria practica ki-
tűnő, mezőga~daságtan kitűnő, rajzolás elsőrendű, felsőbb matézis 
'első eminens; 60 Ft ösztöndíja volt. II. szemeszterben: geometria 
'practica, mechanika, mezőgazdaságtan egyaránt kitűnö, felsőbb mate-
zis első eminens; ösztöndija 80 Ft. Az 1801-1802. tanév I. szemesz-
terében: geometria practica, mezőgazdaságtan, rajzolás, felsőbb ma-
tezis egyaránt kitűnő; ösztöndíja 55 Ft. A II. szemeszterben: geo-
metria practica, mezőgazdaságtan, rajzolás, mechanika mindvégig 
kitűnő, felsőbb matézis első eminens; ösztöndíja 60 Ft volt. Az aláíró 
professzorok: Schmidt György, Bruna Ferenc, Tomcsányi Ádám. 
Stipsich Alajos, Mitterpacher Lajos. 



Pozsonyi akadémiai és a pesti Institutumbeli tanulmányai kö-
zött beiratkozott a kassai akadémiára is, az 1799. tanév I. szemesz-
terében jogot hallgatott. 

úgy látszik, hogy a kassai akadémiáról egy év lehalgatása után 
ment az Institutumra, s ottani mérnöki tanulmányai befejeztével 
ment vissza Kassára abszolválni a jogot az 1803-1804. tanévekben. 
Ezért vette ki mérnöki oklevelét csak 1804-ben, holott mérnöki ta-
nulmányait már 1802-ben befejezte, és szigorlatait letette. 

Kassai jogi bizonyítványát is 1806. május 10-én kérte ki, amikor 
külföldi ösztöndíj ért folyamodott. E bizonyítványt többek között Szu-
hányi Ferenc prodirektor írta alá. 

Mindezek a tanulmányok nem elégítették ki a kiváló ifjút. A 
gyakorlati csillagászati földrajzi helymeghatározásban is kiképzést 
óhajtott kapni. Ebből a célból valószínüleg 1799. tavaszán szegődött 
Bogdanich Dániel Imre. a budai csillagda első segédje mellé, aki a 
kormány megbízásából 1798. decemberétől fogva helymeghatározá-
sokat végzett, amelynek eredményeit azután Lipszky is felhasználta 
térképéhez. Huszár ezekben a munkálatokban résztvett, valószínú-
leg 1799-ben mindaddig, amíg ősszel Kassára kellett mennie jogra. 
Az erről szóló bizonyítványt, amelyet ösztöndíj kérvénye mellékle-
téhez szintén kikért, Taucher Ferenc, a csillagászat professzora és a 
csillagda igazgatója állította ki számára 1804. augusztus 30-án. 

Mérnöki szigorlatai letétele után azonnal belépett gyakornoknak 
a tatai Esterházy-uradalomba, jóllehet még azután abszolvált jogot 
Kassán. Kérvénye mellékleteként hozott ugyanis egy bizonyítványt 
1804. szeptember 7-i kelettel tatai keltezéssel, Litzner János kiváló 
mérnökünk aláírásával, hogy két évig vezetése alatt többek között 
erdészeti munkával is foglalkozott. Egy másikat 1805. május 5-i kel-
tezéssel, .szentiványi Antal aláírásával, hogy Tatán 3 évet dolgozott, 
főleg lecsapolásokkal foglalkozott. 

Az Esterházy-uradalomból a Károlyi-uradalomba került mér-
nöknek, ahol egy évig dolgozott. 

] 805-ben Szatmár város az Egyetemtől kért e, hogy számára vá-
rosi mérnököt ajánljanak. Huszárt ajánlották. Ezt az állását 1805. 
végén foglalhatta el. 1806. május l-én mint Szatmár város mérnöke 
kérte, hogya két mérnök számára meghirdetett külföldi vízügyi ta-
nulmányútra való kiküldetést megkaphassa. Szatmár közgyűlése má-
jus 10-én igen melegen ajánlotta őt. 1809-ben küldték ki másfél évre. 
Olasz-, Francia-, Németországban, Hollandiában, Kelet-Porosz-
országban folytatott vízépítési tanulmányokat. 1810-ben tért haza. 
s a Károlyi-uradalom szolgálatában a Lápon dolgozott. majd Nagy-
károlyban a ker. mérnöki hivatalban, azután ismét Szatmáron. 
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'Szatmár-könyéki munkássága idejéből való egy térképe, amely 
1815-ben Salánk Ugocsa megyei község határának úrbéri felosztását 
ábrázolta, mértékaránya pedig l : 100 volt. Magát a térképet nem is-
merjük, hanem csupán abba a jegyzékbe van felvéve, amelyet 1845-
ben Lányiék állítottak össze a Tisza felmérésénél felhasznált úrbéri 
térképekről. 

Egy 1815-ben írt kérvényében rövid életrajzot is mellékelt, és 
ebben maga irta, hogy tanulmányai alatt főleg matézissel foglalko-
zott. Bogdanich, a kiváló csillagász mellett sajátította el a földrajzi 
hosszúság és szp.lesség meghatározásának módját. A mérnöki oklevél 
megszerzése után az Esterházy-uradalomban három évig, majd a 
Károlyi-uradalomban egy évig dolgozott. Szatmár város szolgálatá-
ban is három évet töltött el. Közben számos térképet készített, s 
nemcsak a földmérésben szerzett jártasságot, hanem gazdasági téren 
is, erdészetben, építésben, bányamérésben, vízmérésben, mechani-
kában, csillagászati földrajzban, s minderről bizonyítványt is mellé-
kelt, amikor 1815. szeptemberében felvételét kérte a kamarai mérnö-
kök sorába a temesi adminisztrációnál. Bejelentette azt is, hogy a 
magyar nyelven kívül ismeri a latin, német, angol, szláv, oláh, fran-
cia nyelveket. Származása szerint családja nemes volt. Elő volt ter-
jesztve külföldi utazásra is és ez is sikerült. 

Úgy látszik, hogy ki is nevezték, mert legelső állami állása, ami-
ről tudunk, a lugosi kamarai mérnökség volt. 

Huszár mint lugosi mérnök dolgozott a Maros felmérésén. Az 
Országos Levéltárban van egy térképe e folyó Apátfalva-Nagylak-
Csanád közti szakaszáról 1816-ból, egy másik a Szelcsova környéki 
szakaszról 1817-ből. 

Amikor Vay Miklós kir. biztost felhívták, hogy a Körösök fel-
vételi munkálatait végeztesse el, a munkálatok vezetését Huszárra 
bízták. Ez a megbízatása 1818-ban történt és Lugoson találta Huszárt. 
Huszár a KÖrös felmérését kiválóan végezte. 1822-ben készült el óri-
ási térképe l : 36 OOO léptékben az egész Körösvidékről »Hydrogra-
phia depressae Regionis fluviatilis Crisirorum ... Berettyó ... partis 
item Tibisco conterminae illustrata inundationis Topographica .. ,,, 
eimmel. 

Huszár nagy tudományos felkészültséggel végezte e munkálato-
kat. Pontos tervezet szerint dolgozott. Már 1820-ban elkészítette a 
terület szintezési tervét a fő- és mellékszintezési vonalak feltünte-
tésével, s hozzá egy 40 oldalra terjedő szintezési utasítást is írt, 
amelyben számos rajzon kivül egy szintező müszer rajzát is meg-
találjuk. Ezeken kívül több részletes utasítást szerkesztett mérnökei 
számára a munkálatok pontos egyöntetű menetének biztosítása cél-
jából. Ezek a becses müszaktörténeti dokumentumok is megvannak. 
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Munkásságának alapelveit a nagy tervezetében foglalta össze: "Dis-
sertatio Hydrographica Regionis fluviatilis quatuor Crisiorum et 
Berettyó« címml"l. 

A Körös felm::,rése 1823-ig foglalkoztatta Huszárt. 1823-ban 4793 
sz. a. a Duna-mappáció vezeiőjének küldötte ki a Helyiartótanács. 
Itt 11 mérnök munkáját vezette. Huszár a Dunán katonai szakem-
berektől vette át a felmérés vezetését, akik akkor már Dévény től 
Budáig végezték el a háromszögelést. Huszárral egyidőben a kato-
nai háromszögelés is tovább folyt a Dunán. Ezt a munkálatot, ame-
lyet »Donau-Triangulirung-« néven ismerünk, a katonai szállásmes-
teri törzs hajtotta végre, s a fő háromszögelés i hálózatot azok fej-
lesztették ki. Huszár azonban észrevette, hogy munkálataik nem 
érik el az ő munkálatainak pontosságát. 

Huszár dunai munkálatai gyorsan haladtak előre, de Komárom 
vára körzetében némi nehézségeket támasztottak neki a katonai ha-
tóságok. A munkálatokat Péterváradig állították tervbe. 1823. jú-
nius 9-én jelentette, hogy Vásárhelyivel már Komárom közelében 
járnak a háromszögeléssel. 1824. május 6-án közölte az Építési Igaz-
gatósággal, hogy 54 dunai szelvény van már egészen megrajzolva, 
Győr és Esztergom között pedig 9 szelvény van helyrajzilag felvéve. 
1826 tél elején már Óbudáig érkeztek el, 1826 végén pedig Mohácsig. 

Huszár megbecsült embere volt az Építési Főigazgatóságnak, bár 
valószínű, hogy az elfogult német vezetés alatt álló intézménynél 
nem volt éppen kegyben álló. 1823. április 20-án ugyanis azt kérte, 
hogy őt, aki akkor még csak kamarai mérnökként írta alá kéreimét, 
nevezzék ki aligazgatóvá a Duna-Mappációhoz, de ez nem történt 
meg. 

Huszár vétette fel a Dunát Dévény és Pétervárad közötti szaka-
szán 1" = 50° léptékben. Részletlapokat is rajzoltatott itt, s 1825-
ben készíttette el a Duna pozsonyi szakaszának keresztmetszeteit, 
1824-25 években pedig a Dévény-Mizsérd közti szakasz részletes 
lapjait 1 : 14 OOO arányban. 

Huszárnak a felmérési szelvényeken kívül fennmaradt még né-
hány egyéni munkája is a Dunáról, amelyeket saját nevével jegy-
zett. Ilyen térképe pl. a »Rectificirter Hydrographisch Topographi-
scheI' Plan des Donau-Stroms« c. térkép 1" = 200° léptékkel. amely 
19 lapb ól áll, és 1824 táján készült. 

Huszár a Dunán éppen olyan tudományos munkát végzett, mint 
a Körösökön. Itt is előlről, háromszögeléssel kellett kezdenie a fel-
mérést. Közben a Körös felmérésével és szabályozási tervével való 
kapcsol.?tai sem szakadtak meg, s még számos kimutatása; jelentése 
maradt fenn azokból az évekből is, amikor már a .Dunán dolgozott. 
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Az Építési Igazgatósággal való viszonya már akkor sem volt ki-
elégítő, amikor a Körösökön dolgozott, s azóta is folytonosan rom-
lott. 1823 óta Vásárhelyi is a Dunán dolgozott, s kettejük között is 
évek óta feszült volt a helyzet, mert egy ízben Huszár - még a kö-
rösi munkálatok idején - Vásárhelyit nemcsak a Körösöktől, ha-
nem mindennemű állami munkálatoktól el akarta bocsáttatni. 

Hogy Huszárt most a Dunánál sem látta szívesen az Épí-
tési Igazgatóság, annak első nyoma 1829. április 14-én mutatkozik, 
amikor a Helytartótanács kérdést intézett az Építési Igazgatósághoz, 
hogy nem lehetne-e aDunáról Huszárt visszarendelni a Körös mun-
kálataihoz. 

Közben Huszár már 1825. augusztus 14-én kérte, hogy nevez-
zék ki hajózási felügyelőnek. Ez nem történt meg. Vásárhelyi mind-
inkább az előtérbe került, s a Helytartótanács már 1829-ben kisz e-
melte a Duna alsó szakaszának felmérésére. 

1829-ben Huszárt valóban visszarendelték a Körös munkálatai-
hoz, s Vásárhelyire bízták a további dunai munkálatokat. Itt kissé 
homály fedi a közbejött eseményeket, mert a Helytartótanács első 
terve az volt, hogy Huszár az Építési Igazgatósághoz hívassék 
be, és ott a körösi ügyek vezetését bízzák rá. Úgy látszik, hogy még 
1828 őszén kellett történnie valaminek, ami Huszárnak a dunai 
munkálatoktól való elmozdítását előidézte. Van ugyanis egy bead-
ványa az Építési Igazgatósághoz 1828. november 12-i budai kelet-
tel, amelyben kérte, hogy hagyják meg a Dunán, és engedjék meg 
neki a munkálatok befejezését. Kérése érdekében részletesen vá-
zolja egész gyakorlati és tudományos munkásságát, s ebben az 
egyetlen írásában sorolja fel külföldi tanulmányutait is. E bead-
ványára ez van rávezetve: »Ad acta«. 

1829. október 15-én Huszár már ismét Nagyváradon volt, de 
nem régi hatáskörében, hanem ott volt már akkor Vargha János is. 
Sőt Huszár ugyan kerületi igazgató mérnök maradt továbbra is, 
de a vízi ügyeket Varghára bízták. és Huszár csak a többi mér-
nöki ügyekkel foglalkozhatott. Teljes mellőzésbe került tehát. 

Huszár többször kérte ezután, hogy legalább anyagilag hoz-
zák jobb helyzetbe, mert váradi helyzete nem éri el még a régi 
lu.gosi színvonalat sem. Már azt is elmondotta az Építési Igazgató-
ságnak, hogy ha nem rendezik helyzetét, kénytelen lesz annyi évi 
szolgálata után búcsút mondani a mérnöki foglalkozásnak. 

1832-33-ban már betegségéről vannak adataink. 1835. április 
10-én még azt kért e, hogy az ÉpítéSi Igazgatóságnál megürült igaz-
gatói-segéd állásra nevezzék ki. Hivatkozik kérésében nagy mate-
matikai tudására, nagy mérnöki gyakorlatára, amelyet illetőleg 
senki sem versenyezhet vele, s aminő senki másnak nincsen. K.i-
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fejti, sok körösi és dunai fáradalma után nyugalmasabb helyzetre 
vágyik már, s így megérdemelné azt az állást, amely különben lS 

egyenrangú mostani ker. igazgatói állásával. 
úgy látszik, sok méltatlanság érte öregségében. Így Pl. J 835. 

február 18-án egyik jelentésében kérte, hogy 21 évi szolgálatára 
való tekintettel legalább bizonyos hátralékos napidíj ait fizessék ki. 
Ezt még mint kerületi igazgató-mérnök írta alá. 

A negyvenes évek elején már igen megtört és betegeskedő em-
ber lehetett, jóllehet még jóval innen volt a hatvanadik életévén. 
1842. október l-én pl. jelentette, hogy betegszabadságáról vissza-
tért Nagyváradra; ugyanazon év oktÓber 3-án meg azt kérdezte, 
hogy az Építési Igazgatóság megengedi-e neki, hogy a Körös-sza-
bályozásra készített terveit vagy legalább annak Békés megyére 
vonatkozó részét lemásolhassa. Legújabban előkerült halála idő

pontja is. 1843. március IQ-én délután 5 órakor halt meg Nagyvára-
don. Ezt Schmidt György még aznap jelentette; másnap pedig, már-
cius ll-én Margitay Gábor mérnök-gyakornok szintén küldött róla 
jelentést. 

Huszár Mátyást az úttörő szerepe és elismerése illeti meg a 
nagy magyar vízimérnökök sorában. Ő alapozta meg Vásárhelyi-
nek is, Lányinak is később nagyszerű munkásságát. Vásárhelyinek 
a tiszai, illetve körösi munkálatokban iS,i a Duna-mérésben is köz-
vetlen elődje volt, s ugyanígy Lányinak a Tisza-mérésben. Neve 
mégis sokkal kevésbé ismert, mint a másik két nagy vízmérőé, sőt 
sokkal kevesebbet tudtunk róla, mint nála jóval kisebb érdemli 
későbbi vízimérnökeinkről. 

213. Hűbert S. Valószínűleg kamarai mérnök volt, aki 1767-ben 
a Pozsony fölötti Duna-szakaszról készített térképet, s abban 
szabályozási vonalakat is rajzolt. 

214. Hüpmann Ferenc. 1785-ben született Pozsonyban. Oklevele 
1821. november 6-án kelt az Institutumban. 1846-ban az Építési 
Igazgatóság hajózási osztályán volt rajzoló mérnök. 

215. Ignátovits. Egyetlen térképe maradt fenn a Somogy me-
gyében Sávoly körüli mocsarak felméréséről. 

216. Jakubicska. Valószínűleg kamarai mérnök volt Máramaros-
ban, aki Zalár Pállal, Dlholuczky Jánossa~ és Freudhoffer Antallal 
a Fekete-Tisza környékének térképét vette fel 1781-ben. 

217. Jankovits .4.. Katonai mérnök lehetett, aki a XVIII. szá-
zad vége felé Jesenovac környékén, Horvátországban a Száva, 
Una egyik szakaszának vízrajzi térképét készítette el. 

218. Jaczyg György. Esztergom megye mérnöke volt, s 1787-ben 
az Esztergom előtti dunapartot térképezte az ártérrel együtt. 
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219. Jaszeniczky József. Jaszerniczky névvel is előfordul. Az 
Institutumban kapott oklevelet 1807. augusztus H-én, de első sz i-
gorlatát a geometriából már 1801. április 22-én letette. 1827-ben 
máramarosi kamarai főmérnök volt, s a Tisza korai szabályozási 
ügyeit intézte. 1834-ben Zsurknál csináltatott átvágást a Tiszán. 
Más szabályozási munkálatairól is tudunk, s ebben az évben pl. 3 
mérnököt helyezett át Tiszaújlakra, hogya Tiszán dolgozzanak. 
1835. február 5-én Máramaros megye közgyűlése panaszt tett el-
lene; hogy R Talaboron olyan magas gátat emeltetett Vajnág és 
úrmező között, amely a vizet nagyon felnyomja. 1836-ban azokat 
.az általa készített szabályozási terveket kérte vissza az Építési 
Igazgatóságtól, amelyeket a Bodrogra készített, s amelyeket még 
1824-ben küldött fel, különben elavulnak azok. 1840 táján Mun-
kácsról keltezi jelentéseit. Jaszeniczky mindaddig intézte a Felső
Tisza szabályozási ügyeit, amíg azok át nem kerültek a Tisza-
völgyi Társulat hatáskörébe. 1846 elején még kerületi mérnök volt. 

220. Jundinity György. 1847-ben a Tapoly-Ondavára készített 
szabályozási terveket a Sóskút és Szürnyeg közti szakaszhoz, s 
hossz-szelvényeket is mért e folyókon. 

221. Juritskay Lajos. Régi kamarai mérnök lehetett. 1807-ben 
.a Fehér-Körösön szintezett. 

222. Kaimath Lajos. Valószínűleg az Esterházy-uradalom mér-
.nöke volt, aki többek között Ruszt városka térképét is elkészítette. 
1783-ban felvette a Fertő és Hanság, valamint az ideszakadó Rába, 
Répce, Ikva folyók torkolati szakaszát. 

223. Kaiser János. Oklevelét az Institutumban 1786. július 
19-én vette kézhez. Buda város mérnöke lett, aki 1787-ben térképre 
vetítette a budai határ déli részében egykor elterült Nagy-mocsa-
l'at és Hosszú-mocsarat. 

224. Kakas János. 1817-ben született Etyeken (Fejér m.). OkI e-
\'eIet az Institutumban kapott 1839. december 16-án. Sopron me-
gyében dolgozott, s főleg kataszteri térképek et készített, de van 
egy igen szép vízrajzi lapja is a Hanságból Tétény község határáról. 

225. Kalnassy Mihály. 1792-ben született Harkányban, Zemp-
lén megyében. Sárospatakon a filozófiát abszolválta, azután az 
Institutumban tanult. OkI ev eIét 37 éves korában kapta az Insti-
tutumból 1830. október 23-án. 1833-ban mint magánmérnök pályá-
.zott a Tisza-méréshez, s akkor Szabadkán lakott. Hogy felvették-e, 
nem tudjuk. 

226. Kamöczy Gábor. 1791-ben született Sebesen. Sáros megyé-
ben. Első szigorlatait az Institutumban már 1816. augusztus 23-án 
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letette a geometriából, de az utolsót csak 1819-ben. Oklevelét is 
ebben az évben vette kézhez. 

Egyike volt a Tisza-mérés legkiválóbb mérnökeinek, aki kez-
dettől fogva résztvett a munkálatokban. Oklevele megszerzése után 
egy ideig a Teleki- és Wesselényi-uradalmakban dolgozott, 1818-
1819-ben. Innen a Garam folyóhoz került, majd a Sárvíz szabályozá-
sánál alkalmazták; IS27-ben a Dunán felvételezett Huszár vezetése 
alatt végül 1833-ban került a Tisza-méréshez. Rövidesen azt je-
lentették róla, hogy igen jártas a felső matezisben, s kitünő rajzoló. 
1834-ben I. oszt. Tisza-mérnökké nevezték ki. Ebben az idő táj-
ban Tápénál és Szeged környékén felvételezett, majd végigkísérte 
a folyó felvételi munkálatait egészen a Felső-Tiszáig. 1846-ban még 
a Hortobágy környékén .szintezett. Utolsó adat róla 1848-ból szár-
mazik, amikor panaszt tett Barla Sámuel, a felsőszabolcsi osztály 
vezetője ellen. 

227. ifj. Karacs Ferenc. 1810-ben született Pesten, mint a nagy-
nevú térképmetsző és tervező Karacs Ferenc fia. Utolsó szigorlatát 
az Institutumban 1830. szeptember 27-én tette le, de oklevelét nem 
váltotta ki. 1833-ban pályázott a Tisza-méréséhez, de nem tudjuk, 
hogy felvették volna. Ekkor Pest megye tb. mérnöke volt. Későbbi 
munkásságát nem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy atyjának 1834-
1838-ban megjelent »Európa Magyar Atlasa« ötödik lapját az ifj .. 
Karacs tervezte és metszette "Helvétia közönséges földképe ... « 

címen. 
228. Karafiáth FTigyes. Pesten született 1825-ben. Az Institu-

tumban végezte tanulmányait. Itt 1847. október 24-én tette le első 
szigorlatát, mégpedig geometriából, a többi hármat pedig egy 
napon, 1848. február 2-án. Oklevelét 1848. április 10-én adták ki 
neki, de ő már február 19-én felvételét kérte a Tisza szabályozá-
sához. Arra nincsen adatunk, hogy felvették-e, s ott dolgozott-e 
kp.sőbb. 

229. Kárász Emő. Egyetlen térképe maradt fenn, amelyen 
1841-ben a Pozsonynál akkor helyreállított partvédő müveket áb-
rázolja metszeteikkel együtt. 1846-ban a Száván dolgozott mint 
mérnök -?egéd. 

230. Karpe Mihály. 1757-ben ,:ették fel kamarai mérnöknek a 
kilépett Frits András helyére. Első térképei ebből az évből valók, 
Szlavóniában úrbéri felmérési lapokat készített gazdag vízrajzzaL 
1/60-ban elkészítette B.-Bodrog megye térképét, amelyen gazda-
gon ábrázolta az akkor még érintetlen oLtani vízi állapotokat. 
1766-ban a naszád osok kerületének ősvízrajzban értékes térképét 
rajzolta meg. Innen még egy térképe van ebből az évből, amelyen 
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a megyétől a határőrvidékhez csatolt 12 község területét vette fel, 
s amely vízrajzilag is értékes. Ebben az időben a Maros környé-
kén is felvételezett, főleg uradalmakat, s a vízrajzra mindig gon-
dot fordított. Így pl. felvette Tótkomlós környékének pusztáit gaz-
dag ősvízrajzi elemekkel. Mért Szeged határában, Esztergom kö-
rül is. 1766-ban a DUlla mentére került felmérésre. A dunamenti 
Káty környékét vette fel sok parti mocsárral. Ugyanekkor Leány-
falu, Pócsmegyer, Dunabogdány környékét is megrajzolta a Duna 
mindkét ágának helyszínrajzával, majd Békásmegyer vidékét 
ugyancsak aDunával. 1767-ben egy óriási lapot készített a Mára-
marostól Szegedig terjedő vidékről. 1769 táján felvette a Duna 
Apatinnál levő nagy kanyarulatát, és abba átvágást is tervezett. 
Dolgozott a felvidéki folyók környékén is, így előbb Sáros megyé-
ben, majd talán utolsó munkaterületére, a Vághoz került. 1780-ban 
felvette a hradeki uradaImat a melléje rendelt gyakornokkal, Milecz 
Imrével, s ott a Vágnak az Árva torkolata körüli szakaszát szépen 
rajzolta meg. Legutolsó térképei 1790 körüli időből származnak. 
Nem minden térképe vízrajzi célzattal készült, de mindig hüséges 
ábrázolója volt a még érintetlen, szabályozatlan vízrajznak. 

231. Katona Antal. Részletes életrajzát Sárközy Imre írta meg 
a Magyar Mérnök és Építész Egylet Heti Értesítőjében 1896-ban. 
1312-ben született Mezőszentgyörgyön (Veszprém m.). Az Institu-
tumban 1841. augusztus 27-én kapott oklevelet. Beszédes József 
mellett töltötte gyakorlati évét, s résztvett csatorna-építkezéseiben .. 
Rövid szépirodalmi müködése után a koronai kerület választotta 
meg mérnökének, Óbecsére. 1350-ben a tiszai munkálatoknál a VI. 
folyamosztályban dolgozott Ókanizsán, amelynek Képesy József 
volt a vezetője. Az abszolút kormány megbízást adott nekik, hogy 
készítsenek tervezetet a Maros torkolatának Szeged alá való veze-
tésére. Képesy és Katona e terveket el is készítették, s azokat 
1852-ben bemutatták. Szeged azonban ellenállott azok megvaJósí-
tásának. 1855 után Torontálba ment át a törökkanizsai árvédeImi 
társulathoz, s ott a kisebb társulatokból egy egységes nagy társu-
latot szervezett. Ennek területét részletesen felmérte. Irodalmilag 
is igyekezett előrevinni az alsó-tiszai ármentesítés és árvédelem 
ügyét. 1867-ben jelent meg »Torontál megye vízrajzi ismertetése 
s mérnöki javallat a vízhasznosítás érdekében« c. tanulmánya, 
1872-ben pedig az »AI-Tiszavidékünk vízmentesítés ére vonatkozó 
alapeszmék ... " Az 1870-es években elkészítette Felső-Torontál 

vízrendezési és hajózási tervét. Igazgató tanácsosa volt a Ferenc-
csatornának. Mint a Torontál megyei Tisza-Marosi Ármentesítő 
Társulat mérnöke írta meg "Az Al-Tisza nagy vizei, különös tekin-
tettel Szeged városára« c. tanulmányát. (Gazdasági Mérnök, 1877.) 
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A szegedi nagy árvíz után tagja volt annak a szakértői bizott-
ságnak, melyet a kormány állított össze. 1881. április 16-án halt 
meg Szegeden. 

232. Kaufmann J. V. Szapőr-hadnagy és mérnök volt, aki 1770-
ben Oroszvárnál a Dunán építendő rőzsegát tervét készítette el, a 
szomszédos területek vízrajzával együtt. 1766-69-ben a naszádo-
sok kerületének térképét másolta, majd a bácsi kamarai uradaimat 
mérte fel részletes vízrajzzal. 

233. Kecsey Ferenc. 1797-ben született Dabason. Szigorlatait 
áZ Institutumban 1819-ben tette le, de oklevelét csak 1823-ban vette 
ki. Az oklevelek anyakönyvében még Ketse néven szerepel. A Duna-
térképezésnél dolgozott. Először 1827-ben a Duna tolnai szakaszán 
mért Huszár vezetése alatt, majd 1833-ban a Tachtalia-zuhatag és 
a Vaskapu között folytatott ~elméréseket, mint hajózási mérnök. 
Az 1838-i pesti nagy árvíz után sürgősen felrendelték Pestre a város 
szintezésére. 1846-ban a Hajózási Osztály mérnöke volt. 

234. Keczkés Károly. Részletes éJetrajzát Sárközy Imre írta meg 
a Magyar Mérnök és Építész Egylet Heti Értesítőjében, 1896-ban. 
Keczkés 1798. november 18-án született Lőcsén. Ott és Késmárkon 
végezte középiskolai tanulmányait. Oklevelet az Institutumban ka-
pott 1822. április 5-én. 1823. május 17-én a Duna-térképezéshez fi-
guráns-mérnöknek nevezték ki. 1824-ben már fizetéses mérnök. 
1829-ben hajózási mérnökké lépett elő. 1830 táján a Rábán és Pin-
kán dolgozott, ahol folyómeder-metszeteket vett fel, és a Rábán zsi-
lipet tervezett. 1832-ben Berger Lajossal a pesti Duna négy kereszt-
metszetét készítette el. 1837-ben a Nyitrán tervezett egy malomgá-
tat. Ugyanezen évben Pozsonyba helyezték át főmérnöknek, majd 
rábízták a Liedmann Emilnek, az Építési Igazgatóság megbízásá-
ból készített szabályozási terveinek felülvizsgálatát. Ez már Szé-
chenyi miniszter intézkedése volt 1848-ban. 1846-ban az Építési 
Igazgatóság segédje volt. 

Dunai munkálatai nem sokáig tartottak. mert közben más meg-
bízatást kapott. Így pl. 1 845-ben . résztvett a fiúmei kikötő tervei-
nek tárgyalásában, majd Vásárhelyi halála után ő foglalta el helyét 
a Tiszán folyó munkálatoknál. 1847-ben a "Tiszavölgy könyvé«-
ben - mint a Társulat ideiglenes főmérnöke - ő adott egy ártér-
kiszámítást, védmunkálati költségvetést és szakvéleményt a víz-
szerkezetekről. Rövidesen főmérnök lett. 

Amikor Széchenyi 1848-ban miniszteri kinevezést kapott a 
közmunka és közlekedési minisztériumban, magával vitte az általa 
nagyrabecsült Keczkést is, s a víz-szabályozási osztály főmérnökévé 
léptette elő. A szabadságharc megszüntette Keczkés tiszai munká-
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latait, s helyére az abszolutisztikus kormány Herrich Károlyt állí-
totta. 1850-ben azonban Keczkést is kinevezték középítési felü-
gyelővé, s mint ilyet 1853-ban áthelyezték a bécsi kereskedelmi 
minisztériumba, ahol rábízták az összes magyarországi vízügyek 
intézését. 1855-ben ő vizsgálta meg az Alsó-Tisza áradásainak okait, 
majd résztvett a Tisza-szabályozás ügyében tartott értekezleten. 
Még 1855-ben megbízták, hogy kotrógép találmányát a Duna bo-
gyiszlói átvágásán próbálja ki. Találmánya a tiszai kanyarok átvá-
gásán nagy hasznot hozott volna, azonban Keczkés 1856. novem-
ber 23-án meghalt. Vásárhelyin kívül Keczkés volt Széchenyi leg-
szorosabb munkatársa. 

235. Kehrn Vilmos. 1811. április 7-én kapott oklevelet az Insti-
:tl..1.tumtól. 1829-ben felvette a Zala-megyében fekvő Nemesapáti 
es Pölöske községek közti mocsárterület térképét, és szabályozási 
terveket is rajzolt bele. 

236. Kelecsényi FlóTián. 1804-ben született Sissán, Nyitra me-
gyében. 1832. június 24-én kapott oklevelet az Institutumban. Mint 
Nyitra megye tb. mérnöke pályázott 1833-ban a Tisza-méréshez, 
de nem kapott alkalmazást. További müködésére nincsenek 
adataink. 

237. Kelle)" Ignác. 1791-ben született Komáromban. 1816-ban 
már minden szigorlat át letette az Institutumban, de oklevelét csak 
1821. március 13-án váltotta ki. Huszár vele kezdte meg a Körös 
felmérését 1818. őszén. 1826-ban Vörös László és Báthory István 
jónevü mérnökökkel együtt elkészítette Pest első szintezési térké-
pét »a budai vízmérőn lévő 10' 18" vízmagasság szerént«. Ez a 
szép térkép 8 nagy lapb ól áll. 

238. Kenedits József. Vas megye mérnöke volt, aki még nem 
a7 Institutumban tanulta mesterségét. Több l11egyei és birtoktérké-
pet készített. 1780 körül készítették Sátor Dániellel együtt a Rába 
folyó melletti berek térképét a Zsidóföld és Vasvár közötti sza-
"kaszról. Tömérdek E:gykori vízfolyást örökítettek meg rajta, mert 
t&rképük 1 : 7200 léptékü részletes felvétel. 1813-ból való Kenedits 
egy másik Rába-térképe a Sárvár és Kecskéd közti szakaszról a 
Gyöngyös torkolatával. Nevét Kenedicsnek is írta. 

239. Képessy József. 1818. február 25-én született Orosházán. 
Középiskoláit Szegeden, Aradon, Temesvárott járta. Az Institutum- " 
ban 1842. április 23-án kelt az oklevele. lVIint okleveles mémök 
ment Bécsbe az egyetemre tanulmányainak kiegészítése céljából. 
1843-ban hazatérTe, magánbirtokokon dolgozott egy ideig. 1846-ban 
lépett be a Tisza-szabályozó munkálatokba, s 1847-ben már osztály-
mérnök lett a Tisza bácsi szakaszán. 1848-ban is ott dolgozott, s az 

65 



év végéig kitartott. 1849-ben résztvett a forradalmi mozgalmakban, 
ezért az önkényes kormány állásától megfosztotta, és Kassára he-
lyezte útépítésre. 1850-ben visszavitték a Bácskába, a Tiszához, 
mint II. oszt. mérnököt. 1852-ben Katona Antallal elkészítették a 
Maros torkolatának Szeged alá való helyezésére vonatkozó tervet, 
s azt be is nyújtották. Ennek azonban ellenállott Szeged, és Pasetti 
miniszteri tanácsos feladta a tervet. 1853-ban nagyobb tanulmány-
u.tat tett a külföldön, amit 1864-ben és 1867-ben is megismételt, 
főleg a holland vízi munkálatokat tanulmányozta. 1867-ben jelent 
meg »A magyar Alföld hydrológiája, vízmű szaki nézetek s javal-
latok a földöntözés érdekében" c. műve. 1867-ben elkészítette a 
Tisza torkolati szakasza szabályozási tervét. 1868-ban kinevezték 
a határőrvidéki vízügyek igazgatójának. 1869-ben résztvett a Rába 
és Rábca szabályozási terveinek kidolgozásában. 1870-ben az ön-
tözőműveket tanulmányozta külföldön. 1872-ben megbízást kapott 
a Temes-Bega szabályozási terveinek elkészítésére. 1873-ban Mokry 
Endre után Képessy lett a Temes-begavölgyi Vízszabályozó Társu-
lat főmérnöke. Egységes tervet dolgozott ki az egész Temesköz 
vízügyeinek rendezésére, s a munkát 1873-ban meg is indította. 
Erre vonatkozó eszméit "Javaslat a Bánát közbenső vízhálózatá-
nak szabályozásáról« c. müvében tette közre (1873). 1874-ben köz-
építési felügyelővé nevezték ki . Meghalt 1876. október 25-én. 

240. KeTekes József. 1795-ben született Nagyváradon. Az Insti-
tutumban kapott oklevelet 1826. augusztus l2-én. 1829-ben Bács 
megy"e mérnöke lett. Innen pályázott a Tisza-méréshez, de nincsen 
rá adatunk, hogy felvették volna. 

241. KéTy István. 1825-ben Biharban felvételezett. }845 őszén 
az Építési Igazgatóság Debrecenbe klUdötte azzal, hogya Kraszna 
vidékének árvizeit tanulmányozza. 

242. Király Antal. Kamarai mérnök vagy erdész lehetett. A 
XIX. század elején a Maros környékén dolgozott, s egyik térképe 
Máriaradna környt'kének erdőségeit ábrázolja. 

243. Király György. 1787. március 2-án kapott oklevelet az 
Institutumban. Győr megye mérnöke lett. Amegye térképét meg-
rajzolta gazdag vízrajzi anyaggal. Ez ennek a vízrajzi vidéknek 
első térképe, amely eredeti állapotában ábrázolja a Fertő-Hanság, 
Rába-Rábca vízrajzát. 1822-ben a Rábáról rajzolt értékes térké-
pet, a Bodonhely-Győr közti szakaszt vette fel, s még ugyanezen 
évben hét hossz- és számos keresztszelvény t is vett fel a folyóról. 

244. Király Lajos. l805-ben született Győrött. 1827. augusztus 
29-én kapott oklevelet az Instituturpból. Király György fia lehe-
tett, s apját követte a megyei mérnöki állásban. l830-ban Nagy 
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Istvánnal és Szakonyi Ignáccal elkészítették a Marcal folyó széles 
mocsarakká kiterült folyásában egy határvopal térképét. 

245. Kis András. 1805-oen született Keszthelyen. Institutum-
beli oklevelét 1829. augusztus 19-én vette ki. 1835-ben felvette a 
Dráva Siklós és Valpó határa közé eső szakaszának térképét olyan 
részletesen, hogy még a folyó homokzátonyait is ábrázolta. 

246. Kis hme. Egy felmérési vázlata maradt 1818-ból a Her-
nád Prépost és Felsődobsza községek közti szakaszáról. 

247. Kiss Gábor. Sárközy Imre kutatásai alapján 1758 körül 
született, a bécsi katonai akadémia adatai szerint, viszont 1751-ben 
Eperjesen, ahol édesapja alezredes volt. 1769-ben lépett az aka-
démia növendékei közé. 1773-ig tanult ott, sakkOi: alhadnagynak 
nevezték ki a mérnökkarban. 1790 táján bátyjával, Kiss Józseffel 
együtt méréseket végzett Bácskában, s a hajózható csatorna tervé-
nek megvalósításához hozzáj árult. A francia háborúban hősiesen 
küzdött, onnan 1797-ben tért haza. 1800. április 7-én halt meg. 

248. Kiss Gábor. 1797-ben született Zsebeházán, Sopron megyé-
ben. Első szigorlatát 1827-ben tette az Institutumban. Oklevelét 
1832-ben vette ki. 1833-ban Pestről adta be pályázatát a Tisza-mé-
réshez, azonban nem vették fel. 

249. Kiss József. Életrajzát Sárközy Imre közölte 1900-ban a 
Magyar Mérnök és Építész Egylet Értesítőjében. A bécsi katonai 
mérnöki akadémia adata szerint 1766-ban vették fel oda, s akkor 
18 éves volt. Tehát 1748-ban születhetett Budán vagy Eperjesen. 
1766-1768-ig tanult a bécsi akadémián, ennek elvégezte után a 
hidászokhoz helyezték, ahol hamarosan főhídmester lett. Később 
kilépett a hadseregből, és polgári mérnök lett. Az I770-es években 
kincstári mérnök volt, s ekkor Pozsony környékén dunai mérések-
kel foglalkozott. Első térképét 1767-ből ismerjük, mely a pozsonyi 
Duna-szakasz szabályozási tervét ábrázolja zárógátakkal és véd-
töltésekkel, mellékelte hozzá a Hubert és a holland Fremaut mér-
nökök müszaki leírását a szabályozásról. Egy 1773. évi térképe a 
a Dévény-Pozsony közti Duna-szakasz vízrendezését tünteti fel, 
gátépítési tervekkel és 19 oldalnyi műszaki leírással. Valószínúleg 
tőle való egy 1774-ből származó térl{ép a Duna Pozsony és Orosz-
vár közti folyásáról, részletes vízrajzi anyaggal és medermetsze-
tekkel, egy másik az Oroszvári-Duna egyik részletéről, zárógátak 
terveivel, a harmadik pedig a Pozsony-Komárom közti szakaszról. 
Részletes felvételek, többnyire 1 : 7200 léptékben. I779-ben Apatin 
táján felvételezett a Dunán, s ebben az évben rajzolta meg az itteni 
Dema-szakasz részletes és szép lapját, egy másikon pedig az oda 
tervezett szabál,yozási terveket rajzolta meg. Dunaalmás környé-
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kéről készített számos felmérési adattal térképeket. valamint a 
Dráva-torok térképét két lapon. 1780 körül ismét Pozsony környé-
kén térkép.ezte a Danát, főleg a városi partok vonalával és az ot-
tani védőépítkezésekkel foglalkozott, sőt egy fürdőházat is terve-
zett a partra. 1781-ben Mohács környékén vette fel a Dunát olyan 
részletesen, hogy még a vizafogókat is feltüntette. Az 1780-as évek-
ben Zomborban volt kincstári mérnök, s főleg a telepítések körüli 
mérnöki munkálatok foglalkoztatták. 1785-ben aKulától Verbászig 
egy lecsapoló csatornát ásatott. 1790-ben ismét a Felső-Dunával 

foglalkozott, s elkészítette az oroszvári folyamszakasz szabályozási 
tervét a fattyúágakba tervezett zárógátakkal. 

A felsorolásból láthatjuk, hogy a XVIII. század végén nem volt 
még egy olyan vízimérnökünk,: aki annyit tervezett volna a Duna 
rendezésére, mint Kiss József. Az 1780-as évektől kezdve azonban 
figyeimét mindinkább Bácska foglalta le. 1786-ban tervet készített 
a kamarának a Szivác környéki mocsarak lecsapolásáról,; s ezt a 
munkát 1787-ben be is fejezte. 1788-ban kinevezték bácskai kamarai 
igazgatÓ-mérnöknek. 1790-ben kezdett először egy bácskai hajózó-
csatorna tervével foglalkozni, mikor öccséveL Kiss Gáborral elkezd-
ték a terepet mérni. 

Megállapították, hogya Duna és a Tisza között 27 láb szint-
különbség van, s elkészítették a csatorna tervét. Csatornatervük-
nek megnyerték a királyt is. A közben kitört francia háború rész-
ben elterelte a figyelmet az építkezésről, részben Kiss Gábornak a 
harctérre kellett mennie. 

1792-ben a két Kiss testvér felhívást bocsátott közre ,·Azon kir. 
társaságról, melly egy hajókázható csatornát ásattat Magyarország-
ban« címmel a Magyar Hírmondóban. Egy hajózási társaságo t kí-
vántak összehozni 900000-1 OOO OOO Ft tőkével, mely e csatorna 
elkészítés ének fedezésére szolgált volna. Ez a hajózási társaság meg 
is alakult 1792. június ll-én. A kir. kamarával is megkötötték a 
megállapodást 1793. március 27-én. A terv szerint a csatorna 180 
km. hosszúságban kötötte össze a Dunát a Tiszával. 1793-ban a 
munkálatok megindultak, ezeket József vezette, mert öccse a há-
borúban küzdött. 

A csatorna vonala felhasználta a Cserna-Bara nevü medret, 
ami valószínűleg a Duna egyik ősmedre volt. Monostorszegtől Új-
H~rbászig ebben amederben vezették a csatornát. 1797-ben a Du-
nától Sztapárig már hajózható állapotban volt. A költségek nagy-
mértékű emelkedése és a munkának a tervezett időn túl való meg-
hosszabbodása azt eredményezte, hogy a társulat Kiss Józsefet el-
mozdította a vezetéstől, és Heppe Szaniszlót állította helyette, aki 
akkor az Építési Igazgatóság vezetője volt. Heppe vezetése mellett 
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is még öt évig tartottak a munkálatok, s csak 1802. május 2-án nyi-
tották meg a forgalomnak. 

Kiss József még egy csatornát tervezett 1793-ban Amerling-
gel, ez Szabadká tól Ókanizsáig vezetett volna. A tervek fennma-
radtak. 

1813. március 13-án halt meg, Újverbászon temették el Magyar-
ország első hajózható csatornájának mérnökét. 

250. KImtsz Adolf. 1799-ben született Sopronban. 1826. március 
17-én kapott okI ev elet az Institutumban 27 éves korában. Az 
1830-as években főleg a Kapos környékén vett fel községhatáro-
kat, így Szomajomnál, amelyen a Kapos mocsarait nagy kiterjedés-
ben ábrázolta, csatornákkal s azok hosszmetszetével. 1838-ban Sza-
konyi Ignáccal és Brechter Józseffel a Kapos csatornáját vette fel 
Dombovár és a Sió kÖzött, metszetekkel. Még ugyanazon évben 
elkészítette a »Koppán Motsárjának Helyhezeti Rajzolatjá«-t egy 
szárító csatorna ásása céljából, egy másik lapján meg a Koppány-
csatorna szabályozási tervét. 1839-ben felvette a Koppány-csatorna 
hosszmetszetét Tamásitól a Kaposig. Fő munkaterülete tehát a Kop-
pány környéke volt. 1847-ből még vannak uroariális térképei. 

251. Klausz Márton. 1863-ban Bodoki Károllyal és Boros Fri-
gyessel tervet készített a Felső-Tiszából kiinduló és a Szamost 
metszve az Ér völgyén átvezető, a Hármas-Körösig futó hajózási 
csatornához. 

252. Klee?" József. Csak annyit tudunk róla, hogy 1833-ban, mint 
a Zichy-uradalom mérnöke Zich községből nyújtotta be pályáza-
tát a Tisza-méréshez. 

253. Kleinrath József. Egyedüli adatunk róla annyi, hogy 
1857-ben a kapuvári uradalom térképén felvette a Rába, Kisrába, 
Répce, Lajta számos kisebb vízfolyás, tó és a részben már kiszárí-
tott Hanság vízrajzát. 

254. Klepsz Ignác. 1823-ban született Budán. Geometriából tette 
le első szigoriatát az Institutumban még 1841. október 3-án. Okle-
velet 1846. január 3-án kapott. 1846. július l-én Keczkés ajánlotta 
Széchenyinek a Tisza györöcskei osztályához a 22, 23, 24. s<::. átvá-
gások mérnökének. 

255. Klohammer János. 1753-ban született Bazinban. Még Szen-
cen tanult a Collegium Oeconomicumban 1772-74-ig. 1788-ban az 
ÉpítéSi Igazgatóság segédmérnöke volt, de már 1785-től kezdve a 
kamarai gyakornokok között foglalt helyet. 

256. Kneidinger András. Kamarai mérnök volt, aki a XVIII. 
század közepétől csaknem a század végéig temérdek térképet vett 
fel az ország kamarai birtokain. Té~'képei egész kötetet töltenek 
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meg az Országos Levéltárban. Nem vízrajzi célzattal dolgozott, de 
remekül ábrázolta a területek vízrajzát a legkisebb részletekig. 
Nagy vízrajzi értéket ad ezeknek a térképeknek, hogy még teljesen 
érintetlen és szabályozatlan állapotukban ábrázolja a vízfolyásokat 
és állóvizeket, s hogy olyan vízrajzi elemeket tartalmaznak, amelye-
ket máshonnan nem ismerünk. Térképei kiterjednek az ország igen 
sok vízrajzilag érdekes tájára, így a Tiszára, a Dunára, aMarosra, 
Bodrogközre, Drávára, Kaposra, a K6rös-Berettyó-vidékre, 
Dráva-Száva közére. Legelső térképei 1764-ből maradtak fenn, leg-
későbbiek 1778-ból. 1761-ben kapott fizetéstelen kamarai mérnöki 
kinevezést, s 1765. február 25-ig tartott, amíg végre fizetéses ka-
marai mérnök lett belőle. Közben már felmért több horvát várost. 
Fontosabb térképeinek felvételi helyei a következők: 

1765 előtt felmérte Kapronca és több más horvát város kör-
nyékét. 

1766-ban Varasd környékét vette fel. 
1767-ben Hradek vidékére ki.ildték mérni, de még abban az év-

ben a Tiszánál is mért Timár községnél, s Ung megyében Györöcské-
nél. 

1768-ban felvette Tokaj környékét kitűnő vízrajzi anyaggal. 
1770-ben nagyon sokfelé dolgozott, így a Dunán Kömlődnél, 

Baja környékén, Bellyénél, Szigetmonostornál, Tótfalunál, Rác-
kevénél, Csepelszigeten, Vörösmartnál, Hercegszőllősnél, Darázsnál 
{Baranya m.), Majsnál, Kisnyárádnál. Felvette az egész Bács-
Bodrog megyetérképét a Duna és Tisza rengeteg sok fattyúágá-
val, mocsaraival. A Tiszán a következő pontokon térképezett ebben 
az évben: Horgos, Balsa, Kenéz, Tiszatarján, Tiszalök. A Dráván 
Bellyénél, aSajón Sajószentpéterinél,! a Hejőn Ládházánál, a Tak-
tán Szadánál, a Karasicán Baranya megyében, ezeken kívül még 
Püspökladány körül, Mezőkeresztesnél, Mezőkövesden, a Tarcán 
Sógyülvésznél. 

1771-ben a Kaposnál folytatta felméréseit. 
1774-ben Tompa határának állóvizeit vitte térképre. 
1775-ben a Tisza mellett mért Kenézlőnél, a Bodrogon Tar-

'Calnál. 
1776-ban felvette Tarcal környékét a Tiszával, Tiszaladány és 

Rakamaz kőrnyékét. 
I778-ban megint sok térképet készített. A Dunán Szigetmonos-

tornál, Szentendrénél, Öbudánál, Dunabogdánynál mért. 
I779-ben a Marosnál mért fel igen sok birtokot, így pl. a ma-

ros-menti kincstári erdőségeket. 
Térképei nem nagy területet ábrázolván, igen részletesek. s lép-

tékük nagyobbára 1 : 14 OOO körül van. 
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Nem minden térképe került még elő, így pl. nem ismerjük 
horvátországi térképeinek nagy részét, sem az 1767-ben felvett 
-diósgyőri uradalom lapjait, a Magyaróvár körül felmért területek 
térképeit. 

257. Koczkás Károly. Kir. mérnök volt! aki 1833-ban elkészí-
tptte a Rába, Rábca, Répce, Hanság és Fertő vidékének szabályo-
zási terveit, ezek azonban a szabadságharc alatt elkallódtak. 

258. Kollank IstválL. Nem tudjuk, hogy magyarországi szár-
mazású-e, s- hogy mikor, hol tanult. 1790 körül a Mura folyó sza-
kaszát vette fel Új légrád várossal, egy ott tervezett híddal és a kör-
nyező mocsarakkal. 

259. Komnenovics Sándor. 1813. október 13-án született Kör-
möcbányán. Egyike a legderekabb és legtöbbet dolgozó tiszai 
mérnököknek. Oklevelét az Institutumtól kapta 1841. április 27-én, 
de már 1837 óta résztvett a Tisza-mérésben, s ott végig kitartott. 
1839-ben Zemplén ben felvételezett, s munkálataival eljutott a 
Felső-Tiszára is, így 1845-ben Gergely és Eszeny között mért, majd 
a mérések befejezése után 1845-ben aLatorca hossz-szelvényeit 
készítette el, a Tisza k$t oldalán tervezett védtöltéseket Varsány 
és Salamon, Gergely és Eszeny között. 1848-ban mint a beregi 
vízszerkezet igazgató osztálymérnöke a vári csatornát javította, a 
Borsát szabályozta, s töltést épített Beregben. A Tiszári 1852-ig dol-
gozott. 1852. december 18-án kinevezték a kir. József Ipartanoda 
tanárává, 1857. május 25-én pedig a kir. Józseí Műegyetem taná-
rává az elemi matematikai tanszékre. Mint ilyen tankönyveket is 
írt hallgatói használatára, így 1862-ben algebrát, 1868-ban pedig 
egy elméleti elemi mértant. Budapesten halt meg 1869. április 22-én. 

260. Kopold Imre. Születési helye és ideje ismeretlen. Az Insti-
tutumban kapott oklevelet 1789-ben. 1822-ben Huszár mellett gya-
korolt a Körösökön, majd egyike volt azoknak, akik Huszár nagy 
Körös-vidéki térkép e it másolták. 1825-ben a Károlyi-birtok mér-
nöke volt. 

261. Korizmics László. 1816. március 29-én született Aggszent-
péteren (Fejér m.). Az Institutumban tanult, s ott első szigorlatát 
már 1834-ben letette. Oklevele 1837. május ll-i keltezésű. Első 

_alkalmazása az adonyi uradalomban volt, innen az ozorai urada-
lomba, majd a kaposvári uradalomba került, mint uradalmi mér-
nök. 1841-ben Esterházy lévai uradaimának főmérnöke lett, ahol 
.egyúttal a gazdaságot is vezette. Itt 1845-46-ban meghonosította a 
Tétöntözést, majd a Kapos völgyében is megszervezett ilyen be-
rendezéseket. 1848-ban miniszteri titkár lett a földművelésnél. A 
_szabadságharc után lapszerkesztéssel foglalkozott, 1851-ben pénz-
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ügyi tanácsos lett. Az Akadémia 1858-ban tiszteletbeli tagjának 
választotta. 1862-ben a Földhitelintézetnek lett igazgatója, 1868-
ban képviselőnek választották. 1886. október 5-én halt meg. Víz-
rajzi vonalon főleg irodalmilag dolgozott. Ilyen vonatkozású tanul-
mányai a következők: 

»A Tisza-völgy rendezése iránt Paleocapa mérnök úr vélemé-
ny€« Nemzeti Újság, 1847, 13-17. sz. Ebben a tanulmányában erő
sen állást foglalt Paleocapa mellétt. 

»A Tiszavölgy rendezése iránt Paleocapa nézetei 1847-ből«. 

Nemzetgazdasági Szemle, 1879. 
262. KOTomi Sámuel. 1785-ben a hajózási osztály mérnöke volt 

Aradon, s alája tartoztak a környékbeli vízügyek is. Lehetséges, hogy 
Coroni Sámuellel azonos. 

263. Kostka János Tódor. Valószínüleg idegenből került hozzánk 
a XVIII. század közepe táján. 1763-ban egy térképét találjuk a 
temesi térképek között, amelyen a temesvári Bega-csatorna is rajta 
v"n. Kamarai igazgató-mérnök volt, akit 1785-ben folyómérnökké 
neveztek, és a "Bánságba« rendelték ki. 1788-ban nagyváradi kama-
rai igazgató volt. Főleg a Temes-Bega szabályozásával foglalkozott, 
s 1805-ben térképre vitte a Fremaut által javasolt vízrendezési 
rmmkálatok eredményeit, néhány temesközi csatornát. 

264. Kosztka Károly. 1814-ben született Kassán. Oklevelét az In-
stitutum 1842. július 25-én állította ki. 1846-ban Lugosra nevezték 
ki a vízi munkálatokhoz segédmérnöknek. 

265. Koszt/w Lipót. Temesvárott szi.Uetett 1805-ben. Az Institu-
tumban első szigorIatát 1834. október 9-én tette le a földméréstan-
ból, az utolsót 1835. februar 15-én a mezőgazdaságtanból. Oklevelét 
nlásnap meg is kapta. 1836. októberében Nagyváradra nevezték ki 
kamarai kerületi segédmérnöknek. 

266. Kovács György. Egyike azoknak a mérnökeinknek, akik 
legkorábban kaptak oklevelet az Institutumtól. Oklev€le 1781. szep-
tpmber 5-én kelt, de már 1760-tól kezdve maradtak fenn térképeL 
Az utolsó térképe 1813-ban kelt. 1779-ben Tiszalök környékét tér-
képezte, és a Tisza akkor még ősi állapotának erről a szakaszáról 
adott jó képet. 

267. Kovács János. Magát "győri fi«-nek írja, de így is: "Kovács. 
alias Fabricius«. Valószínüleg még együtt dolgozott Mikoviny Sá-
muellel. 1728-ból maradt fenn egy térkép, amelyen Marinoni kül-
földi mérnök a Lajta-menti határszakaszt rajzolta meg 1717-ben, s 
ezt Mikoviny >'pariálta«, Kovács »győri fi,< pedig delineálta. Kovács 
1750-től a kir. kamarának dolgozott. 1763-ban nevezték ki kamarai 
mérnök nek 300 frt. fizetéssel és 2 frt. napidíjjal. Egy keltezés nélküli 
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térképe maradt fenn, amelyen a Dunántúl középső vidékét rajzolta 
meg a Balatontól dél felé a Dráváig és Dunáig, s főleg a Sárvíz és 
Sió mellékét ábrázolta. Nem részletes és nem matematikai munka, 
de e terület vízrajzának legkorábbi ábrázolása. Kovács az 1760-as 
évek közepén halt meg. 

268. Kovács Sándor. Egyike első vízimérnökeinknek, Mikoviny 
kortársa. 1738-ból van a következő, vízrajzilag igen becses törté-
nelmi emlékünk: »Ezen felső Delineatio Geszt nevü helségnek az 
ő Mappája ... Az alsó Delineatio Páldi helségnek az ő Mappája ... '< 

Egy lapon van a két térkép és a Dudvág folyó eredeti állapotban levő 
egyik szakaszát is ábrázolja egy igen korai »canalis«-sal együtt. 

269. K07:atsek Antal. Kamarai mérnök vagy pedig erdész lehe-
tett, mert főleg marosmenti erdőségeket térképezett. 1818-ban Ma-
gyarcsanád környékén felvételezett. 

270. Kovatsits Vladimir. 1810-ben született Zomborban, s okleve-
lét 1833. március 2-án adta ki neki az Institutum. Mint okleveles 
mérnök 1833-ban Apatinból pályázott a Tisza-méréshez, de nincs rá 
adat, hogy felvették volna. 

271. Köhler Sámuel. XVIII. századbeli mérnök volt. 1784-ben 
felvette Mateóc község (Szepes m.) határát a Poprád folyó ottani 
szakaszának nagyon részletes_ ábrázolásával, sőt már némi szabá-
lyozás nyomaival. 1778-ból maradt fenn egy térképe Szepesolaszi 
határáról, amelyen a Hernád egyik szakaszát valóban nagyon szépen 
rajzolta meg, minden kis szigetével és mellékvizeivel. 

272. Köninger Gyula. 1842 körül a Tiszán vett fel hosszmetszetet 
Tiszaújlaktól Slankamenig 1 : 500 OOO léptékben. 

273. Köröskény Mihály. XVIII. századbeli kamarai mérnök volt, 
aki a Bácskában dolgozott. Felvette Dunacséb térképét a Duna ottani. 
szakaszával és több, ma már névről sem ismert mederrel. 

274. Keövesdy Pál. A XVIII. század vége felé Bars megye mér-
nöke volt. 1788-ban elkészítette megyéje térképét a Garam, Nyitra 
és Zsitva eredeti állapotban levő vízrajzával. 

275. Kmmarits Ist7:án. Az Institutum anyakönyvében Kramerits 
néven szerepel. Oklevelét 1787. március 16-án vette ki. 1783-ban 
Ókér körül mért. 178g-ben felvette Bogyán község határát a Duna 
ottani szakaszával, s igen sok ősmedret és állóvizet is ábrázolt lap-
ján. 

276. Kratochwilla János. Trencsénben született 1823-ban. Ta-
nulmányait az Institutumban végezte. Első szigorlat át 1841. június 
17-én, az utolsót azonban csak 1845. február 2":án tette le. 1848. 
február 26-án kérte felvételét a Tisza-szabályozáshoz, illetve előbbi 



kéreimét sürgette. Végül csak 1848. december 10-én sikerült a fel-
vétele, de akkor is csak gyakornoknak. Ebben az időpontban azon-
ban a tiszai Ínunkálatok már majdnem mindenütt megállottak. 

277. Kratzek József. (Előfordul Kratzeg néven is.) Nem talál-
juk az Institutum hallgatói között, hanem vagy még a XVIII. szá-
zadban lett kamarai mérnök ké, vagy esetleg erdész volt. Főleg a 
Maros környékén és erdőségeket vett fel. 1818-ban Magyarcsanád, 
Csanádpalota; 1819-bcn Sajtény, Nagylak környékén térképezett. 
Térképein a Maros egy-egy szakaszát is felvette. 

278. Krausz Lajos Ferenc. Csak annyit tudunk róla, hogy az 
Esterházy-uradalom mérnöke volt. Egy térképe maradt a múlt 
század közepe tájáról a Hanságban levő Földsziget-pusztáról a mo-
csár néhány nyílt vizű maradékával és az első levezető csatornákkal. 

279. Krausz Lipót. Az Esterházy-uradalom mérnöke volt. 
1816-ban felvette a Lajta folyó egyik határmenti szakaszát Vimpác 
és Lajtapordány között a régi elágazások, kanyarok, morotvák fel-
tüntetésével, de már a szabályozási munkálatok eredményeivel 
együtt. 

280. Kray Pál. Magyar származású mérnökkari főhadnagy volt. 
Eletkörülményeiről alig tudunk valamit, csak halála éve, 1720 is-
meretes. 1715-ben megrajzolta Szepes megye térképét, ez az első 

magyarországi megyetérkép. Bél Mátyás nyomtatásban is kiadta, 
kézirata is megvan. Ez a táj vízrajzának első ábrázolása. Kray Pál-
nak 1764-ben kelt egy Késmárk környékét ábrázoló térképe, amely 
a Poprád ottani szakaszát és mellékvizeit is szép részletességgel 
feltünteti. Kelte azonban érthetetlen, mert Kray Pál mérnökkari 
főhadnagy 1720-ban meghalt, ha csak nem egy azonos nevü fia 
.készítette ezt az utóbbi térképet. 

281. KTenneT József. Mindössze annyit tudunk róla, hogy ami-
kor az ÉpítéSi Igazgatóságot felállították - 1788-ban -, annak raj-
zolója volt. 

282. Iüey J. A.. Nem valószínű, hogy magyar származású. 
Valószínüleg vagy katonai vagy kamarai mérnök volt Magyarorszá-
gon. 1763-ban és 1765-ben Ungvárt térképezte az Unggal, feltün-
tette annak malomcsatornáitis. 

283. Kriechbaum Ignác. Régi kamarai mérnök volt, akinek ada-
tait nem ismerjük. 1777-ben Szamosszegnél megrajzolta a Szamos 
és a közeli Kraszna szakaszát, és a kettő között egy összekötő csa-
tornát tervezett. 

21\4. Krieger Sámuel. 1740. körül született Eperjesen, ahol atyja 
gyógyszerész volt. 1766. február ll-én lépett be a bécsi hadmérnöki 
akadémiára, s ott 1768. január 13-ig tanult. A múlt század elején a 



helytartótanácsnak volt matematikusa. Már 1766-ban megrajzolta 
a Balaton térképét a következő címmel: »Mappa Geographica exhi-
bens situm Lacus Balaton cum vicinitatibus suis una cum Projecto 
quod de derivanda aquarum copia et Navigatione in partibus his 
instituenda elaboratum est". Ebbe berajzolta a Balaton lecsapolá-
sára és hajózhatóvá tételére vonatkozó terveit. I771-ben felvette a 
Rába és Rábca térképét a Bodonhely és Kecskéd közti szakaszról, 
a Rábcáét pedig Kisfalud és torkolata közti részéről. Részletes áb-
rázolás, még a malmokat is felrajzolta. A XVIII. század vége felé 
kelt egy térképe a Rába Sopron megyei szakaszáról, s egy másik a 
Fraknóvár körüli területekről, amelyen a Lajta egyik szakaszát áb-
rázolta, valamint a Fertő nyugati partvonalát. l790-ben metszetben 
is megjelent tőle az egész Magyarország térképe. 

285. Kröczer Márton. Budán született 1792-ben. Az Institutum-
ban szigorlatozott 1815. november l3-án. Utolsó szigorlatát március 
l-én tette le. Oklevelét nem váltotta ki. l828-ban a temesvári ka-
marai kerület mérnöke volt, s ilyenként említik még 1838-ban is. 
Ott vízi munkálatokat is végzett. 

286. KTUg Mátyás. Néhány vízrajzi térképét ismerjük. 1830-ban 
a Damása község (Zala m.) határában lévő Mura-kanyarokat vette 
fel. és ahhoz szabályozási vonalakat is rajzolt. l839-ben a Dráva 
egyik szakaszát térképezte Drávacsány (Zala m.) határában I szige-
teiveL zátonyaival, sőt a szigetek kiterjedési adatait is feltünteti. 

287. Kllbicska F. J. Kamarai mérnök volt Máramarosban. de 
egyebet nem tudunk róla. A XVIII. század vége táján felvette Má-
ramaros megye egész vízrajzát hat lapon. 

288. Kllbinyi Sándor. Minden valószínüség szerint kamarai mér-
nök volt a XVIII. század végén. Ezen idő tájt vette fel a Vág Kra-
lován körüli szakaszát az Árva folyó torkolati szakaszával egy"ütt. 
a zátonyszigetekig részletesen. 

289. Klln István. l831-ben felvette a Kecskemét környéki pusz-
ták szikes tavait egy szép térképen. Lehetséges, hogy Kecskemét 
mérnöke volt. 

290. KllTUtz András. Nagyláton (Bars m.) született 1806-ban. Az 
Institutumban kapott oklevelet 1830. április 13-án. l832-ben Bihar 
megye tb. mérnöke volt. A Sebes-Körösről csinált több térképet, 
1837-ben Nagyvárad környékéről s ugyanazon évben Körösgyéres 
és Körösszeg közti szakaszróL s az utóbbin szabályozási terveket is 
ábrázolt. 

291. Kutsera Antal. A múlt század elején kamarai mérnök volt. 
Főleg a Maroson és a Temesközben dolgozott. 1816-ban aMarost 
vette fel Szolcsva (Kr.-Szörény m.) és Marosmonyoró (Arad m.) 
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között. feltüntette rajta az 1776-96 közti és az 1816-i mederhely-
z.etet. 1836-ban Temesvár erődje körüli bonyolult vízrajzi helyzetet 
térképezte. 

292. Kiihlmann Mihály. Egyetlen adat van munkásságáról, élet-
rajzáról azonban egy sem. 1774-ben a Bodva folyón dolgozott Abaúj 
megyében, és annak egy rövid szakaszát vette fel. 

293. Külley János. 1833-ban mint Bereg megye tb. mérnöke 
kérte felvételét cl Tisza-méréshez, de ott nem találkoztunk nevével. 

294. Láby Gáspár. Laáb néven is előfordul. 1747-ben született 
Berenyén (Moson m.). Még Szencen tanult a Collegium Oeconomi-
cumban. Valószínűleg Moson megye mérnöke lett belőle. Két szép 
\'lzrajzi térképe van kéziratban. Mindkettő 1808-ban készült, s 
egyik a Duna szakaszát ábrázolja Gutor tájékán, a másik Rajka előtt. 
Szépen felvette az elfajult folyó minden fattyúágát, zátonyát. Ki-
sebb határ-térképei még a múlt század közepetájáról is maradtak 
[enn. 

295. Lamm Jakab. Előfordul Lám néven is. 17tH-ben született 
Szepesbélán. Oklevele 1814. november 28-án kelt az Institutumban. 
Kezdetben az ungvári kincstári uradalom mérnöke volt, később 

pedig a .k:assai kerület mérnökeként dolgozott. 1844-ben csatornát 
tervezett Máramarosszigeten a sódereglyék rakodása céljára. 1846-
ban mint kassai ker. mérnök egy tervezetet bocsátott közre »Ansicht 
zur Regulirung der Theiss« címen. Lényegében azt kívánta elérni 
a csatornával, hogy a Tisza árvizei Tokajnál ne rekedjenek meg. 
Verőcénél akarta kivezetni a Tisza vizének egy részét egy árapasztó 
csatornán át, amely útjában felvenné a Túrt, Szamos; Kraszna vi-
zének egy részét, s az Ér-Berettyó völgyén Csongrádnál vezetne be 
a Tiszába. Tervét később úgy módosította, hogy a Fekete- és Fehér-
Körös vizét meg Gyulánál vette volna ki, és Szegednél vezette volna 
be a Tiszába, a Marosét meg Perjámosnál, s az Aranka medrén át 
vitte volna a Tiszába Pádénál. Lényegében terve első része az Ös-
Szamos medrét használta volna fel az Ér völgyében. 

Lamm terve igen élénk vitát keltett, amelyben részt vettek 
Nagy István, Galambos Sámuel, s tervét Keczkés is erősen bírálta 
a Tiszavölgyi Társulat 1847-i debreceni gyűlésén. Viszont Vécsey 
Miklós kir. biztos melléje állott; tervét később módosította. 

296. Lang Ferdinánd. Valószínűleg kamarai mérnök volt, de 
közelebbi adat nem maradt róla. l790-ben tervet készített a Nagy-
kanizsa környékén volt nagy mocsarak lecsapolására. 1808-ból fenn-
maradt egy térképe, amely a Somogy megyei Bélavár közelében 
levő Dráva-kanyart és a mellett e fekvő 20 év alatt lecsapolt terü-
letet ábrázolja. 
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297. Langgasser Károly. Néhány térkép én kívül más adat nem 
ismeretes róla. A XVIII. század végén vagy a következő elején el-
készítette a Mura Ráckanizsa és Középbeszterce községek közti 
s2.akaszának térképét egy szigettel és több fattyúággal. 1344-es ke-
lettel maradt egy másik térképe a Dráva Drávamagyaród és Dráva-
vásárhely (Zala m.) községek közti szakaszáról, i.gen szép részlete-
zésével a vízrajzi elemeknek. 

298. Langsfelder József. Hódmezővásárhelyen született 1306-
ban. Az Institutumban tanult. Itt első szigorlat át 1326. március 
l4-én tette le, az utolsót 1823. február 5-én. 1829-ben már Szatmár 
megye mérnöke volt, s résztvett azokban a tárgyalásokban, amelyek 
a Körös-vidék ármentesítésekor az Ér folyóval kapcsolatosak voltak. 

299. Lányi Sámuel. Nevét később Somának is írták, de ő so-
hasem használta így hivatalos írásain, sőt amikor Vásárhelyi már 
magyarul levelezett hivatali ügyekben, Lányi mindvégig németül, 
esetleg latinul. 

1791 táján született Iglón. A gimnáziumi és filozófiai tanulmá-
nyait Iglón, Kassán és Késmárkon végezte. 1831-32-ben az Insti-
tutumban tanult, ahol felső matézissel is foglalkozott. Később azt 
írja róla az Építési Igazgatóság minősítő lapja, hogy különösen jár-
tas a felső matezisben, háromszögelésben, úgyhogy minden felmé-
rési. vízmérési és vízépítési feladatot kiválóan meg tud oldani. Ok-
lE:velét 1823. június 2-án kapta meg. Lányi okleve1e megszerzése 
előtt is végzett mérnöki munkát, 1822-ből maradt egy térképe, amely 
a Kékkővel határos Nógrád megyei Nagykürtös-pusztát ábrázolja. 
Ezen magát állami és kékkői uradalmi mérnöknek írja. 

1824. áprilisában került a Duna-térképészethez, s Huszár veze-
tése alatt ott a folyam Dévény és Pétel'várad közé eső szakasza fel-
mérésében résztvett. Mikor 1329-ben Vásárhelyi átvette a dunai 
munkálatokat, a felvételi térképek már csaknem be voltak fejezve. 
Valószínűleg l333-ban küldték a Dunáról a Tiszára, s 1334. már-
ciusában kinevezték a tiszai munkálatok vezetőjének. Napidíjul 
4 frt.-ot állapítoLtak meg számára. 

Lányi első jelentését 1834. április 8-án küldte a tiszai munká-
18tokról az Építési Igazgatóságnak. Ekkor Nagyvárad volt a vezetés 
központja. 

Mikor a tiszai felmérések vezetője lett. már nem először dol-
gozott a Tiszán és mellékvizein. 1823-ban kelt egy térképe, amelyen 
a Sajó hossz-metszetét vette fel Felsőzsolca és Kesznyéten között. 
Még vezetői kinevezése előtt készítette Zornberggel 1833-ban a 
Tisza hossz-szelvényét Tápénál az 1772-i legmagasabb és az 1323-i 
legalacsonyabb vízállásokra, egy másik hossz-szelvény t pedig a 
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Maros torkolati szakaszáról. Ezeken a lapokon már mint felülvizs-
gáló mérnök szerepel. 

1833-45-ig vezette Lányi a Tisza-mérést. Itt olyan munkát 
végzett többnyire kevés számú munkatársával, ami örök dicsősége 
marad a magyar vízimérnököknek. Méréseik kiterjedtek a Tisza 
összes mellékvizeire, tehát a Bodrog vízrendszerére, aSzamosra, 
Körös-Berettyó-vidékre, a Marosra, s részben a Temes-közre is. A 
csillagászati alappontok meghatározás~tól kezdve az elsőrendű há-
romszögelések, részletes felvételek, szintezések, meder hossz- és 
keresztszelvények, vízemésztési mérések sok százai kerültek ki a 
Lányi vezetése alatt álló mérnökök kezéből. Gyakran Lányi is be-
állott a felvételi· munkálatokba, s a felvételi szelvényeken kívül 
számos átnézeti térkép is készült, amelyek közül egynéhányat Lányi 
saját nevével jegyzett. 1834-ben Kamőczy Gáborral együtt készítet-
ték a Tápé és Ráckeresztúr közti Tisza-szakasz l : 58 OOO léptékű 
átnézeti lapját. 1837-ben saját nevével jegyezte a Tisza-völgy há-
romszögelési átnézeti térképét a Szolnok és Tokaj közti szakaszról, 
egy másikat a Tokaj-Huszt közti Tiszáról. 1839-ben kelt egy má-
sik térképe »Uibersichts Karte des im Jahre 1838 erhobenen Theiss 
Flusses vom Técső bis Felső-Luchy« címmel 3 lapon, amely azon-
ban legutóbb megsemmisült. 

Ebben az idő tájban Tiszaújlakról vezette a munkálatokat. 
1842-ben a Maroson dolgozott mérnökkarával együtt. Ekkor kelt az 
egész Maros-mérés áttekintő lapja szintén nevével ellátva: ennek 
bizonysága szerint a Maroson az erdélyi határig 405 db szelvény és 
átnézeti lap készült l" = 1000 és l" = 800 0 léptékek közti mérték-
arányokban. Hogy hány lapot készítettek Lányiék a Tiszáról, azt 
sajnos ma már nem is tudjuk megállapítani, mert nagy részük el-
kallódott. 1845-ben mintegy zárójelentésként Budán, »A Tisza-mérés 
központi intézetében« rajzoltatta meg Lányi. »A vízhelyzeti térkép 
az egész Tisza folyóról és ennek árhatáráról·« c. térképet 22 lapon 
l" = 1000° léptékben. Ennek is nyoma veszett, pedig ez fogalmat 
adhatott volna az itt folyó munkák rendkívüli terjedelméről. 

Lányi leghűségesebb és legkitartóbb tiszai mérnökei voltak: 
Farkas Pál, Filtzmayer István, Fodor János, Günther Károly,\ Hal-
den József, Haigl József, Kamőczy Gábor, Komnenovics Sándor, 
Lipták József, lVIilivoevics Lázár, Müller Lőrinc, Nagy István, Nikolka 
András, Perleberg Gusztáv, Peterek János, Pribék Béla, Rauschmann 
Gusztáv, Toperczer Antal, Tóth Rudolf, Turkovics Lajos, Vágn er 
Ádám. Vaisz Antal. s rövidebb ideig Müller Pál. A háromszögelés-
hen é~ szintezésbe~ azonban mások is résztvettek, így Reitter Fe-
renc, Brandstetter Nándor, Hieronymi Ferenc, Zornbel'g báró. 
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A nagy mű 1845 vége felé készült el. Ezután kezdődtek meg a 
szabályozási munkálatok előkészületei. Lányi ezekben már nem 
vett részt. l845-ből van róla az utolsó adatunk. Hogy további sorsa 
és munkája mi volt, nem tudjuk. 

300. Lántz József. l834-ben a Duna-térképészet irodájának mér-
nöke volt. 

301. Laza János. Valószínűleg Szatmár on született. Az Institu-
twnban 1806. augusztus 16-án adták ki oklevelét. Utána Szatmár 
város mérnöke lett, s ott sokat dolgozott a város körüli Szamos-
kanyarok szabályozásán. l8l0-ből fennmaradt egy téi-képe, amely 
a Szamos folyását ábrázolja Szatmártól lefelé. 

302. Lechner Gyula. 1817-ben Kassán született. Első szigorlatát 
17 éves korában, 1833-ban tette le az Institutumban, soklevelet 
1836. január 26-án kapott. Élete első részében az Építési Igazgató-
ság szolgálatában állott. Később középítési felügyelő volt. 1867-ben 
tanulmányt írt "Előadás a Tisza-Körösi hajózási és öntöző csa-
torna ügyében« címen (iVlagyar Mérnök és Építész Egylet Közl. 
1867. 97, 181, 194, l.). Meghalt 1881. március 26-án Budapesten. 

303. Lechner József. 1791-ben született Ómoldován. Az Insti-
tutumban kapott oklevelet 1815. július 8-án. Úgy látszik, hogy 
mindjárt az Építési Igazgatóság alkalmazta, mert 1822-ben már 
kassai építési adjunktus, aki ez év február 10-én Eperjesről tett je-
lentést a Helytartótanácsnak a Tiszának Csap, Záhony, Cigándnál 
lévő kanyarai átmetszés e ügyében. 

1826-ban már az Építési Igazgatóságon vezette a vízi ügyeket. 
Az Építési Igazgatóság által 1842-ben a pesti árvédelem ügyében 
összehívott értekezleten Paleocapával szemben, akinek a vélemé-
nyét kérték, a soroksári Duna-ág elzárását sürgette a jégtorlódá-
sok megakadályozása céljából. Ekkor már Építési Főigazgató volt. 
Meghalt 1846. február 20-án. 

304. Lechner Lajos. 1833. február 8-án született Budán. Itt vé-
gezte középiskolai tanulmányait is. Résztvett a szabadságharcban, 
s annak leveretése után mérnöki tanulmányokat folytatott Budán, 
de már nem az Institutumban. Mérnöki oklevele megszerzés e után 
az Építési Igazgatóság szolgálatába lépett. Itt együtt dolgozott 
Reitter Ferenccel. l865-ben a kormányhatóságok kiküldötték az 
Ondava, Tapoly, Bodrog szabályozására, de itteni munkásságának 
eredményeit nem ismerjük. Élete további szakaszában már nem 
vízügyekkel, hanem inkább városépítéssel foglalkozott. Amikor fő
városi középítési igazgató lett l886-ban, a főváros csatornázási és 
vízellátási ügyeit is ő intézte. Mint miniszteri tanácsos halt meg 
1897. november l8-án. 
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305. Lehr Lajos. A Tolna megyei Gyönkön született. 1811-ben. 
Az Institutumban tette le szigorlatait, az elsőt 1829. március 18-án, 
az utolsót 1831-ben. Oklevelét 1832. december 21-én vette ki. 1841-
ben mint társulati mérnökkel találkozunk vele a Fehér-Körös csa-
tornájánál. 

306. Lejtényi Ferenc. 1846-ban Keczkés ajánlotta Széchenyinek 
a Tisza-szabályozáshoz a györöcskei folyamosztályban a 37, 38. sz. 
átvágások mérnökének havi 45 Ft fizetéssel. Az összeg alacsony 
volta arra mutat, hogy akkor még fiatal mérnök lehetett. 1848-ban 
a vízi munkáIatok érdekében Péterváradra rendelték. 

307. Leksza Károly. Vámosmikolán született. Születési éve is-
meretlen. Első szigoriatát az Institutumban még 1840. november 
9-én letette, de oklevelet csak 1844. október 24-én kapott. A XIX. 
század közepe táján Klausz J. nevü mérnökkel felvette a Somogy 
megyei Szomajom község határában a Kaposon lévő malomcsator-
nál, és annak hosszmetszetét. 

308. Lelovics Károly ViLnws. Kamarai mérnök volt. Az 1790-es 
években Ung megyében dolgozott. 1803-ban Rochser János, Pókay 
Tóbiás és lVIauks nevü mérnöktársaival az ungvári uradaimat vette-
fel, gazdag vízrajzzal. 1800 körül Biharban is felvételezett. 

309. Lengyel' Dénes. l800-ban született Borzsován Bereg megyé-
ben. Oklevelét az Institutumban kapta 1831. március 21-én. 1833-
ban mint okleveles mérnök lVIiskolcról nyújtotta be pályázatát a 
Tisza-méréshez, de nem kapott ott alkalmazást. 

310. Liedemann Emil. l810-ben született Pesten. Institutum-
beli oklevelét 1834 május 4-én kapta meg. l837-ben felvette Nyitra 
l11egyében a Nyitra folyón Podluzsánnáltervezett vízimalmok kör-
nyékének vízrajzát. l839-ben a Vág kiöntés einek megvizsgálásával 
bízták meg, s ekkor a Duna-szabályozásnál volt igazgató segéd. 
Először l839-ben készített' Duna-szab.ályo~ási tervet, ami ma is 
megvan. l846-ban megbízást kapott az Epítési Igazgatóságtól a 
Felső-Duna szabályozási terveinek elkészítésére, s akkor már fő
mérnök volt. Terveit elkészítette, azokat felülvizsgáltatták Keczkés 
Károllyal, de a tervek sohasem kerültek kivitelre. A Bach-korszak-
ban a kormányzóság építési osztályának főmérnöke volt Budán. 

311. Lipcsey Gedeon. 1848 májusában osztályigazgató mérnök 
volt a Tisza-szabályozás hevesi osztályában. 

312. Lipkos József. Zsércen (Borsod m.) született l811-ben. Ok-
levelét az Institutum állította ki 1839. március Lj-én. Egyetlen tér-
képét ismerjük, amelyet l843-ban készitett Mezőtúr környékéről, 

gazdag vízraj zi ábrázolással. 
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313. Lippay József. 1796 március ;:J-en kapott oklevelet az In-
-stitutumtól. l808-ban a keszthelyi mocsarakban vett fel helyzetraj-
zot egy malomcsatornáról. 

314. Liptay Ferenc. Csak annyi adat maradt róla, hogy kir. 
mérnök volt a XVIII. század végén, aki 1783-ban Kér község (Bács-
Bodrog megy"e) határában felvételezetL s ott egy ma már nem lé
tező vízfolyás elemeit mérte fel. 

315. Liptay József Károly. Kir. mérnök volt, de csak annyi 
adat van róla, hogya XVIII. század közepe táján Szentendre hatá-
rában dolgozott, s térképén a Duna egyik szakaszát is felvette. 

316. Lipták József. 1805-ben született Szentkereszt en Bars me-
gyébell. Az Institutum adott neki oklevelet 1835 március í-én. 
Résztvett a Tisza-mérés utolsó szakaszában. 1838-ban Nikolkával 
ielvételezett Tiszaújlak és N agyszöllős között. 

317. Litzner János. Mérnöki tudását kétségtelenül még a XVIII. 
század első felében szerezte. Életrajzi adatai eddig ismeretlenek. 
Egyetlen térkép ét ismerjük csupán, ez is másolat. Balla Antal 
1786-ban ugyanis II. József rendelete értelmében felvette a Tiszá-
nak a pesti kerületre eső, a Sajótorkolattól Csongrádig terjedő sza-
kaszát, az ún. »Praeliminaire" térképek sorában. Ezt a lapot Litzner 
János másolatában ismerjük. A másolat még rajz-stílusában is kö-
veti Ballát. Ballának tehát munkatársa lehetett Litzn!=r János. Ké-
sőbb az Esterházy-uradalom mérnöke lett Tatán, s a fiatal Huszár 
az ő vezetése alatt dolgozott itt 1802-1805 közölt. Amikor Huszár 
később működési bizonyítványt kért, ő írta alá 1805. szeptem-
ber 7-én. 

318. Litz/ler Miklós. Huszár kérésére az ÉpítéSi Igazgatóság 
Tatáról küldte ki a Körös-vidék felmérésére 1820 április 20-án, s 
április 25-én már ott is volt, s megkezdte munkáját. Évekig dolgo-
zott Huszár mellett. 1822. december 6-án kérte az Építési Igazgató-
.ság, hogy a többi körösi mérnökkel együtt küldjék át a Duna-
mappációhoz. 

319. Locatelli A.ndrás. Az Institutumból legkorábban kikerült 
mérnökeink közül való. Oklevelét 1787. október 8-án kapta meg. A 
XVIII. század legvégén elkészítette a Dráva térképét a Mura tor-
kolatától a Dunáig. Ez értékes lap, mert még minden régi kanyar 
rajta van a folyómenti ősmocsarakkal együtt. A folyó torkolatától 
kiindulva mérföldekben jelzi a meder hosszát is. 

320. Losonczy János. A XIX. század elején a Zemplén megyei 
Köröm község határát térképezte, s a Sajó ottani szakaszát részle-
tesen vette fel. Számos holtágat és morotvát jelölt. 
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321. Losonczi József. Oklevelet az Institutumban nyert 1803. 
augusztus 24-én. Borsod megye mérnöke volt. Vásárhelyi Pál 1814-
15-ig gyakornoki idejét mellette töltötte. 1815-ben az ifjabbik Tes-
sedik Sámuellel a Sebes-Körös árterét térképezte számos ottani ér-
rel együtt, s elkészítették e lapon a szeghalmi levezető csatorna ter-
vezetét is, ábrázolva az összes felmérési adatokat. E térképük met-
szetben is megjelent, Karacs Ferenc készítette. 

322. Magyar István. Születési éve ismeretlen. 1774-ben a nagy-
szombati egyetem filozófiai hallgatói közé van bejegyezve. 1776-
ban az egyetemen a matezisből vizsgát tett, s professzora Dugonics 
András volt, 1768-77-ben Fejér megyében dolgozott. 1777-87 
Győr megye geometrája volt. 1787 tavaszán állásából elbocsátották. 
Utána többfelé dolgozott, s alighanem kamarai mérnök volt. Szá-
mos, főleg vízrajzi vonatkozású térképet vett fel, amelyek a győri 
káptalani levéltárban fekszenek. 

323. Maisner Pál. l8l8-ban két szép térképet készített a Körös-
vidékről. Az egyik a Fekete-Körösnek Feketebátor község körüli 
szakaszát ábrázolja, számos régi érrel, parti tavakkal, a másik a 
Bihar megyei Konyár község határában az egykori hirhedt Kálló-
folyás rajza igen sok régi vízrajzi elemmel. 

324. Major Mihály. l802-ben született Zomborban. Az Institu--
tumban szerezte oklevelét, s bár első szigorlatát a geometriából 
már 1824. szeptember 14-én letette, az oklevelet mégis csak 183I. 
március 14-én kapta kézhez. l833-ban mint Bács-Bodrog megye tb_ 
mérnöke a Tisza-méréshez pályázott Zomborból, de nem vették fel.. 

325. Mándy Sándor. lVIezőtúron született l784-ben. Tanulmá--
nyait az Institutumban végezte. Utolsó szigorlatát 1821. március: 
26-án tette le. Oklevelét még azon napon kézhez vette. 1829-ben a_ 
Körös szabályozási munkálatain dolgozott. 

326. Marchardt Ferenc. Budán született l802-ben. Az Institu-
tumban tanult, s utolsó szigoriatát 1831 november 26-án tette le, 
de oklevelét nem vette ki. 1846-ban az Építési Igazgatóság hajózási: 
osztályán volt rajzoló mérnök. 

327. Markmüller József. l792-ben született Miskolcon. Oklevele 
1816 április 5-én kelt az Institutumban. l8l9-ben a Tiszán mért, s 
felvette Szolnok egész határát, az ottani igen gazdag vízrajzi anyag-
gal. Fennmaradt térképe azonban csak másolata az eredetinek. 
1829-ben Heves megye mérnöke volt. 1843-ból még vannak általa 
hitelesített térképek. Ebben az évben még Mezőtúr körül is tér-
képezett. 

828. Markmüller Károly. Az Institutumban tanult, s itt első 
szigoriatát 1805 szeptember 4-én tette le, az utolsót pedig 1807. jú-
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nius 3-án. Nem tudjuk, hogy mikor került az Építési Igazgatóság 
hajózási osztályára, de 1817-től már ő láttamozta Huszárnak ide be-
futott jelentéseit. 

329. Maróthy Mátyás. 1i98-ban született Szegeden. 28 éves 
korában kapott oklevelet az Institutumban: 1821 november 30-án. 
1820-ban azonban már Csanád megyében dolgozott. 1834-ben a hor-
gosi uradalom mérnöke volt. mocsarakat szárított ki, védtöltéseket 
emelt. 

330. Marton József. 180i-ben született Nemesdéden (Somogy 
m.). 1827-ben tette le első szigorlatát az Institutumban, de oklevele 
csak 1831. március 15-ről való. Nem tudjuk, hogy hol kapott alkal-
mazást. 1847-ben megjelent egy tanulmánya »Javaslat a' Balaton 
lecsapoltatásáról, Sió folyam-szabályozásáról 's Balatonnak a' Du-
nával hajózható csatorna általi összekapcsoltátásáról« címen. (Je-
lenkor; 1847. 18. sz.) 

331. lVIassányi János. 18ll-ben született Láng községben (Fe-
jér m.). Első szigorlatát 1835. július 5-én tette le. Oklevele csak 
1842-ben kelt. Hajózási mérnök volt, amikor az 1838-as pesti nagy 
árvíz után sürgősen felrendelték a város szintezéséhez. 1846-ban az 
Építési Igazgatóság »vÍzmüvnök,,-e és a térképtár vezetője. 

332. Melczer Ferenc, kelemesi. Csak annyit tudunk róla, hogy 
mérnökkari hadnagy volt, aki 1808-ban a Lajta folyó egyik határ-
menti szakaszát mérte fel, és abba szabályozási terveket is rajzolt. 

333. Meltzel János. Késmárkon született 1796-ban. Oklevelét az 
Institutum állította ki 1818. december 20-án. 1821. március 24-én 
Huszár kérte, hogy küldjék a körösi munkálatokhoz. Fel is vették, 
először csak hat heti próbára, majd tartós alkalmazással. Ekkor az 
Esterházy-uradalom mérnöke volt. A Körösökön a munkát 1821. 
május .l-én kezdette meg. 1822. december 6-án az Építési Igazgató-
ság előterjesztést tett a Helytartótanácsnak, hogy a Körös felmé-
rése után küldjék át a Duna-mappációhoz. 1827-ben valóban a Du-
nán találkozunk vele. 

334. Metzner Sándor. Nem az Institutumban tanult, hanem 
vagy kamarai mérnök vagy erdész lehetett. A Maros környékén 
térképezett, így ismerjük többedmagával felvett térképét Solymos-
vár környékéről a Maros egy szakaszával, egy másikat 1822-ből 

Máriaradna marosmenti erdőségeiről. 

335. Mezeő Cyrill. 1754 körül született Remetén. _ A bécsi had-
mérnöki akadémiára 1777. december 15-én vették fel, és onnan 
1778. december 16-án lépett ki. Úgy látszik, hogy Szatmár megye 
mérnöke lett, onnan több vízrajzilag értékes térképet hagyott hátra. 
1787-ben megrajzolta megyéje térképét, majd ugyanezt a Görög-
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féle atlaszba is. Vízrajzilag legértékesebb lapja a "Planum Lacus 
Etsediensis ... -<-< c. térképe, amely az Ecsedi-lápnak legkorábbi áb-
rázolása. Ez 1783-ban készült. 

336. Ivlichkey Imre. 1820 augusztusában született Enyingen. 
Középiskoláit Losoncon és Pápán végezte, s az utóbbi helyen jogot 
is hallgatott. Bécsben házitanítóskodott egy ideig, s közben ott vÍz-
építéstant is hallgatott. Tanulmányait az Institutumban fol:rtatta, 
ahol 1844. m.ájus 8-án nyert oklevelet. Mint fiatal mérnök Sopron 
és Vas megyékben tagosításokkal foglalkozott, a szabadságharc 
után pedig Fejér és Veszprém megyékben végzett kisebb vízmun-
kálatokat. A Sárvíz-csatornázásnál kezdett dolgozni. 1859-ben e 
társulat igazgató-mérnökévé választották meg. 1862-ben jelent meg 
egy vízépítési tanulmánya »Sió-Balaton szabályozás" címen, amely-
ben állást foglalt a Balaton lecsapolásával szemben, s a Siónak csak 
mint árapasztó csatornának kiépítése mellett. Az 1860-as szárazsági 
é,'ekben a "Sárrétség öntözése és csatornánk hasznosítása iránti 
nézetek<, c. tanulmányát tette közzé. A Sárvíz-csatornát beléje he-
lyezett duzzasztókkal berendezte öntözésre; s ez teljes sikerrel járt. 
Ezt' tárgyalja »A fehérmegyei Sárrét öntözés ének keletkezése s je-
lenbeni gyakorlata« (1868.) c. értekezésében. Ezeken kívül vízjogi 
tanulmányai is nagyobb számban jelentek meg. 1871-ben a köz-
munkaügyi minisztériumban az elnöki osztály vezetője lett, majd a 
vízépítő osztályé. 1887-ben vonult nyugalomba. Halála idejét nem 
ismerjük. Egyetlen térképe sem került eddig napvilágra. Részletes 
életrajzát Sárközy Imre írta meg a Magyar Mérnök és Építész Egy-
let Heti Értesítőjében 1897-ben. 

337. Ivlihálik János. 1818. december 28-án Aradon született. 
Aradon, Nag:y'Váradon és Szegeden végzett középiskolát. 1835-ben 
az osztrák mérnökkari iskolába került, ahonnan 1842-ben mint 
mérnökkari hadnagy jött ki. Ezután még elvégezte az Institutum-
ban polgári mérnöki tanulmányait. 1845-ben a Ferenc-csatornához 
került, s mint igazgatósági segéd szolgált. 1847-ben nagyobb tanul-
mánY'utat tett nyugat-európai államokban, sőt a PÓ szabályozásá-
ban is dolgozott. Hazatérve megbízták a Ferenc-csatorna kiinduló 
végének lVIonostorszegről Bezdánhoz való áthelyezésével. Rövid 
ideig résztvett a Tisza-szabályozás munkálataiban is, s ott Paleoca-
pával szen1ben Vásárhelyi álláspontját tette magáévá. A szabadság-
harcban táborkari mérnökként szolgált, s mint ezredes végezte. A 
szabadságharc összeomlása után rövid ideig rnegint a Ferenc-csa-
tornán dolgozott, majd Bécsben kinevezték műszaki felügyelőnek, 
s egyideig osztrák vizek szabályozásával foglalkoztatták. 1854-ben a 
bezdáni zsilip építését fejezte be. Ugyanott egy kamara-zsilipet 
épített 1856-ban. 1862-ben a Lajta szabályozását bízták rá, s annak 

84 



befejeztével osztrák szolgálatból visszahelyezték a budai műszaki 
igazgatósághoz. 1867-ben az alkotmányos kormány miniszteri taná-
csosnak nevezte ki a közmunkaügyi minisztériumba. 1871-ben ment 
nyugalomba. 1892. március 28-án halt meg Budapest€n. Egyetlen 
térképét vagy tervét sem sikerült eddig felkutatni. Sárközy Imre 
írta meg életrajzát a Magyar Mérnök és Építész Egylet Heti Érte-
sítőjében. 1895-ben. 

338. Mihalodcs András. 1797-ben született Keselőkőn (Nyitra 
m.). Utolsó szigoriatát 1819-ben tette le az Institutumban, de okle-
velét nem váltotta ki. 1833-ban Pestről pályázott a Tisza-méréshez, 
itt alkalmaz ták is. 

339. lVIiká János. 1814-ben született Székesfehérvárott. Szigor-
latait az Institutumban 1836. augusztus 30-tól 1839. július 30-ig 
tette le. oklevelét 1842. áprJlis 23-án váltotta ki. Kezdő szolgálati 
helyét nem ismerjük, de 1848. áprilisában már mérnök volt a Tisza-
szabályozásnál. A nádorbíróságon is működött. 

340. 1Vlikolay Ferenc. Orosházán született 1822-ben. Az Insti-
tutumban 1843. július 11. és 1844. június 5. között minden szigor-
latát megállotta, de oklevelét nem váltotta ki. 1848. március 7-én 
felvételt kért a Tisza-szabályozás körösi osztályára. Felvételéről 

nincs tudomásunk. 
341. Mikoviny Sámuel. Legelső mémökeink közé tartozik, ki-

váló vízépítő, a mag-yar műszaki és kartografiai tudományok meg-
alapozója. Sajnos, életrajzi adatai még ma is meglehetősen hiányo-
sak. 1700 körül született Abelován, a későbbi Ábelfalun, Nógrád 
megyében. Losoncon· tanult, s itthoni tanulmányai befejeztével a 
jénai egyetemre iratkozott be, ahol főleg matezissel foglalkozott, de 
rézmetszést is tanult. 1723-ban a szászjénai hercegség udvari tér-
képésze. Tanulmányai befejezte után beutazta az akkori egész mű
velt Nyugatot, s valószínűleg külföldön ismerkedett meg Esterházy 
Józseffel. akivel együtt térhettek haza és Mikoviny a tatai urada-
lom rendezésének szolgálatába állott. 1827-ben már a tatai urada-
lom mérnökeként müködött. Elsőnek a tatai tó szabályozás ához 
kezdett, amely valamikor kiváló halastó volt, de teljes pusztulás-
nak indult. lVIikoviny a tó alsó végét elgátolta, s a tavat mederbe 
szorította. 

A környéki mocsarak kiszárításának tervei is foglalkoztatták, 
.a kivi telt azonban részben Böhm Ferenc végezte el. Szabályozták a 
tatai Cseke-tavat is. 1728-ból m.aradt fenn első térképe, amelyet 
egy Marinon'i nevü külföldi mérnök után a Lajta folyó egyik ha-
társzakaszáról rajzolt. 1728-30-ban felváltva Tatán és Pozsonyban 
dolgozott. Ebben az időben már kapcsolatban állt Bél Mátyással, aki 
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felkérte, hogy megírandó vármegyei »Notitia,,-hoz megyei térké-
peket készítsen. Mikoviny »De Mappis suis ... « C., Bélhez írott le-
velében foglalta össze kartografiai elveit, s kifejtette, hogy igazi 
térképeket csak geometriai és asztronómiai felvételek alapján lehet 
szerkeszteni. Ez volt rt tudományos magyar kartográfia megalapo-
zása. Térképei főbb alappont jait ő már háromszögeléssel állapította 
meg, de a folyók kisebb kanyarait még ő is csak iránytű segítségé-
vel vette fel. 1731-ben a Helytartótanács rendeletben hagyta meg 
a megyéknek és városoknak, hogy Mikoviny felvételeit mindenben 
segíts ék elő. 1735-50 között készítette megyei térképeit, amelyek-
nek nagyobbik része metszetben jelent meg Bél Mátyás megyei 
monográfiá'iban 

1735-ben a berlini tudományos társaság tagjának választotta. 
Ugyanekkor Selmecbányára nevezték ki akadémiai tanárnak, Egy-
úttal kamarai mérnök is volt. akinek feladatai közé tartozott egyes 
kamarai birtokok és sóbányák látogatása. Selmecen 1736 után egy-
úttal a bánya vízügyi építéseinek vezetését is ellátta. 1743 táj án 
katonai szolgálatba lépett, s ez év július 22-én a sziléziai határ 
megvizsgálására ki.ildték ki. Ez idő tájt vett fel egy térképet a po-
roszok Odera melletti Kozel váráról, amelyen »equestris Hunga-
rus«-nak, azaz magyar huszárnak írta magát. Katonai szolgálatában 
őrnagyi rangot ért el. Nem tudjuk, hogy meddig tartott katonai 
szolgálata, de 1746 októberében már Komárom környékén dolgo-
zott, s Szőnynél egy csatornát tervezett az uradaloÍn mocsarai nak 
lecsapolására és malomcsatornának. 1747-ben építette meg a szőnyi 
csatornát, mintegy 2ÓOO öl hosszúságban, s ezzel lecsapolta a Tata 
és Duna között volt nagy mocsárvidéket. Ezt a csatornát még egy 
évszázad után is Mikoviny-csatornának nevezte a nép. 1748-ban 
Trencsén be kellett mennie a V ág kanyar ainak megvizsgálására, s 
ugyanezen évben még hidat is tervezett Komáromnál. Halála ide-
jére nincs pontos adatunk, valószínűleg 1750 nyarán halhatott meg, 
talán Bécsben. 

lVIikoviny egyenesen vízrajzi célzattal is készített térképet, de 
még sokkal nagyobb azon térképeinek száma, amelyeket nem hatá-
rozottan vízrajzi céllal vett ugyan fel, de mégís a rajtuk ábrázolt 
folyó és álló vizeknek legelső magyar kézből kikerült ábrázolásai. 
Vízrajzi célzatú térképei a következők: 

1735-50 között készült egy dunai térképe »Mappa Danubii 
Cursum SitUluque tam ex eo, quam aliis 1. Comit. Pesthiensis par-
tibus, pars procurrentium Alveorum, Aquarumque metauum, ac 
inde per Districtum Solthiensem formatarum Lacunarum et Palu-
dum representans«. Ez a Duna szakaszát ábrázolja Ercsitől Bajáig. 
Léptéke kb. 1 : 123600. Ábrázolja a Dunán kívül a balpart összes 
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-vízfolyásait, vízállásait is. Ezt tekinthetjük vízrajzi céllal készült 
-első magyar térképnek. Eddig három példányban került elő külön-
böző levéltárakból. Van egy másik kéziratos vízrajzi térképe is a 
Duna Esztergom és Baja közti szakaszáról, de erre nem írta fel 
nevét. Megvan a Tata-Dunaalmás-Öszőny közti mocsárvidékről 
rajzolt térképe is. Bécsben fekszik egy Balaton térképe. 

A nem vízrajzi céllal felvett megyei és más térképein részle-
tekben elkészítette a Duna folyását az osztrák határtól egészen 
Bácskáig. Ezek részben metszetben jelentek meg, részben kézirat-
ban maradtak fem1. Ezek a megyék a következők: Pozsony, Ko-
márom, Esztergom, Pilis! Pest, Solt kerület, végül együtt Pest-
Pilis-Solt. Az Ipolyt felvette Hont és Nógrád megye térképén, a 
Nyitrát Nyitra megye térképén, a Garamot Bars megyéén, a Vágot 
Trencsén megyéén, a Turócot Turóc megyéén. Mindezeken kívül 
még számos más megyetérkép is maradt tőle, valamint a Jász-Kun 
kerület és külön a Jászság térképe, valamennyi kitünő vízrajzi 
anyagga1. 

Ismerünk még egy sorozat olyan kéziratos térképet, amelvik 
most került napvilágra, s amelyről nem lehet bebizonyítani, hogy 
valóban maga Mikoviny vagy pedig tanítványai készítették-e. Eze-
ken is kiváló vízrajzi anyag van ábrázolva, legtöbb rajtuk levő 
folyó és állóvíz első térképi ábrázolásaként. Ezek főleg a Tisza-
völgy egyes megyéit ábrázolják. Úgy látszik, hogy amennyiben 
ezeket nem maga Mikoviny készítette, úgy a Tisza-környéki me-
gy ék ábrázolását tanítványaival végeztette el, míg maga a Duna 
megyéit térképezte. Ezek a térképek tökéletesen megfelelnek Miko-
viny stílus ának. Soruk a következő: Ung, Ugocsa, Zemplén, Abaúj, 
Borsod, Szolnok, Békés, Csanád megyék. 

Mikoviny Sámuelt nemcsak joggal mondhatjuk legkorábbi ví-
zimérnökünknek. hanem méltán sorozzuk a legjobbak közé is. Ő 
honosította meg a magyar vizek tudományos alapon álló térképezé-
sét hazánkban. 

342. iVIilecz György, tarnói. A XVIII. század közepén kamarai 
mérnök volt, aki a Felvidék több pontján dolgozott. Vízrajzilag 
legérdekesebb térképe a Fekete-Tiszának Körösmező környékén 
felvett térképe. Életrajzi adatai ismeretlenek előttünk. 

343. IVIilecz Imre, tarnói. Egyike leg~orábbi kamarai mérnöke-
inknek. Minden valószínüség szerint még közvetlen tanítványa volt 
lVIikovinynek. 1760 körül már Pozsony környékén térképezett. 
Azután alighanem a sókamarának dolgozott. 1780-ban Sóvár kör-
nyékén (Sáros m.) vett fel térképeket. Vízrajzilag legérdekesebb 
műve a magyarországi sószállító utak térképe, ahol a folyami só-
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utakat. a rajtuk szállított sómennyiség szerint jelzi. Ez 1781-
ben kelt. 

344. Milirojeuics Lázár. 1809-ben született Jamina községben 
(Szerém m.). 1834. július 30-án vette kézhez oklevelét az Insti-
tutumban, miután Szegeden elvégezte a gimnáziumot, s utána az 
egyetemen filozófiát tanult. Az Institutumban kitűnően vizsgázott 
a felső mate zi sből, s kiképezte magát a felsőbb háromszögelésben 
is. Később mint kiváló fölmérőt ismerik el szolgálati minősítő lapjai. 
1833-34-ben a temesvári építési igazgatóság mérnöke volt, 1834-
től tb. gyakornok az Országos Építési Igazgatóságon, s innen küld-
ték ki a Tisza-méréshez. 1835-ben Lányi ajánlotta a felvételez5 
mérnökök sorába való előléptetését, s kérte, hogya Szeged és Szol-
nok közti szakaszra küldjék. 1836. február 9-én kitűnő munkája 
elismeréseként napidíját 2 Ft-ra emelték fel. 1837-ben még a Ti-
szán mért, de ez év augusztus 15-én elbocsátását kérte, mert más 
állást akart elfoglalni, s felmentését meg is kapta. További sorsá-
ról nem tudunk. 

345. Mochy László. 1798-ban született Nagykőrösön. Az Insti-
tutumban tanult, és ott 1818. január 26-án vette ki oklevelét. Pest 
megye mérnök ének választotta, ahol a nagynevű Balla Antal utóda 
lett. Nem sok térképe maradt. 1820_és 1836-ban a Gerje környékét 
térképezte. 1836-ban Cegléd környékén csapolta le a mocsarakat, 
és térképre vitte a megye által oH ásatott főcsatorna és a hozzája 
csatlakozó gyűjtő-csatornák helyzet ét. 1839-40-ben Fajsz község 
határának térkép ét készítette el a Duna ottani fokaival, szigeteivel, 
zátonyaival. 

346. Mocsy György. Az Instítutumban azok között volt, akik 
legkorábban kaptak mérnöki oklevelet: 1786. február 22-én. Nem 
tudjuk, hogy hol alkalmazták, legtöbb munkája Pest megyéből és 
a Jászságból maradt fenn; 1786-ban felvette a Jászkarajenő kör-
nyéki állóvizeket, s mért Tiszajenő körül is. 1787-ben a Zagyván 
felvételezett Jánoshídánál és Mizse környékén. 1809-ben egy tér-
képet készített Pusztaecseg környékén (Szolnok m.) a Berettyó el-
vadult vízrajzáról. 

347. N!.ogyoróssy Antal. 1752-ben született Kassán. Még Szen-
cen tanult a Collegium Oeconomicumban, amelynek 1767-69-ben 
volt növendéke. 1773-ban Bököny környékén dolgozott Szabolcs 
megyében. A XVIII. század vége felé Braun Frigyessel Temes me-
gye térképét készítette el a Bega éppen befejezett első szabályoz~1-
sának rajzával, de az Alibunárt, Temest. Karast még eredeti ál-
lapotában adják. 
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348. Moits Tamás. Született 1794-ben ismeretlen helyen. Az 
Institutumban már 1817 június 29-én letette geometriai szigorlatát, 
de az utolsó szigorlata csak 1839-ben történt meg a mechanikábóL 
Ezért oklevelét is csak 1839. szeptember 3-án kapta kézhez. 1833-
ban kerületi mérnöki állást töltött be Ókanizsán, s onnan nyújtotta 
be pályázatát a Tisza-méréshez, de ott nem kapott alkalmazást. 

349. Mokry Endre. 1827 április 26-án született Kissztapáron 
(Bács-Bodrog m.). Középiskolai tanulmányait Újverbászon, Pesten 
és Eperjesen végezte, filozófiát pedig Pozsonyban. Bécsben hall-
gatta a poly technikum ot, de a közbejött zavarok miatt tam.;]·· 
mányait ott nem tudta befejezni. Itthon sem kapott oklevelet, m'2rt 
bár geometriai szigorIatát 1848. május 7-én letette, de mezőgazda
ságtanból nem szigorlatozott. Ezután a Ferenc-csatornánál lett díj-
nok Újverbászon. Résztvett a szabadságharcban, és mint honvéd-
főhadnagyat érte az összeomlás. Utána egy osztrák ezredbe soroz-
ták be, és részt kellett vennie a schleswig-holsteini háborúban. 
I351-ben szabadult a katonaságtól, s visszatért díjnoknak a Ferenc-
csatornához, előbb Újverbászra, majd Monostorszegre. 1352-ben ki-
nevezték építészeti gyakornoknak és Módosra küldötték az ottani 
építészeti körzet vezetésére. 1854-ben a Bega-csatorna mérnöki hi-
vatalába osztották be Temesvárra, s rövidesen segédmérnöknek 
nevezték ki. 1863-ban a Bega-csatorna ideiglenes vezetője, 1370-
hen végleges vezetője lett. 1873-ban Budapestre helyezték át a köz-
munkaügyi minisztérium ba. 1376-ban országos középítési felügyelői 
kinevezést kapott, a Délvidékre kiterjedő körzettel. 1330-ban je-
lent meg egy értekezése "A bánáti vizek szabályozásának történeti 
ismertetése" címmel (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 
1880. 409.). 1383-ban miniszteri osztálytanácsossá léptették elő, s a 
műszaki tanácsban a vízépítési osztály vezetését bízták rá. 1889. 
január 15-én halt meg. Térképei, tervezetei eddig még nem kerül-
tek elő. Részletes életrajzát Sárközy Imre írta meg a Magyar Mér-
nök és Építész Egylet Heti Értesítőjében 1895-ben. 

350. Mozer József. Az Institutumban minden szigorlat át letette 
1800-1801-ben. Oklevelét 1841 december 23-án váltotta ki. 1834-
ben partvédő műveket tervezett Tiszaújlaknál. 

351. Mutschl János. Kamarai mérnök volt, s a XVIII. század 
második felében Zemplén megyében a Bodl'og és Tisza között a 
Tice-ér kanyarainak átvágását tervezte meg csatornázás céljából. 

352. Miiller Ferenc. A Maros környékén vett fel erdőségeket a 
folyó ottani szakaszaival együtt. A XIX. század elején Solymosvár 
környékének térképét vette fel többedmagával. 

89 



353. MiLlZer János Gáspár. 1821-ben kapott oklevelet az Ins-
titutumban. 1824-ben a Zala folyó menti Sármellék-mocsár terüle-
tét mérte fel, s felrajzolta a Zala ottani folyásának eredeti álla-
potát. 

354. Miiller Lőrinc. 1804-ben született Pesten. Az Institutum-
ban 1832-ben minden szigorlatát letette, de oklevelét nem vette ki. 
1831-ben tb. gyakornok volt az Építési Igazgatóságon, s l833-ban 
1 frt. napidíjjal aDunához küldötték ki szolgálatra. 1834. márciusá-
ban kinevezték II. oszt. Tisza-mérnöknek és 2 frt. napidíjjal le-
küldötték a Tiszára. Ott mindjárt kiváló felmérőnek minősítették. 
1834 augusztusában Vaisz Antallal Óbecse környékén felvételezett. 
A tiszai munkálatoknál mindvégig ki is tartott. Végig mérte az 
egész folyót. l839-ben Szatmárban dolgozott a Szamos mérésén, 
1840-ben Lippó és Hirip között mérte a Szamost. l845-ben Cigánd 
és Timár között találjuk a Tiszán, 1845 végén egyrészt régi tölté-
seket hossz-szelvényezett ugyanitt, másrészt elkészítette a Tisza-
mérés átnézeti térkép ét a Cigánd-Tokaj közti szakaszról. Munkáit 
Lányi mindig nagyra értékelte. 

355. Műner Pál. 1815-ben született Szegeden. Geometriai szi-
g'orlatát 1836-ban tette le az Institutumban, de oklevelét csak 1839. 
november 19-én váltotta ki. l849-ben gyakornok lett. Aránylag 
későn került a Tisza-méréshez, 1840-ben, amikor a munkálatok a 
Felső-Tiszán már végükhöz közeledtek. Térképein ifj. Müller néven 
szprepe1. 1840-ben a Borsa folyón mért, mint tiszai mérnök 

356. Nádasdy András. A XIX. század első évtizedeiben egyike 
volt a Temesközben dolgozó kevés számú magyar mérnöknek a 
sok német és osztrák mérnök között. Nagyobbára községhatárokat 
térképezett, de ezek sok és becses ősvízrajzi elemet tartalmaznak. 
1816-ban a Mosztonga-vízfolyást vette fel Bácsordas határában, s 
még ,abban az évoen Temes megyében Sustra község határában a 
Temes faúsztató-csatornáját. 1820-ban Kistopolynál a Begán mért, 
1821-ben Nőrincsnél a Temesen. 

357. Nádasdy József. Zemplén megyében született l800-ban. Az 
Institutumban tanult, ahol szigorlatait 1826-ban tette le, az utol-
sókat 1826. november 13-án. Oklevelét aznap ki is váltotta. 1832-
ben mint Bihar megye t1:J. mérnöke a Kis-Körös medrének tiszto-
gatásán dolgozott. 

358. Nagy Ambrus. Tivadaron (Ung m.) született l800-ban. Az 
Institutumban készült mérnöki pályájára, Itt első szigorlatát 1825. 
július 29-én tette le, az utolsót 1827. február 21-én. Oklevelét azon-
ban csak 1828. november 25-én váltotta ki. 1826-27-ben Újfalussy 
Sándor nagykunsági mérnök 1827-30 között pedig Glatz János 
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Arad megy ei mérnök mellett dolgozott. 1830. augusztus 20-án fel-
vételét kérte a Körösök szabályozási munkalataihoz. 

359. Nagy György. Mérnöki oklevele lehetett, mert 1848. már-
cius l3-án felvételt kért a Tisza szabályozásával kapcsolatban mű
ködő Nádorbírósághoz. 

360. Nagy István. 1803. április 3-án kapott oklevelet az Insti-
lutumban. A Dunántúlon dolgozott, s l8l0-ben felvette a Rába 
egyik szakaszát a Sopron megyei Keczöl község határában, s még 
azon évben a Hanság egyik részletét a Moson megyei Bánfalu ha-
tárában, l81l-ben meg a Hanságben levő Pomogy határát. l830-ban 
Király Lajossal és Szakonyi Ignáccal a Marcal folyó széles mocsa-
rakba szétterült medrében karó-sorral jelölt ki egy határt, s 
l832-ben a Lépesfalvánál (Sopron m.) levő vízfolyásokat vitte tér-
képre. Ez a dunántúli Nagy István lehetett az, aki Győrött szüle-
tett, s minden valószínűség szerint az Esterházy-uradalom mér-
nöke volt, mert hátramaradt térképeit e családi levéltárban találju};:. 

361. Nagy István. 1801. március l7-én kapott. az Institutumban 
oklevelet. Tisza-mérnök volt, de talán először a Dunán dolgozott. 
1834-ben Mosorinnál mért a Dunán, de még azon évből van tiszai 
térképe is, mélységmérések és profilok az Alsó-Tiszáról. 1840-ben 
már Csongrád és Szeged között készített meder-metszeteket, s 1840. 
május 31-től június 30-ig ő állította fel a vízmércéket a Ferenc-
csatorna torkolata és Tiszaújlak között. 1845-ben egyrészt víz-
sebességeket mért Vencsellőtől Mindszentig, másrészt Tokaj és 
Tiszafüred között felvételezett a folyón, s vette fel e szakasz hossz-

, szelvényeit. Ugyanezen évben még megtervezte a Takta-árok töl-
téseit, s hossz-szelvényeket mért a Bodrogon is. 1846-ban még itt 
dolgozott, s főleg a Bodrog-szabályozás töltéseit tervezte meg. 
Úgy látszik, hogyafelmérési munkálatok befejezése után is itt ma-
radt a Tiszán él szabályozási munkálatoknál, mert pl. 1847-ben 136 
keresztmetszetet vett fel a Bodrogon Tokaj és Szürnyeg között. 
1847-ben jelent meg egy tanulmánya »Tiszaszabályozás ügyében egy 
pár szó K. úrhoz« címmel a Hetilap 1847. 129. számában. A K. úr 
nem más, mint Kovács Lajos, a Tisza-völgyi Társulat központi 
igazgatója. Ebben Nagy István erősen bírálja Paleocapa tervezetét. 
amelyet Kovács a Jelenkorban védelmezett. Főleg Paleocapa szé-
les töltésközei ellen foglalt állást, mert még községeket is a tölté-
seken belül akar hagyni. Ezzel szemben szívesen gondolt Nagy 
István a Lamm-féle tervre, amely a tiszai ár egy részét az Ér völ-
gyén át kívánta elvezetni. 

Nagy István mindenesetre egyike azoknak a magyar mérnö-
köknek, akik legtöbbet dolgoztak a Tiszán. 1848-ban oszt. mérnök 
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a Bodrog s a Latorcán. E beosztásában halt meg 1848. novem-
beF 5-én. 

362. Nagy József. 1741-ben született Felsőbükkön. A bécsi 
hadmérnöki akadémiára vették fel 1768. november 22-én. 1769-ben 
egy huszárezred ben szolgált. Mikor a hadseregből kilépett, kamarai 
mérnök lett. 1771-ben már Kéthely és Balatonújlak környékén 
mérte a Balaton partjait és mocsarait, s több érdekes vízrajzi név 
emlékét is megörökítette. 1780-ban Gyékényesnél a Dráva Répás-
szigetének térképét vette fel. Nem tudjuk, hogy azonos-e azzal a 
mérnökkel, aki 1802-ben elkészítette Somogy megye térképét. 

363. Nagy Sándor. Az Institutum anyakönyve szerint öt Nagy 
Sándor kapott oklevelet. Közülük kettő foglalkozott vízépítési mun-
kákkal. Az egyik 1844-ben megrajzolta Kéthely térkép ét a Rába 
ottani szakaszával. igen szépen vette fel a folyó régi medreit is, ő 

készítette el a másik lapon a Répce rajzát, s egy harmadikon ugyan-
csak a Répcét Locsmánd Sopron megyei község határában. 1847-ből 
szintén tőle való a Lajta folyó egyik határmenti szakasza. 

Nem lehetett megállapítani, hogy kettőjük közül ki volt az. 
1830-as években Verőce megye mérnöke, aki a Dráva-Száva-csa-
tornát tervezte. Egyikük 1827-ben a Dunán felvételezett Huszár ve-
zetése alatt. 

364. Nedeczky Pál. Térképei az 1791-1834 közti évekből ma-
radtak fenn. 1795-ben felvette a későbbi Félix-fürdő környékének 
térképét Peceszentmárton határában a Pece patakkal, a század vé-
gén pedig a Holt-Körös vízrajzát Biharszentjános határában. 1834-
ben Biharban a Gyapju körüli vízrajzot vette fel. 

365. Neumann Antal. 1830-ban született Lehotán, Baranya me-
gyében. Az Institutumban első szigorlatát 1843. január 19-én tette 
le, de oklevelét csak 1850. január 30-án vette kézhez. 1845-ben fel-
vette Drávaszerdahely határát a Dráva oltani szakaszával, s min-
den régi vízrajzi elemmel. 

366. Nikolics Athanáz. 18ül-ben született Zomborban. 1829. no-
vember 7-én kapott mérnöki oklevelet az Institutumban. 1833-ban 
mint Bács megye tb. mérnöke pályázott a Tisza-méréshez, de nem 
vették fel. 

367. Nikola András. 1790-ben született Rajecen (Trencsén me-
gye). Az Institutumban 1816. március 15-én kezdte meg szigorla-
tait. Oklevelet csak 1823-ban kapott. Oklevele kézhezvétele előtt 

már az Almássy- és Károlyi-uradalmakban dolgozott, 1817-23-ig 
pedig Heves megyében. 1827-ben a Dunán felvételezett Huszát-
vezetése alatt. 1833-ban vették fel a Tisza-méréshez, s ott kiváló 
felmérőnek mondották. 1834. óta már 1. oszt. Tisza-mérnök volL 
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1835-től kezdve mindvégig kitartott a Tisza felmérésében. 1839-ben 
Zemplén megy éig jutott el. 

368. Novák Dánie? 1846-ban az Építési Igazgatóság hajózási 
usztályán volt rajzoló mérnök. 

369. Nozdrf)viczky Miklós. Valószínüleg régi kamarai mérnök 
volt. A XVIII. század második felében Arad várát térképezte a Ma-
ros ottani szakaszával. 

370. Obersteiner Antal. 1819-ben Beszédessel és Hermann Já-
nossal készítette el a »Kapos Motsárja Plánluua«-t, a beléje rajzolt 
szabályozási adatokkal. 

371. Olay Ferenc. 1758-ban született Pojénban. A bécsi hadmér-
nöki akadémiára 1776. január 8-án vették fel, s 1779. április 19-én 
fejezte be tanulmányait. A polgári életben az Esterházy-uradalom 
mérnöke lehetett, mert nagy számban fennmaradt térképei java 
része az uradalom területéról származik. Főleg térképmásolatokat 
készített, eredeti térképe kevés van. 1787-ben a Répce folyását vette 
fel Répcefő környékén. E század végéről még a következő helyekről 
vannak vízrajzilag is érdekes térképei (legnagyobb részükben köz-
séghatár térképek): a Répcéről Felsőrámóc (Sopron m.), aRábáról 
Beled (Sopron m.),· a Lajtáról Vimpác és Lajtapordány környékéről, 
.a Hanságról Pomogy környékéről. 

372. Dettinger Lajos. 1789-ben született Héderváron. Okleve1et 
az Institutumtól kapott, 1816. május H-én. 1828-ban kamarai igaz-
gató-mérnök volt a Marosmérésnél, Lippán. Egy térképe fennmaradt 
a temesrékási adókerületről. 

373. Őry Dániel Fábián. Az Institutumban tette le szigorlatait az 
1804-1805. években. Oklevelét 1807-ben váltotta ki. 1822-ben már az 
ÉpítéSi Igazgatóság adjunktusa volt. Ő ellenőrizte Huszár térképezési 
munkálatainak menetét a Körös-vidéken. xz 

374. Pajor József. 1846-ban az ÉpítéSi Igazgatóság »bizottsági« 
mérnöke volt az Al-Duna szabályozásmál. 

375. Páljy István. 1793-ban született Szegeden. Oklevele 1813. 
február 21-én kelt az Institutumban. A múlt század elején másolta 
Vedres István térképét a vedresházi mocsarakról. 1823-ban Oszent-
iván és Gyála közti vizenyős terület térképének másolata maradt 
fenn tőle. 

376. Palkovits István. 1798-ban született Zomborban. Oklevelét 
1826. március 28-án kapta meg az Institutumban.: 1829-től kezdve 
maradtak fenn térkép ei. 1833-ban mint Zombor mérnöke a Tisza-
méréshez nyújtotta be pályázatát, de sikertelenül. 
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377. Pankl József. Kamarai mérnök vagy erdész lehetett. Főleg 
erdőségeket vett fell811-ben és 18l8-ban az aradi kerületben. min-
dig gondos vízrajzzal. . 

378. Papp Fe)'enc. Debrecen vagy a hajdú városok mérnöke le-
hetett, mert térképei innen származnak. l787-92-ig több térképet 
készített Debrecen és Balmazújváros környékén a Hortobágy folyó 
és a Kadarcs nevű vízfolyás szép rajzával. 

379. Pazár Dániel. 1793-ban született Csetneken (Gömör m.). Ok-
levelét 182l. február l-én állította ki az Institutum. Gömör megye 
rnérnöke lehetett, l825-ben számos ottani folyócska vízrajzát vitte 
térképre. 

380. Pazár József. 1795-ben született Csetneken, Pazár Dániel 
Gccse volt. Utolsó szigorlatát az Institutumban 18l4-ben tette le, de 
oklevelét csak 1817. október 5-én vette ki. 1830-ban Sáros megye 
mérnöke volt, s 1830-32-ben Fabriczy Jánossal felvette a Poprád 
folyó szabályozási tervét a Késmárk alatti szakaszról. 

381. Peer Vince. Egyike legelső mérnökeinknek, aki oklevelet 
kapott az Institutumtól, 1786. március 29-én. A század végén felvette 
Sáros megye térképét, annak legelső vízrajzával, szépen ábrázolva 
a Poprád, Tarca, Tapoly, Ondava folyók felső szakaszait. 

382. Pe)'lebe)'g Gusztáv. 18l5-ben született Budán. Oklevclét 
1837. április 4-én adta ki az Institutum. Már 1836. február 9-én be-
osztották a Tisza-méréshez. Mindvégig résztvett a nagy felmérés i 
munkálatokban; kivéve 1837. nyarát, amikor átküldötték a Pozsony 
és Nagyszombat közti vasútépítkezéshez. 1839-ben már Ugocsán és 
Máramarosban mérte a Tiszát, l840-ben meg a Szerny-mocsárban 
és a Vérke mentén felvételezett. 1846. január 23-án még a Tisza-
mérési irodában dolgozott. 1846. július l-én Keczkés ajánlotta 
Széchenyinek a Tisza-szabályozás tiszabeői osztályához osztály-mér-
nöknek havi 100 Ft fizetéssel. 1847-ben Tiszadobnál vezette a mun-
kákat. 1848. év elején az alsószabolcsi osztály vezető mérnökeként 
dolgozott, s ekkor a Takta-köz szabályozását vezette. 1848. áprilisá-
ban azt jegyezték fel róla, hogy igen jó eredménnyel munkálkodott 
Kistokaj és Tiszaladány között. Egyike azoknak, akiknek legtöbbet 
köszönhetünk a tiszai térképezés nagy művében. 

383. Péter Imre. 1803-ban Halason született. Első vizsgáit az 
Institutumban még 1823-ban tette le, de oklevele csak 1826. február 
22-én kelt. Mint a Nagykunság mérnök ét ajanlotta Keczkés Széche-
nyinek 1846. július l-én a Tisza-szabályozás tiszabeői osztályához 
a 73. és 74. sz. átvágásokhoz havi 75 Ft fizetéssel. 

384. Peterek János. l8l0-ben született Pozsonyban. Középisko-
lúit Budán végezte, azután a tűzérséghez lépett be szolgálatra, majd 
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a bombázóknál szolgált. Ezeknél a csapatoknál jó matematikai kikép-
zésben részesült, úgyszintén rajzolni is tanult. A katonaságtól ki-
lépve iratkozott az Institutumba, ahol 1835. november 18-án kapta 
meg oklevelét. 1834. július 6-án kiküldték a Tisza-méréshez, miután 
az előtte való évben gyakornok volt az Epítési Igazgatóságon. 1835-
től kezdve kitartóan mindvégig résztvett a Tisza-mérésben. 1839-ben 
már Szabolcsba jutott el felmérésében. 1840-ben a Szernye-mocsár-
ban dolgozott, majd a Bodrog árterében. Egyike volt legtöbbet dol-
gozó tiszai mérnökünknek, s Lányi mindig meg volt elégedve mun-
kájával. 

385. Petkovics Ferenc. A XVIII. század végén a tiszáninneni ko-
rona-kerület mérnöke volt. 1794-ben felvette a Martonos és Horgos 
közti nagy mocsárvidék térkép ét. 

386. Petrovics Pál. A Temes-közben folytatott felméréseket. A 
XVIII. század végén vagy a következő legelején felvette az Alibu-
nári-mocsarak térképét a Berzava csatornának akkor már meglevő 
szakaszával. 1835-ben elkészítette a Bánság déli felének térkép ét a 
Temes, Berzava, Teréz-csatornák építési idejének megjelölésével, 
valamint az Alibunári-mocsár lecsap'oló tervével. 

387. Petzval József." 1807. január 6-án Szepesbélán született. 
Középiskoláit Podolinban, Lőcsén, a filozófiát Kassán végezte. 1826-
ban iratkozott be az Institutumba, aholoklevelét 1828. július 28-án 
kapta meg. Rövid ideig Pest város mérnökeként szolgált, s ebből az 
időből származik egy szép vízrajzi vonatkozású munkája. 1832-ben 
elkészítette a Rákos-patak szabályozási terveit. A város szolgálatá-
ban a szabályozással kapcsolatban szintezéseket is végzett, s szabá-
lyozási és csatornázási terveket is dolgozott ki. Pestnek a Duna ár-
vizei ellen való megóvása céljából ajánlotta 1 832-ben, hogy egy csa-
tornán vezessék a folyam fölösleges vizét a város mögött, -amely 
csatorna a város fölött indulna ki a Dunából, és a város alatt torkol~ 
lana vissza a Soroksári-Dunába. Ezt a csatornát egyúttal hajózó és 
ipari csatornának is szánta. E csatornát részben a Rákos-patak med-
rében kívánta vezetni. Petzval csatornatervéből azonban semmi sem 
lett, s csak Reitter FerE:nc újította fel azt l865-ben. l832-ben Petzval 
doktori szigorlatát is letettE: az egyetemen, s mint adjunktus a fizikai 
tanszék mellett dolgozott, sőt az üres tanszéket is helyettesítette. 
1836. november 19-én kinevezték a bécsi eg-jetem felsőbb matezis 
tanszékére. Ott európai nevet szerzett magának, s főleg az optika 
terén világhínIvé lett. Hazai vízrajzi vonatkozású munkálatai azon-
ban tovább nem voltak. 1891. szeptember l7-én halt meg Bécsben. 
Eletrajzát Seres János írta meg, 1954-ben. 

:; Részletes életrajzát lásd Seres János: Petzval József (Bp. 1954.) 
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388. Pichler Ferdinánd. Valószínűleg osztrák származású, aki 
azonban Magyarországon igen fontos tisztségeket töltött be a mű
szaki életben. 1785-ben Heppe Szaniszló hajózási igazgató adjunk-
tusának nevezték ki. 1778-ban már kamarai mérnök volt. 1788-ban 
az Építési Igazgatóság felállításakor igazgatósági segédnek nevezték 
ki. Igen sok vízrajzí ügy ment át a kezén. 

389. Pl:ansker Ferenc. Ung megye mérnöke volt a XVIII. század 
második felében. 1788-ban megrajzolta megyéje térképét az ottani 
gazdag vízrajz eredeti állapotával. 1798-ban még hitelesített. 

390. Plaszky Ignác. 1844-ben vízállási grafikonokat készített a 
Duna pozsonyi szakaszáról. 1846-ban az Építési Igazgatóság »szem-
lélőj e« a Dunán. 

391. Póka A.ntal. Az Institutumban kapott oklevelet 1802. 
étugusztus 13-án. Születési adatait nem ismerjük. 1812-ben a csák-
tornyai uraclalomban mért a horvátországi határon, és felvette a 
Dráva ottani szakaszának még szabályozatlan állapotát. 1823-ban 
Csonka Ignáccal az Építési Igazgatóság rendeletére a Dráván mér-
tek fel egy hosszabb szakaszt Dörnyétől lefelé 9 lapon. Ezek rész-
letes felvételek 1 : 7200 léptékben. Kamarai mérnök lehetett. 

392. Póka. 1832-ben Beszédes Józseffel, Halász Ignáccal és Vö-
rös Lászlóval egy szép összefoglaló térképet készített a Duna Szek-
szárd környéki részének és a S<irvíznek részletes rendezési tenrével. 

393. Pókay Tóbiás. Annyit tudunk róla, hogy 1803-ban Rochser 
G., Mauks, Lelovics nevű társaival az ungvári kincstári uradaimat 
térképezte, annak gazdag vízrajzával együtt. 

394. PóLya Lajos. 1812-ben született Sátoraljaújhelyen. Az Ins-
titutumban tanult, és oklevelét 1839. december 23-án vette ki. Hogy 
hol dolgozott, nem tudjuk. Lehet, hogy kamarai mérnök volt. 1845-
ben Lenti (Zala m.) határát térképezte a Kerka folyó ottani szaka-
szának szép vízrajzával. 

395. Pongrátz Ignác. Pozsonyban született 1754-ben. Szencen 
t,mult a Collegium Oeconomicumban 1772-1774-ig. 1785-ben hajó-
zási mérnök volt Aradon, 1788-ban pedig az Építési Igazgatóságon 
segéd. Térképeit nem ismerjük. 

396. Popovics AntaL Kamarai mérnök volt a XVIII. század vé-
gén, s főleg Arad megyében dolgozott,. 1785-1786-ban Répszeg, 
Seprős területén. 

Ezenkívül felvételezett még Biharban is: 1788-ban Fancsika-
pusztát vette fel a Sebes-Körös ottani szakaszával és nagy mocsa-
rakkal. 1789-ben Temesben térképezett. Felvette a Sebes-Köröst 
Palota pusztánál a Pece-patakkal, ezenkívül Madarásznál (Bihar 
m.) az egykori hirhedt Korhán egy szakaszát. 
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397. Popp Antal. Idegen származású kamarai mérnök volt, aki 
.-a XIX. század fordulóján-Torontál megyében a Maros környékén 
felvételezett. Innen való 1796-ból Németszentmiklós. 1801-ből Né-
metcsanád térképe, gazdag vízrajzzal. 

398. Poroszkay Ignác. 1819-ben született Szilason (Tolna megye). 
Az Institutumban 1840. május 15-én szerzett oklevelet. Pest és 
'Tolna megyékben volt megyei mérnök, előbb pedig állami főmér
nök a bácskai kincstári uradalomban. 1846-ban tanulmányt dolgo-
zott ki a Ferenc-csatorna meghosszabbításáról: "A Ferenc-csatorna 
Pestig hosszabbításának hasznai" címen. 1848. júniusában kincstári 
úrbéri mérnök volt, akkor felvételét kérte a Tisza-szabályozáshoz. 
1864-ben kidolgozta Torontál megye ármentesítő csatornáinak ter-
vét. 1867-ben választották meg megyei mérnöknek. Térképei, ter-
-vezetei nem ismeretesek. 

399. Portner Antal. 1828-1846-ig a tengermelléki kerület igaz-
gatósági mérnöke volt Fiuméban. 

400. Prebeliczay János. Az Institutum anyakönyve szerint mint 
Békés megye mérnöke tett szigorlat ot az Institutumban 1817-ben. 
Oklevelét 1817. március 17-én vette ki. Vay Miklós kir. biztos 1817. 
·október 7-én kérte felvételét a Körös-vidék felméréséhez, de nin-
csen adatunk arra, hogy később ott dolgozott volna. 

401. Pribék Béla. 1811-ben született Tibe községben (Ung m.). 
Oklevelét az Institutumban kapta 1833. december' 18-án. 1834-ben 
már az al-dunai munkálatokban Vásárhelyi segédmérnöke. 1834. 
áprilisában került az Al-Dun ár ól a Tisza-méréshez mint figuráns 
mérnök 1836. augusztus 4-én Széchenyi kérte a Helytartótanácsot, 
hogy mivel Pribék előbb is az Al-Dunán dolgozott, ott nélkülöz-
hetetlen, küldjék vissza oda a Tiszától, azonban továbbra is a Tisza-
mérésnél találjuk 1840-ben már a Laborcig érkezett el méréseivel. 
1846-ban az Építési Igazgatóságon rajzoló mérnök volt. Irodalmilag 
is foglalkozott vízépítéssel. 1867-ben jelent meg egyik tanulmánya 
"Víziutak és az irigati1h címen (Kerti Gazdaság, 1867. 20.) Ebben 
főleg a völgyzáró gátakkal való víztárolást sürgette, ami az ár 1e-
rohanását akadályozná, és az öntözést segítené elő, valamint azt is, 
hogy a mellékfolyók ne egy helyen szakadjanak be a főfolyóba. 

1868-ban egy másik tanulmánya jelent meg ,.Nézetek a hazánkban 
eredő víztömegek hasznosítása tárgyában« címmel. (lVIagyar Mér-
nök és Epítész Egylet Közlönye. 1868. 329. 1.) Ebben kifejti, hogy a 
víztömegeket nemcsak elvezetni kell, hanem hasznosítani is. A Ti-
szának felső szakaszán kapott víztömegeit víztárolók építésével 
c:gyenletesen kellene leereszteni és így hasznosítani. 
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402. Pusthi Lajos. l774-bn egy térképet készített Réthi Gábor-
ral a Tisza Bereg megyei szakaszáról. 

403. Pykuley Lajos. l833-ban mint Arad mérnöke pályázott a 
Tisza-méréshez, de nem vették fel. 

404. Pyrker József, felsőőri. l789-ben született a kaposvári Ha-
jóspusztán. Első szigoriatát l8l3-ban tette az Institutumban, okle-
vele viszont csak 1817. május 20:..án kelt. l8l8-ban a Körösön dol-
gozott, l83l-bena Dunán. l833-ban mint okleveles mérnök Budá-
ról adta be pályázatát a Tisza-méréshez, ahová fel is vették, de 
csak 1834. július közepén. Közben a Körös vidéki felméréseken dol-
gozott Huszár vezetése alatt l8l8-tól kezdve. 1834. augusztusában 
már Mohoinál mért a Tiszán. 

N em vált be sem a Körösök, sem a Tisza felmérésénél. Képzett-
sége gyenge, munkája hanyag volt, a segédmunkásokkal önkényes-
kedett. Többszöri eredménytelen figyelmeztetés után felettesei hi-
vatalosan panaszt emeltek ellene, mire 1837. február l-én maga 
kérte felmentését. 

405. Quits A.ntal. Munkásságának java része még a XVIII. 
századra esik. Bács megye mérnöke volt. l779-től kezdve maradtak 
fenn községhatár-térképei; l785-ben pl. felvette úrszentivánt rész-
letes vízrajzzal Bács megyében. A Görög-féle atlaszba ő készítette: 
el Bács-Bodrog megye térkép ét. l8l7-ben Böhm Ferenccel és Halász 
Gáspárral elkés~ítette a Sárvíz lecsapolásáról való térképet. 

406. Quits Ferenc. A XVIII. század végén dolgozott mint Bara-
nya megye mérnöke. Több szép térképet _ ismerünk tőle. l800-ban 
Vavrik Jánossal együtt készítettek térképet a Sárvíz szekszárdi 
hosszabb szakaszáról. 

407. Rabany. Még keresztnevét sem ismerjük. Csak annyit tu-
dunk róla, hogy l777-ben felvette Rakssányi Imrével a Nagyida és. 
Torna közötti Kanyapta vizének térképét, s elkészítették a mocsa-
rat levezető és kiszárító csatorna tervét. 

408. Rakssányi Imre. Rabany nevű mérnökkel elkészítette 
l777-ben a Kanyaptá folyócska egy szakaszát Nagyida és Torna 
között. 

409. Ransker Ferenc. A XVIII. század második felében dolgo--
zott Ung megyében vagy mint megyei vagy mint kamarai mérnök. 
Ezen időtájt vette fel a Tisza Ung megyei szakaszát egy kis lapon. 

410. Rátonyi Lajos. Eddig nem kerültek elő sem életrajzi, sem 
tanulmányi adatai. A Tisza-szabályozás ugocsai osztályának igaz-
gató mérnöke 1848. áprilisában. 

411. RauchmüUer von Ehrenstein. Magyarországi származása 
kétséges. Emellett csak annyi szól, hogy mint Építési Főigazgató a 
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mérnöki szigorlati bizottságok tagjaként tábla bírónak írta alá ma-
gát az okleveleken. A XVIII. század végén még a Temesközben dol-
gozott, valósZÍnűleg, mint kamarai mérnök, s felmérte Temesvár 
erődjének bonyolult vízrajzát. Trübsveter nevü mérnökkel közös 
munkájuk ez. Az 1820-as években már Országos Építési Főigazgató 
volt, abban az időben, amikor 1829-ben Vásárhelyi megbízást ka-
pott a Duna mérésére. 

412. Rauschmann Gusztáv. 1815-ben 3zületett Budán. Okleve-
lét az Institutumtól kapta 1837. április 6-án. 1835-től kezdve a Ti-
szán dolgozott, s mindvégig résztvett a tiszai mérési mlU1kálatok-
ban. Igen jó készültségü mérnöknek mondották, aki mérnöki okle-
vele mellett' a bölcsészeten is abszolvált, még 1830-1831-ben. Kü-
lönösen jó képzést kapott a rajzból. Ezért már 1833-tól kézdve az 
Építési Igazgatóságon foglalkoztatták mint' tb. gyakornokot, főleg 
rajzolással. A Tisza-mérésnél 1835. június 24-től kezdve mint mér-
nök-gyakornok dolgozott, először Szentes környékén, ahol Tóth 
Antal vült a vezetője. Egy rövid megszakítással mindvégig kitartott 
a tiszai munkálatokban. Csak 1837-ben rendelték el a Tiszától a 
Pozsony és Nagyszombat közötti vasút építkezéséhez, de csak rövid 
időre. l\1éréseivel 1845-ben már eljutott Tiszaújlak környékére, eb-
ben az évben töltéseket tervezett, és a régieket mérte fel a folyó 
mindkét partján Tiszaújlaktól Tiszavarsányig és Jándig. Átment 
a felmérések befejezte után a szabályozási munkálatokhoz is. 1846. 
július l-én Keczkés ajánlotta őt Széchenyinek a szabályozási mun-
kálatok györöcskei szakaszához osztálymérnöknek havi 100 Ft fize-
téssel. 1848-ban a Tiszaszabályozás hevesi osztályának vezető mér-
nöke volt, s a nagykörüi, fokorui átvágásokon, s tiszaroffi és tisza-
beői töltés-szelvények en dolgozott. 1848. március 3-án jelentette, 
hogy megnyitotta a nagykörüi átvágást. A Bach-korszakban a kor-
mányzóság építési osztályának főmérnöke lett Sopronban. Hozzá 
tartoztak a vízépítési ügyek is. 

413. Reguly .4ndrás. Csak annyi ismeretes róla, hogy 1848. má-
jus 7-én felvételt kért a Tisza munkálataihoz. 

414. Reindl Bernát. Kamarai mérnök volt, 1784-ben az aradi 
kincstári kerületben térképezett, s a vízrajzot különös figyelemmel 
kezelte. 

415. Reindl Ferenc. Borsod megye mérnöke volt. 1775-ben a 
Hernád Hidvég és Bőcs közti szakaszán térképezett. 

416. Reisz Keresztély. Előfordul Raisz Christian néven is, de az 
Institutum anyakönyvéQen Reisz-nek van bejegyezve. Oklevelét 
1791. szeptember 17-én kapta meg, de vannak térképei már 1788-tól 
kezdve. Kamarai mérnök volt, és sokfelé dolgozott az országban. 
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Egy azonos nevű mérnök 1798-ban Gömör megye mérnökeként vett 
fel ott községhatárokat. Legfőbb munkatere később Bihar megyé-
ben volt, de Szabolcsban is dolgozott a Tiszán. Legszebb vízrajzi 
térképei közül valók a következők: 

1811: A Sárrét gazdag vízrajza Komádi község környékén. 
1812: AKorhány hirhedt folyása Nagyszalontánál: egyik leg-

szebb vízrajzi lapja. 
1813: Oláhszentmiklós határának gazdag vízrajza a Barakonyi-

érrel és számos egykori vízfolyással, amelyek nagy részének ma 
már nevét sem ismerjük. 

1818: Hajdúbagos környékének egykor igen gazdag vízrajza. 
1818: A Tisza Fényeslitkénél. 
1819: A Kissárrét egy részlete lVIéhkerék környékén, rendkívül 

gazdag régi vízrajzi anyaggal. 
1819: Derecske környékének eredeti vízrajzi állapota. 
1820: A Kálóér Derecske községnél (Bihar m.). 
1823: Vál y Györggyel elkészítették a Tisza-Zagyva-Tarna 

zugának rendkívül érdekes ősi vízrajzi állapotát feltüntető térképet. 
417. Reitter Ferenc. 1813. március l-én született Temesvárott. 

Itt végezte 1828-ban a gimnáziumot, a filozófiát pedig Szegeden. 
Mielőtt az Institutumba iratkozott volna, gyakornokoskodott a te-
mesvári főmérnök mellett. Első szigoriatát 1832-ben tette le, de ok-
levelet csak 1835. július 10-én kapott. Már 1833-ban belépett az 
Építési Igazgatóság szolgálatába, s 183-l-ben Zornberggel Szeged 
környékén háromszögelt, ahová 1 frt. napidíjjal küldötték le. Igen 
jó képzettségü mérnök volt, rajzot Szegeden tanult az ottani rajz-
iskolában, az egyetemen pedig külön matematikai és filozófiai szi-
gorlatot is tett. Lányi dícsérte jelentéseiben kiváló képességeit a 
háromszögelésben és a vízszabályozási munkálatokban. Lányi főleg 
háromszögeléssel foglalkoztatta. 1835. március 18-i felterjesztésében 
kérte Lányi, hogya Szolnok és Tokaj közti háromszögelésekre 
Reittert küldje ki az ÉpítéSi Igazgatóság. Elsősorban a háromszö-
gel és i főhálózat felvételén dolgozott, s ennek egyik részét mérte a 
Maroson is. 1837-ben tiszai-marosi munkálatait félbe kellett szakí-
tania, mert átküldötték a Pozsony és Nagyszombat közt folyó 
vasúti vonal építéséhez, ahol Hieronymi tervei szerint ő jelölte ki 
a vonal Pozsony után következő részét. 1840 nyarán őt és Brand-
stettert bízták meg azzal, hogya Dunától a Tiszáig vegyenek fel a 
terepen egy szintezést, ami az akkor ismét szóba jött Duna-Tisza-
csatornával volt kapcsolatban. Ezt a munkát kitúnően fejezték be. 
1844-ben ugyancsak Brandstetterrel metszeteket készített a Tiszán 
Szeged és Csongrád között. 1846-ban az ÉpítéSi Igazgatóság rajzoló 
mérnöke volt évi 400 Ft fizetéssel. 1848-ban a közmunkaügyi mi-
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nisztériumba osztották be, de itt nem vízépítési, hanem vasútter-
vezési ügyekkel foglalkoztatták. A szabadságharc után 1850-ben a 
helytartóság müszaki igazgatóságához nevezték ki, s 1851-ben fő
mérnök lett. Itt nagyobbára már nem vízépítési ügyeket vezetett. 
Csak 1856-ban kezdett ismét vízszabályozási problémákkal foglal-
kozni, amikor elkészítette a budai Duna-part szabályozási tervét 
a Batthyány tér és Gellérthegy közti szakaszról. 1865-ben készült 
egyik legértékesebb vízszabályozási tervezete: »Buda-Pest környé-
kének térképe. Tervével a Buda-Pest várossának a jégtorlódások-
tól származható veszedelem elleni biztosítására javaslatba hozott 
Duna-szabályozásnak, és az azzal kapcsolatban álló s Pest-városán 
átvonuló hajókázható csatornának.« Ezt a tervét 1 : 38 OOO lépték-
ben rajzolta meg. E pesti körcsatorna terve már jóval előbb kísér-
tett, s Reitter most csak felelevenítette és részleteiben is kidolgozta. 
Ugyancsak 1865-ben jelent meg a következő címü röpirata: »A 
Duna-szabályozás Buda és Pest között, pesti hajózási csatorna, a 
Csepelsziget s a soroksári Duna-ág balpartján fekvő ártér ármen-
tesítése.« Ebben azt kívánta, hogyaDunának a Gellérthegyen aluli 
szakaszát egységes mederbe szorítsák, a soroksári ágat zárják el, 
s a hajózási csatorna folytatásaként a soroksári ágat is hajózhatóvá 
kell szabályozni. A pesti hajó-csatorna tervét az Akadémiában be-
mutatta, s erősen propagálta is, de nem ért el eredményt. Amikor 
a Közmunkák Tanácsát felállították, Reitter lett annak első veze-
tője. Az Akadémia is tagjává választotta, »A pesti Duna-csatorna s 
a hozzá kapcsolt minden remények valósítására alkalmas utak és 
módokról« címen tartott előadása volt a székfoglalója 1867-ben. 
Budapesten halt meg 1874. december 9-én. Részletes életrajzát 
Sárközy Imre írta meg a Magyar Mérnök és Építész Egylet Heti 
Értesitőjében, 1895-ben. 

418. Reimer János Gáspár. XVIII. századbeli mérnök, valószí-
nülegkamarai mérnök volt. 1752-ben elkészítette a Labore folyó 
Nagymihályi és Barkó községek közti szakaszának térképét a folyó 
régi és új medrével. 

419. Remenyik Károly. Dobsinán született 1820-ban. Az Insti-
tutumban végzett 1846. november 18-án, soklevelét 1847. március 
12-én váltotta ki. Rövidesen felvették a Tiszát szabályozó mérnökök 
sorába. Az 1840-es években a Hernád több szakaszáról készített fel-
mérési vázlatokat. 

420. Rét/li Gábor. XVIII. századbeli mérnök, akiről semmi kö-
zelebbit nem tudunk. 1774-ben Pusthi Lajossal elkészítették a Tisza 
Vári és Nagylónya közti szakaszának kezdetleges térkép ét egy egé-
szen egyszerü átmetszés i tervvel. 
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421. Retzer Ferenc. Régi kamarai mérnök volt. A XVIII. szá-
zad végén Arad megy ében dolgozott, ahol uradalmakat térképezett 
a Fehér-Körös kömyékén. Így 1789-ben felvette az egykori mo-
denai-hercegi uradalom terület ét, szép vízrajzzal, 1795-ben meg 
Csigérszöllőst. 

422. Richvalszky Dénes. Budán született .1826-ban. Az Institu-
tum hallgatója \TOlt, s ott szigorlatozott 1845. július 24-től 1846. 
július 22-ig. Kiváló képességei lehettek, mert a nem kötelező fel-
sőbb matematikai szigorlatot is letette 1846. július 27-én. Okleve-
lét 1848. május l-én kérte ki, de még előbb, március 4-én felvételt 
kért a tiszai munkálatokhoz. Hogy felvették-e, nincsen rá adatunk. 

423. Rieder József. l800-ban született Székesfehérvárott. Az 
Institutumban tanult, s geometriai szigorlatát már 1822. augusztus 
31-én letette, az utolsó szigorlatát pedig 1825-ben. Oklevelét azon-
ban nem váltotta ki. 1827-ben Lányi vezetése alatt figuráns-mérnök 
volt a Dunán. Még 1827-ben Fejér .megye mérnökévé nevezték ki. 

424. Ringer János. 1795-ben született Sopronban. 1819. május 
18-án nyert oklevelet az Institutumban. Kamarai mérnök lehetett, 
aki 1834-ben már mint igazgató-mérnök vette fel a Maros kereszt-
metszetét az aradi hídnál. 1840-ben befejezte a Tisza szegedi part-
jának az ottani sóhivatal előtti kiépítését. 1846-ban az Építési Igaz-
gatóság segédje. A Bach-korszakban az építési osztály főmér

nöke volt. 
425. Ringer János. 1819-ben kapott oklevelet az Institutumban. 

Két térkép ét ismerjük 1834 és 1841-ből, melyek a Maros rende-
zésével kapcsolatos felvételek. 

426. Ringer T. Csak annyit tudunk róla, hogy 1822-ben három 
meder-keresztmetszetet vett fel a Pest és Buda közti Duna-szakasz-
ról. 1833-ban aradi kamarai igazgató-mérnök volt. 

427. Rochser G. 1803-ban többedmagával - Mauks, Pókay, 
Lelovics - elkészítette az ungvári kamarai birtok áttekintő térké-
pét, részletes eredeti viz raj zzal. 

428. Rochser János Károly. 1791-ben mint kamarai mérnök fel-
vette a Tisza és Holt-Tisza közti Bóbit-sziget térképét Tiszaújlaknál 
1 : 7200 léptékben. Térképei 1780-1803 közti évekből marad-
tak fenn. 

429. Rothbauer Antal. 1841-ben felvette a pozsonyi Duna-sza-
kaszon az 1837-ben készült szabályozási munkálatok helyszínraj-
zát és keresztmetszeteit. 1844-ben a Duna Pozsony és Oroszvár közti 
szakaszának vízrajzi térképét készítette el a meglevő partvédő mű
vekkel, szabályozási tervekkeL olyan részletesen, hogy még a folyó 
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zátonyait is belerajzolfa. Igen értékes vízrajzi munka. I846-ban az 
Építési Igazgatóság »szemlélője« volt a Dunán. 

430. Rózsás FeTenc. XVIII. századbeli mérnökünk, s vagy ka-
marai mérnök volt, vagy az Esterházy-uradalom mérnöke. Tér-
képei I775-től maradtak fenn. I775-ben a Vulka folyócska egy sza-
kaszát készítette el Zemenye Sopron megyei község határában. 
1776-ban a Sió, Sárvíz és Kapos összefolyásának térképét készí-
tette el Simontornya környékén, még teljesen szabályozatlan álla-
potban. I778-ban a Koppány folyócska környéki erdőségekben tér-
képezett Tolnatamási község határában, és a Koppány ottani sza-
kaszát vitte térképre, igen részletesen. I792-ben a Kapost mérte fel 
Taszár és Kaposszekcső között. 1779-ben Biharban dolgozott, és 
Sas község határának gazdag ősi vízrajzát örökítette meg. A XVIII. 
század legvégén térképezett még a Kaposon Ozora és Pincehely 
között, a Sión Veszprém megyében, Sárréten Kaba környékén. 

431. Römisch FeTenc. Kamarai mérnök volt a múlt század ele-
jén. Főleg a Tiszán és mel1ékvizein dolgozott. Első térképe 1780-b01 
maradt fenn, s a Bodrog Sárospatak környéki szakaszát ábrázolja, 
·a partmenti erdőségekkel. 1785-ben Vencsellő Szabolcs megyei köz-
ség határában vette fel a Tisza nagy kanyarait;, meg a Bodrog egy 
részlet ét Végardónál. 1813-ban a Tiszán dolgozott Timárnál, 1815-
ben pedig Kenézfőnél, s ott számos régi parti vízrajzi elemet tér-
képezett. Ezt a térképet már Sexty András, Szábolcs megye kiváló 
mérnöke hitelesítette. Egy másik lapja ugyancsak a Tisza part já-
ról, Balsa község határából való. 1817-ben Tiszaladány határát 
térképezte a Tisza szép vízrajzával. Térképei különösen szépek, 
tiszták és pontosak. 

432. Ruttkay ImTe. A XVIII. század végén kamarai mérnök. 
Vízrajzi vonatkozású első ismert térképe 1775-ből származik, s 
Tészletes vízrajzi anyaggal ábrázolja a Maros Aradnállevő szakaszát, 
mielőtt a nagy szigeten felépült volna az új erőd. 1766-ban a Duna 
Szentendrénél levő szakaszát térképezte. 

433. Ruttkay Mihály. Egyetlen térképét ismerjük eddig a XVIII. 
századból. Ez I751-ben készült, s a Kálló-eret, valamint számos más 
egykori vízfolyást ábrázol a Bihar megyei Derecske határában. Ka-
marai mérnök lehetett. 

434. Ságod.y József. 1809-ben született Pesten. Oklevelét az Ins-
titutumban kapta 1829. december 7-én. A Bach-korszakban a kor-
mányzóság építési osztályának főmérnőke volt Sopronban, s ügy-
~i{.örébe tartoztak a vízügyek is. 

435. Sánd.o)' József. Egy térképe ismeretes, amelyen a Tisza ár-
terében Tiszafüred és Poroszló között egy töltés-utat tervezett, és 
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a szomszédos Tisza-szakaszt igen részletesen vette fel minden apró> 
vízrajzi elemével. 

436. Sasku Károly. 180B-ban Felsőbányán született. Közép-
iskolai tanulmányait Debrecenben fejezte be, s utána a selmeci 
bányászati akadémián tanult, majd állítólag az InstitutUmot is hall--
gatta, de nevét az oklevelek anyakönyvében nem találjuk. 1836. 
február 9-én mint az Építési Igazgatóság gyakornokát kiküldötték 
a Tisza-méréshez. 1837-ben a Duna-térképezéshez kérte felvételét, 
de nem tudjuk, hogy felvették-e, mert 1842-ben már Máramaros-
szigeten tanárkodott. 1844-ben megint a Tisza-méréseknél talál-
juk mint központi segédmérnököt. Mikor Paleocapa 1846-ban a 
Tiszán járt, Sasku kísérte, majd lefordította Paleocapa szakvélemé-
nyét magyarra "Vélemény a Tiszavölgy rendezéséről« címmel 
(1846). 1848. januárjában segédmérnök volt a Tisza-szabályozásnál, 
de akkor éppen Széchenyi ideiglenesen magával vitte Pozsonyba. 
1848-ban résztvett Széchenyi február l-i kelettel kiadott »Javaslat 
a magyar közlekedési ügyek rendezéséről« c. jelentése előkészítésé
ben. A szabadságharc alatt honvédszázadosként szolgált. 1860-ban 
az Akadémia tisztviselőj ének nevezték ki, vízimérnök i ügyekkel 
azonban többé nem foglalkozott. Meghalt 1869. július 22-én Pesten. 

437. Sátor Dániel. Oklevelét az Institutumban kapta 1790. de-
cember ll-én. Már jóval előbb is mérnöki gyakorlatot folytatott, 
1780 körül Kenedics Józseffel felvették a Rába-berek térképét Vas-
vár és Zsidóföld között. Amikor Beszédes József 1811-ben meg-
kezdte munkásságát a Sárvíz-szabályozásnál, Sátor Dániel volt a 
társulat főmérnöke. Nem tudjuk, hogy miképpen került később a 
Temes-közbe, ahol 1805-ben mint igazgató a Bega-csatorna tölté-
seinek tervét, 1812-ben a Bega-csatorna tervét készítette el a Te-
mesvár alatti szakaszon, az utóbbit Duffeind és Dudovits nevű mér--
nökökkel. 

438. Sauter József. Az 1850-es években a Ferenc-csatorna fő
mérnöke volt . Monostorszegen. 

439. Sax János Zakariás. Kétségtelenül osztrák származású 
volt, aki azonban a magyar vizek szabályozása körül sokat dolgo-
zott. Lehetséges. hogy még katonai mérnökként került a Temes-
közbe az ottani felmérésekhez, s később lépett át a polgári munka-
területre. I786-ban elkészítette az ún. Bánság egész területének 
térképét Szeged és a Duna között. Vízrajzilag ez igen értékes lap,. 
mert a vizek még csaknem érintetlen,', szabályozatlan állapotban 
\-armak rajta ábrázolva. Léptékül még »Fortifications-Klafter«, azaz 
erődítési öl szerepel rajta, amiből sejthetjük, hogy Sax akkor talán 
még katonai mérnök lehetett. 1779-ben vette fel a Maros egyik 
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nagy kal'lyarulatának átmetszési tervét Arad és Máriaradna között. 
De a közbeeső időkből is maradtak fenn kisebb térképei a Temes-
közből. 1785-ben kapott hajózási mérnöki kinevezést a »Bánságra« 
szóló müködési területtel. 1786-87-ben elkészítette Kringlsteinnal 
és másokkal a Maros óriási térképét a Fönlak-Hódmezővásárhely 

és Ada közti területről kb. 1 : 36 OOO léptékben. Ezen már némi 
csatornázási terveknek is nyomai vannak. 1788-ban már a nagy-
váradi kerület kamarai igazgató-főmérnöke volt. 1791-ben a Hely-
tartótanács őt bízta meg mint az Építési Igazgatóság másodelnökét, 
hogy tervet dolgozzon ki a DurÍa-Tisza-csatornáról, s Balla Antalt 
csak melléje rendelték. Nem tudjuk, hogy Sax egyáltalán csinált-e 
valamit, mert Balla tőle teljesen függetlenül dolgozta ki a csatorna-
tervet. Később azonban mégis kapcsolatba hozták a csatornaterv-
vel, s egyik tervezet en valóban rajta találjuk nevét. 1803-ban a 
Rába szabályozási terveit készítette el, de ezek nem kerültek ki-
vitelre. 

440. Say Ferenc. Székesfehérvárott született 1819-ben. Az Ins-
titutum neveltje. Itt szigorlatozott 1838. november 7-én. Oklevele 
1841. október 3-án jutott kezébe. A Tisza-szabályozás keretében 
1848. januárjában a Szamos, Kraszna, Túr és Batár térképezésén 
dolgozott. Ugyanazon év február 22-én benyújtotta az általa kidol-
gozott terveket a Szamos kanyarainak átvágás áról. 

441. Scheich József. 1825-ben kapott oklevelet az Institutumban. 
1841-ben aMarosról, 1857-ben Torontál megyében Aranka folyóról 
készített értékes felvételeket. 1822-ben Schilling, Böjtös, Silvinivel 
közösen mérték fel Temesvár várát és annak 500 öles környezetét. 

442. Schéner György. 1829-ben Csongrád megye mérnöke volt. 
1830-ban a Tisza Csongrád megyei szakaszán végzett medertisztí-
tásokat. 1831-ben elkészítette megyéje teljes térképét igen gazdag 
vízrajzi anyaggal. . 

443. Schemtzer Sándor. 1823-ban született Késmárkon.Okleve-
lét az Institutum adta neki 1846. július 26-án. 1848. júniusában a 
Tisza-szabályozás keretében a Sajón dolgozott. Az abszolútizmus 
idejében a Csap-Tokaj szakaszon vezette a Tisza szabályozását. 

444. Schmidt Ágoston. 1800-ban született Kassán. Lehetséges, 
hogy Schmidt Györgynek, az Institutum későbbi földméréstan pro-
fesszorának fia volt, aki akkor még Kassán volt akadémiai tanár. 
Szigorlatait az Institutumban még 1816-ban megkezdte, de az utolsót 
csak 1820. október 21-én tette le, oklevelét pedig csak 1824. január 
30-án vette ki. 1825-ben a nagyváradi kerület adjunktusa volt, ké-
sőbb pedig ő irányította rövid ideig a körösi szabályozási munká-
latokat. 1826-ban építési adjunktus volt Sátoraljaújhelyen. 1829-ben 
halt meg Nagyváradon. 
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445. Schmidt György. 18I3-ban született Szegeden. Szigorlatait 
1831. május 31-én kezdte az Institutumban, de oklevelét csak 1835. 
március 31-én kapt8. meg. 1818-ban Huszár mellett dolgozott, ami-
kor a Körös-vidék felmérés i munkálatai megindultak. 1822. decem-
ber 6-án őt is előterjesztette az Építési Igazgatóság, hogy a körösi 
felmérés bevégzése után küldjék át a Duna-térképezéshet. 1828-ban 
az Építési Igazgatóságon dolgozott. 1834-ben mint hajózási mérnök 
a Maroson háromszögelt és felvételezett. 1846-ban Nagyváradon ke-
rületi mérnök volt. 

446. Schneemann József. Egyike a Institutum legkorábbi okle-
veleseinek. 1787. március 22-én kapta meg mérnöki diplomáját. 
Tolna megye mérnöke lett, aki a Görög-atlaszba megyéje térképét el-
készítette. 1316-ból is maradt egy kéziratos térképe Tolna megyéről, 
amelynek vízrajza különösen szép és gazdag. 1818-ban vette fel a 
Duna nagy kanyarulatát Báta és Szeremle között, részletes szinte-
zési adatokkal. 

447. Schneider István. 1802-ben született Remetén (Szepes m.). 
Oklevelét az Institutum 1826. július 17-én állította ki. Abaúj me-
gye mérnöke lett. 1826-ban a Hernád egyik szakaszát térképezte 
Forró község környékén. 1845-ből még maradtak községhatár-tér-
képei. 

448. Scholtz Eduárd János. 1805-ben született "Matheivilla" hely-
ségben (valószínűleg Mateóc) Szepes megyében. Szigorlatait az Insti-
tutumban 1830. március 13-án kezdte. Többszöri felfüggesztés után 
oklevelét 1830. szeptember 20-án kapta meg. Hogy mi volt az oka 
a felfüggesztéseknek, az anyakönyv nem árulja el. 1844-45-ben a 
.Hernádon mért fel egyes szakaszokat Hernádnémetinél. 

449. Schwartz Mátyás. Született Szentmártonban (Pest m.) 1820-
ban. Az Institutumban lett mérnök. Szigorlatai 1840. július 24. és 
1842. december 1. közé esnek. Az utóbbi napon nemcsak a kötelező 
mechanikai, hanem a nem kötelező felsőbb matezis szigorlatot is 

-letette, a utóbbit cum laude fokozattal. 1848. június 29-től a Tisza-
szabályozás mérnöke volt. 

450. Seress László. 1804-ben született Cegléden. Első szigoriatát 
még 1823-ban letette az Institutumban, de a geometIiából csak 1833. 
február 4-én szigorlatozott, s okI ev eIét másnap meg is kapta. Még 
ezen évben l11int okleveles mérnök Ceglédről pályázott a Tisza-
lIléréshez. és alkalmazták is. 

451. Sexty András. Amikor az Institutumot felállították, ő már 
a Tiszán térképezett. Szabolcs megye mérnöke volt a XVIII. század 
végén és a következő elején. Az 1780-as években a szabolcsi falvak 
határainak térképei kerültek ki kezéből, igen szép vízrajzi anyaggal. 
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Ő készítette el a Görög-atlaszba Szabolcs megye és a Hajdú-kerület 
térképét is. A tiszai nagy felméréseket megelőzőleg egyetlen más 
mérnök sem végzett az Alföldön olyan nagyszabású vízrajzi térké-
pezést, mint Sexty. Talán legkorábbi műve ezek között a "Plan des 
Theiss-flusses nach den Müllerischen Bögen« c. három nagy lapból 
álló térképe, amelyhez talán Müller Magyarország-térképének anya-
gát használta fel, s kb. 1 :86 400 léptékben készített el. Ez a térkép 
eltünt. Ez még nem volt egészen önálló felvétele. Saját munkája a: 
»Topographische Karte des Theiss Flusses insoweit selber zwischen 
Bereger, Ungvárer, Zempliner und Szabolcser Comitate ... " Ezt 
1 :14 OOO léptékben vette fel. Címe részben hasonló Plansker Ferenc-
nek a Tisza Ung megyei szakaszáról készített térképéhez. Ebből az 
látszik, hogy mintha valami megegyezés lett volna a tiszai megyék 
között a folyó felvételére vonatkozólag. Sexty ezen térképe 17 + 2 
lapból állott. Sajnos,' ma már ez sincsen meg. 1784-ben készült a 
Tisza Cigánd és Dombrád közti szakaszának lapja egy nagy kanyar 
átvágási tervével. 1796-ban térképet keszített Fényeslittke határáról 
fi Tisza ottani szakaszának kitűnő rajzával. A XVIII. század végéről 
való egy nagyméretű szép vízrajzi térképe, melynek címe "Zabol-
cser Comitat<,. Ezen a megye egész területének részletes vízrajzát 
adja, még a szabályozás előtti érintetlen állapotában, s olyan vízrajzi 
anyag van rajta, amelyet ma már nevében sem ismerünk. Végül 
1822-ben rajzolta egyik legértékesebb vízrajzi térképét: »Mappa quae 
remonstratur totius I. Comitatus de Zabolcs accurate situ s et ductus 
Canalis V. Namény ... « Ezen igen érdekes csatornázási terveket is 
nyújt, amelyek kétségtelenül tőle valók. Kiterjed a megyével szom-
szédos területekre is, így a Szamos, Bodrog és a Tisza szomszédos 
szakaszaira. Legérdekesebb rajta az a csatorna, amelyet Vásárosna-
ménytől Hajdúnánáson át Tokajhoz, Nánástól másik irányban a 
Hortobágy folyóig tervezett. 

Nagyon valószínű, hogy Sextynek még számos más értékes víz-
l'ajzi térképe is lappang megyéje levéltárában. 

452. Somossy Sámuel. 1807-ben született Önodon. Az Institu-
lumban első szigorlatát 1829. augusztus 27-én, az utolsót 1830. szep-
rember 3-án tette le. Oklevelét 1834. december 28-án váltotta ki. 
1846-ban az Építési Igazgatóság segédmérnöke volt Nagy-váradon. 

453. Spaczek János. Előfordul Spatsek néven is. Már az 1780-as 
években felvételezett. Valószínű, hogy kamarai mérnök volt, ma-
.gyarországi származására azonban semmi adatunk nincsen. 1780-ban 
egy térképet rajzolt a Duna Zimony és Belgrád közti szakaszáról, 
·egy másikat a Tiszának Szeged és torkolata közti szakaszáról. Az 
utóbbi 1:12400 léptékű, de semmi felmérési adatot nem tartalmaz. 
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1789-ben készített egy térképet a Maros Szeged és az erdélyi határ-
közti részéről. Ennek címe ("Praelminirter Fluss-Karte ... -«) arra 
mutat, hogy egy korai egységes vízrajzi felvétel egyik részlete le-
hetett, mert ilyen címűek vannak a Tisza egyes megyei szakaszáról 
is. Ugyancsak 1789-ből van egy lapja aDunának Vukovár alatti sza-
kaszáról, amely eredeti felvételek alapján készűlt, de kevés részle-
tet tartalmaz. 1789-ben készített egy térképet egész Torontál megyé-
ről, amelyemegye legrészletesebb és legszebb vízrajzi térképe, 
finom részleteket tartalmaz az ősi vízrajzból. 

454. Spengel József. 1807-ben született Pozsonyban. 1830. feb-
ruár 5-én jutott oklevélhez az Institutumban. 1833-ban mint okle-
veles mérnök Lőcséről nyújtotta be pályázatát a Tisza-méréshez, de 
nem tudunk alkalmazásáról. 

455. Sperl.ágh Dániel'. Pozsonyban született 1802-ben. Az Institu-
tum adott neki oklevelet 1831. október 29-én. 1837 februárjában 
gyakornoknak küldték ki Nagyváradra. 1846-ban a Hajózási Osztály 
gyakornoka volt. 

456. Sperlágh Ignác. Az Institutum anyakönyvében Sperlák. 
1800-ban született Hladovkán (Árva m.). Az Institutumban kapott 
oklevelet 1827-ben. Már előbb a Maroson dolgozott, ahonnan Tót-
várad környéki szakasz térképét ismerjük 1824-ből. -

457. Stednei Péter. Nem ismerjük életrajzi és tanulmányi ada-
tait. 1797-ben Püspökladány határát vette fel a Hortobágy folyó 
mocsárvidékének szép rajzával. 

458. Stehno A. W. Az Institutumban geometriából és vízépítés-
tanból tett szigorlatot 1826. január 28-án és 1827. május 23-án. Itt 
nem kapott oklevelet. Az Institutum anyakönyvei szerint Velencé-
ben született 1802 körül. 1829-ben gyakornok volt az Építési Igazga-
tóságon, majd a Körösökön dolgozott Nagyváradon. 1833-ban Vargha 
János kért e, hogy bocsássák el, mert igen sok adósságot csinált a 
városban, s egyébként is sok panasz volt ellene. 1834-ben a Duna 
óbudai szakaszáról készített meder-metszeteket. 

459. Steiner Adám. Zemplén megye mérnöke volt a múlt szá-
zad elején. 1820-ban megrajzolta a Bodrog és Latorca vízrajzát a 
Bogovich Károly által készített kanyar-átvágás tervével. 1803-1804-
ben egy likavai erdőtérképen így írta magát »zu dem Alpen-Geschaft 
beeideter Ing.« 

460. Steiner Lajos. 1806-ban született Sátoraljaújhelyen. Okle-
velét az Institutumtól kapta 1831. április 16-án. Valószínű, hogy 
Zemplén megye mérnöke volt, aki az 1840-es években Gesztely köz-
ség határában a Hernád árterét vette térképre. 
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461. Stengl Jakab. Pesten született 1812-ben. Oklevele az Insti-
tutumban kelt 1835. május 6-án. 1846-ban az Építési Igazgatóság >.bi-
zottsági« mérnöke volt az Al-Duna szabályozásán. 

462. Stettnel' Alajos. 1826-ban született Pesten. Geometriai szi-
gorlatát az Institutumban 1844. július 17-én tette le, de oklevelét 
csak 1850. április 17-én vette ki. Az 1850-es években Grasgruberrel 
együtt vette fel a Tarna Zsadány és Mihálytelek közti szakaszának 
l:érképét. 

463. Stiller .4ndrás. 1741-ben született. A bécsi katonai mér-
nöki akadémiára 1757. december 29-én lépett be, s ott tanult 1758. 
szeptember 29-ig. Ekkor egyik ezredbe mint kadétot osztották be. 
Hogy mikor került a polgári életbe, nem tudjuk. Később Turóc és 
Zólyom megye mérnöke volt. A XVIII. század második felében el-
készítette Turóc megye térképét szép vízrajzi anyaggal, majd a Ga-
ram alsó szakaszán vett fel egy részt, és rajzolt abba kanyar-átmet-
szési terveket is. 

464. Strom József. 1846-ban mérnöksegéd volt a tengermelléki 
kamarai kerületben Fiuméban. 

465. Szabó IstvárL 1799-ben született Gomba Pest megyei köz-
ségben. Első szigorIatát az Institutumban 1818-ban tette le,' de ok-
levele csak 1828. november 18-i keletű. 1833-ban mint Bács megye 
mérnöksegédje kérte felvételét a Tisza-méréséhez, azonban nem vet-
ték fel. 

466. Szabó Istvál1, 1791-ben a Veszprém és Fejér megy ei SárvÍz 
nagy mocsárvidékének lecsapolási térkép ét készítette el, Jecsapolási 
1ervekkel. Egyik korai vízszabályozási térképünk ez a lap. 

467. Szabó Mihály. 1792-ben született Miskolcon. Oklevele az 
Institutumban kelt 1816. október 7-én. 1845-ben Büdszentmihály ha-
tárának vízrajzát vette fel. 

468. Szabó-Keresztszeghy Béla. Visón (Máramaros m.) született 
1820-ban. Az Institutumot végezte, ahol első szigorlatát még 1841. jú-
nius 14-én letette, de mivel a vízépítési szigorIatán 1846-ban először 
visszavetették, az utolsót csak 1846. június 24-én sikerült letennie. 
Oklevelét 1846. október H-én adták kezébe. 1848 áprilisában a Tisza-
szabályozással kapcsolatban a Borsa, Ilosva és Salva folyókon dol-
gozott. 

469. Szakonyi Ignác. 1803-ban született Bakonytamásiban 
(Veszprém m.). Sopronban filozófiát végzett, azután az Institutum-
ban szerzett oklevelet 1827. szeptember 28-án. Eleinte Pannonhalma 
környékén vett fel birtoktérképeket. Fő munkaterülete később a Ka-
pos folyón volt. 1830-ban Király Lajossal és Nagy Istvánnal a Marcal 
mocsaraiban jelölt ki határokat, 1833-ban a Kapos bozót ját térké-
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pezte Szakál és Kurd községek között. 1835-ben Beszédes Józseffel 
rajzolták meg a Kapos bozótj ába tervezett Zichy-csatorna térképét, 
1838-ban Klausz Adolffal és Brechter Józseffel a Kapos csatorná-
ját vitték térképre a Dombóvár körüli szakaszáról. 1844-ben meg-
rajzolta a dombóvári uradalom lecsapolási tervét 1 : 7200 léptékben. 
Valószínű, hogy utadaImi mérnökként dolgozott. 

470. Szalaky Gábor. 1746-ban született Turóc megye »Mosatri-
ensis« nevű helyén. Szencen tanult a Collegium Oeconomicumban, 
amelynek 1763-66. években volt növendéke. Lehetséges, hogy Bi-
har megye mérnöke volt a századforduló táján. Legtöbb térképe 
ugyanis innen maradt fenn. De az is lehetséges, hogy kamarai mér-
nök volt. 1788-ban a Dudvágon térképezett Gesztnél, 1798-ban a 
Korpona folyócskán Hont megyében. 1803-ban Biharban dolgozott, 
ahol a Berettyót vette fel Gáborjánnál, majd Félegyházánál 1804-ben 
Derecske határát a Kálló-érrel, 1805-ben pedig a bihari Zsadány 
határát a Kis-Körössel,· Korhánnyal és sok mocsárral. Egy Szalaky 
Gábor rajzolta a Görög-atlaszba Torna megye térképét. 

471. Szalay István. A XVIII. század vége felé segédmérnök 
volt Bács-Bodrog megyében. 1785-ből fennmaradt egy térképe Úr-
szentiván bácskai község határáról az ottani gazdag vízrajzzal. Ezt 
Quits Antallal rajzolták, aki akkor ott megyei mérnök volt. 1815-
ből még egy műszaki számadása ismeretes. 1929-ben az Orczy-ura-
dalom mérnöke volt. 

472. Szalóky Nepomuk János. Annyi~ tudunk róla, hogy had-
nagy és a primási uradalom helyettes mérnöke, majd Nyitra me-
gyében hajózási mérnök volt, aki e megy éről térképet is rajzolt, 
amelyben szépen ábrázolta az ottani sűrű vízrajzi hálózatot. 

473. Szász József. Gyulán született 1i90-ben. Az Institutumban 
tanult, s itt első szigorlatát 1815. szeptember 9-én tette le, ai utol-
sót 1816. január 22-én. Oklevelét még azon a napon megkapta. 
1829-ben Bihar megye mérnöke volt, s a Körösök szabályozásán 
igen sokat dolgozott. így pl. 1830-ban a Gyepes-éren vezette a 
munkálatokat, 1832-ben a Fekete-Köröst tisztogatta. 

474. Szathmáry Sámuel. 1797-ben született Miskolcon. Okle-
velét az Institutumban kapta 1819. április 4-én. 1833-ban Torontál 
megye mérnöke volt, aki felvételét kérte a Tisza-szabályozáshoz, 
illetve méréshez. 1847-ben a Budapesti Híradóban résztvett a Tisza-
szabályozási tervek vitájá~an (1847. 428-29. sz.). Egy térképét is
merjük 1829-bőL amely a Maros szabályozási terveit tartalmazza 
Szegedtől felfelé. 

475. Szatmáry József. Debrecenben született 1804-ben. Az 1ns-
titutumban hallgatta a mérnöki előadásokat. Oklevelét 1826. már-
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eius 18-án vette kézhez. 1822-ben azonban már mint kaligrafust 
küldték le a Körösökhöz a térképek rajzolására, de Huszár nem 
volt megelégedve rajzképességével. 1848-ban a Tisza-szabályozás-
sal kapcsolatban felállított Nádorbíróság mérnökeként dolgozott. 

476. Szegedy Károly. Szegeden lakott, amikor 1846. július l-én 
Keczkés ajánlotta Széchenyi nek a Tisza-szabályozáshoz a kis sze-
gedi osztály 90. sz. átvágásának mérnökéül havi 50 Ft fizetéssel. 
Ebből az összegből az sejthető, hogy még egészen fiatal mérnök 
volt akkor. 

477 . .szegedy Imre. Szatmári születésű, 1815-ben született. Az 
Institutumban szigorlatozott. Első szigoriatát 1839. július 8-án tette 
le. Oklevelét 1840. június 20-án váltotta ki. Hogy pályáját hol 
kezdte, nem tudjuk, mert csak 1848. július 30-án kérte felvételét 
a tiszai munkálatokhoz. 

478. Szemelits Ede. 1821-ben született Baranya megyében Ba-
basecz-Szőllősön (ma Babarcszőllös). Az Institutumban tanult. Szi-
gorlatait 1842. május 21. és 1845. február 26. között le is tette, de 
oklevelét nem váltotta ki. 1848-ban a Tisza-szabályozás mellé ren-
delt Nádorbíróság mérnökeként dolgozott. 

479. Szentmihályi Lajos. Püspökladányi származású, 1819-ben 
született. Az Institutum hallgatója volt. Szigorlatai kissé elhúzód-
tak. Az elsőt 1843. március 20-án tette mechanikából, de azután a 
geometriából és vízépítéstanból kétszer visszavetették. Az utolsó 
szigorlatot csak 1845. július 22-én sikerült letennie. Oklevelét jú-
lius 25-én állították ki. 1848. júniusában a Tisza szabályozásánál 
teljesített mérnöki szolgálatot. 

480. S?:ervanszky Adám. Még a XVIII. század második felében 
dOlgozott,1nint kamarai mérnök. Első fennmaradt térképei Püspök-
ladány és Karcag környékéről valók, és nag-yon gazdag vízrajzi 
anyaguk van. 1795-ben felvette a Keszthely határában egykor volt. 
nagy mocsárterületek térképét a régi levezető árkokkal, és új ki-
szárítási tervvel látta el. 

481. Szigethy Gyula József. Egyike azoknak a kevés magyar 
mérnökök nek, akik a Temesközben dolgoztak. 1838-ban Versecen 
volt kamarai mérnök. 1829-ből maradt egy térképe Tárnokszent-
györgy határáról a Berzava egy szakaszával. Vízrajzilag még jelen-
tősebb az a korábbi térképe, amelyet 1821-ben vett fel Szentjános. 
torontáli község határáról az Alibunári mocsárral. 

482. Szilberleithner József. Régi kamarai mérnök, esetleg er-
dész lehetett. 1818-ban térképre vette a Maros erdős szigeteit Szem-
laknál. 
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483. SziTány János. 1846. július l-én Keczkés ajánlotta Széche-
nyinek a Tisza-szabályozás tiszabeői osztályához a 79. sz. átvágás 
mérnökéül, havi 45 frt. fizetéssel, tehát akkor még kezdő mér-
nök volt. 

484. Szlámay Ignác. 1819-ben született Szakolcán. Az Institu-
tumban nyerte oklevelét 1842. március 29-én. 1861-ben partvédő 

műveket tervezett lVIohácsnál. 
485. Szlavkovszky Károly. 1817-ben született Szepes megyében 

Filiczen (később Filefalva). Szigorlatait az Institutumban 1842. jú-
lius 17. és 26. között feltűnő rövid időközben tette le, dicséretes 
eredménnyel. Oklevele még azon napon kelt. 1848-ban a Tiszán 
dolgozott, amikor Rauschmann volt osztálymérnöke a hevesi osz-
tályon. Innen jelentették halálát 1848. július 3-án. 

486. Szokolovics György. Gradiscán, Horvátországban született 
1789-ben. Az Institutumban els6 szigorlat át 1815. március l-én, az 
utolsót 1816. május 21-én tette le. Oklevelét még aznap kivette. 
1828-ban a bácskai kamarai kerület mérnöke volt, és az ottani vÍz-
ügyekkel foglalkozott. 

487. Sztariczky Mátyás. XVIII. századbeli hajózási mérnök volt. 
1783-ban térképre vitte egy 1773. évi vízügyi bizottságnak a Kulpa 
szabályozására vonatkozó tervét Károlyváros és Sziszek között. 
A Száva völgyében is dolgozott Zágráb és Belgrád között. 

488. Szubbotits József. 1795-ben született Daruvárott (Pozsega 
m.). Az Institutumban kapta oklevelét 1825. március 16-án. 1838-ban 
térképtári segéd volt, de még ebben az évben pályázott Temesvár-
ról a Tisza-méréshez, s alkalmazást is nyert. 

489. Szuchodolsky Gáspár. Alighanem katonai mérnök volt 
előbb. 1775-ben a Szamoson mért, s felvette a folyónak az erdélyi 
határ és tiszai torkolata közé eső szakaszát a Kraszna torkolati 
szakaszával együtt, s azon az átkelőhelyeket, hidakat, hajómalmo-
kat is ábrázolta. 

490. Szi1l:lő József. 1780-1790 körül Arad megyében dolgozott 
mint kamarai mérnök és a Fehér-Körös, főleg Borossebés környé-
kén számos falu térképét vette fel a folyó egy-egy szakaszával 
együtt. lVIajdnem minden térképét Emswanger Pál hitelesítette. 

491. Szi1ts Dénes. 1804-ben született BaJ,;acskán (Fejér m.). Ok-
levelét 1829. szeptember 29-én vette át az Institutumban. 1833-ban 
mint okleveles mérnök Budáról nyújtotta be pályázatát a Tisza-
méréshez. 

492. Szvoboda János. lVIagyarországi származása kétséges. Élet-
rajzi adatai ismeretlenek. Amikor Huszárt a Körös-vidék felmé-
résére kiküldötték, ő volt az ÉpítéSi Főigazgatóság vezetője. 1817. 
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szeptember 19-24 között szemlét tartott a Körös-vidéken, s Nagy-
váradról kiindulva bejárta a Sebes-Köröst, ellátogatott a Csiket-/ 
érre, Sárrétre, Tekerő-érre, Büngösd-érre, Fehér-Körösre is. 

498. Tallher Ferenc. Csak annyit tudunk róla, hogy 1788-ban. 
amikor az Építési Igazgatóságot felállítottákA ott mérnöksegéd (ad-
iunktus) volt. 

494. Tápay J állOS. 1848. májusában a Tisza-szabályozás hev~si 
osztályának mérnöke volt, annak ellenére, hogy mérnöki oklevele 
nem volt. Az Institutumban tanult ugyan, ahol két bukás után csak 
a geometriai szigorlatát tette le 1847-ben, más tárgyakból nem is 
kísérletezett. Tiszai munkálatainak részleteit nem ismerjük. 

495. Tentzer Károly. 1803-ban született Pesten. Oklevelét 1826. 
augusztus 30-án kapta meg az Institutumban. 1828-ban már az 
Építési Igazgatóságon dolgozott. 1830 táján a Nyitra folyón Palu-
zsánnál építendő malmokkal foglalkozott. 1836-ban a Boldva folyó-
~oz rendelték, hogy ott egy malom helyzetét vizsgálja meg, s ek-
kor az Építési Igazgatóság központi rajzoló mérnöke volt. Előzete
sen több térképet vettek fel Heymann és Gilvásyval együtt a Te-
mesközben, így 1827-ben a Fehér-mocsár lecsapolási ügyében a 
Bega-csatorna egyik szakaszát is. Dolgozott a Dunán is, a XIX. szá-
zad első felében felvette a Duna Dévény és Komárom közti szaka-
szának mindhárom ágát. 1841-ben a Bega topoloveci zsilipjeinek 
terveit másolta. 1846-ban az Építési Igazgatóság segédje volt. Az 
abszolutizmus alatt főmérnök volt a kormányzóság építési osztályán. 

496. Tessedik Sámuel, ifj. Fia volt a nagyhín:'í Tessedik Sámu-
Anek, aki Szarvason az első magyarországi mezőgazdasági iskolát 
alapította. Az Institutumban kezdte tanulmányait, de csak két szi-
gorlatot tett le, 1801. július 10-én a geometriából, 1805. április 
25-én a mechanikából. 1812-ben a Sebes-Körösön Szeghalomnál 
tervezett csatornát. 1815-ben Losonczi J ózse:fel elkészítették a 
Fehér-Körös árterének igen részletes térképét az itt szertefutó erek-
kel, fokokkal. Ezt a térképet Karacs Ferenc metszette rézbe. 
1816-ban az egykori Kurtza-folyás 13 pontjáról csinált keresztmet-
szetet a szentesi határban. 1817-ben Vay kir. biztos kérte a Körö-
sökre küldését, de nem találkozunk ott vele. Ezzel szemben 1818-ban 
Mezőtúr környékéről maradt fenn egy szép vizrajzi térképe. 

497. Thaly Dénes. 1809-ben született Csépen (Komárom m.). 
1831. április 3-án kapta meg oklevelét az Institutumban. 1833. jú-
lius l-én mint o~leveles mérnök szülőhelyéről nyújtotta be pályá-
zatát a Tisza-méréshez, és oda fel is vették. 1852-ben Herrich Ká-
Toly vezetése alatt a Tisza szabályozasánál dolgozott. 
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498. Than Ferenc. Miskolcon született 1826-ban. Az Institu-
tumban végezte tanulmányait. Szigorlatait 1845. július ll-én kezdte_ 
később a geometriai szigorlat át nem fogadták el, úgyhogy ezt a 
szigorlatot csak 1846. május 14-én tette le. Viszont 1846. július: 
24-én a nem kötelező felsőbb mathezisből is szigorlat ot tett. Okle-
velét 1847. szeptember 6-án vette ki. 1848. július 6-án felvételét 
kérte a tiszai munkálatokhoz, de akkori ottani munkájáról nincse-
nek adataink. 

499. Tippel Ferenc. Régi kamarai mérnök vagy erdész lehe-
tett. A XIX. század elején Magyarcsanád körül dolgozott a Maros-
mentén. 

500. Tomasich János. Munkássága nagyobbára a XVIII. szá-
zadra esik. Zala megye mérnöke volt. 1792-ben elkészítette megyéje 
szép térképét, s ezt Junker metszette rézbe Bécsben. A Görög--
atlaszban is ő tőle való Zala megye térképe. 1792-ből maradt tőle 
egy kéziratos térkép Csáktornya környékéről kitűnő vízrajzi. 
anyaggal. 1799-ben egy részletes vízrajzi térképet vett fel a Murá-
nak az országhatártól torkolatáig, a Drávának a Murától aDunáig 
terjedő szakaszáról. Ezen már kanyar-átmetszési tervei is vannak._ 
1805-ben a Pölöskei-mocsarakban tervezett lecsapoló csatornákat 
Zala megyében. 

501. Tomcsányi Ádám. 1755. december 4-én született Kamán-
faluban (Nyitra megye). Középiskoláit Nyitrán, Selmecen, Nagy--
károly ban végezte, s 1778-ban a budai egyetemre iratkozott be, de 
a filizófia elvégzése után az Institutumban is folytatott tanulmá-
nyokat és mérnöki oklevelét 1787. március 29-én kapta meg. 1790-
ben egyetemi tanársegéd, 1791-ben nagyváradi akadémiai tanár, 
1798-ban pozsonyi akadémiai tanár, 1801-ben a pesti egyetem fi-
zikai tanszékének tanára lett. 1789-ben a Zagyván és Tarnán vett 
fel 8 térképet, főleg Jászberény környékéről. Sajnos, ezek ma már-
nem ismeretesek, de egykor igen dícsérték azokat. 

502. Tomori János. Hogy okleveles mérnök volt-e, arra nincsen_ 
biztos adatunk. 1840 körül egy só rakodó csatorna tervét másolta 
lVIáramarosszigeten. 

503. Tomsich Domokos. 1810-ben született Fiuméban. Utolsó 
szigorlatát 1833-ban tette le az Institutumban, de okI ev eIét nem 
vette ki. Már hallgató korában gyakornok volt az Építési Igazga-
tóságon. 1845-ben mint hajózási mérnök az al-dunai Széchenyi-út 
építését vezette, már 1838 óta ott dolgozott. 1846-ban az AI-Duna-
szabályozás felügyelő mérnöke volt. 

504. Tomsits Mátyás. 1830-ban született Székesfehérvárott. Az 
Institutumban valamennyi szigoriatát letette 1852-1853-ban, de 
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oklevelét nem váltotta ki. 1862-ben Bogyiszló határának térképét 
vette fel a Duna ottani holt ágaival, fokaival együtt. 

505. ToperczeT Antal. 1806-bcil1 Késmárkon született, ahol filo-
zófiát és jogot is tanult. Az Institutumban szigorlatait 1831. ja-
nuár 14-én a geometriával kezdte meg, de 1833. május 23-án a 
mechanikai szigorlatán visszavetették. Mivel ezt a szigorIatát nem 
ismételte meg, oklevelét nem is kapta kézhez. Igen jó mérnöki 
g?akorlata lehetett azonban, mert 1827-29-ben Máramarosban a 
kamarai mérnök mellett gyakornokoskodott, s 1831-ben az Építési 
Igazgatóságon volt tb. gyakornok. 1833-ban lett fizetéses gyakor-
nok l ft napidíjjal. 1834. október 7-én vették fel a Duna-térképé-
szethez, ahol Gutor és Vének közötti felvételezésben foglalkoztat-
ták. Még ezen évben áthelyezték a Tisza-méréshez, s II. oszt. mér-
nöknek nevezték ki 2 ft napidíjjal. 1838-ban ki akart lépni a 
tiszai munkálatokból, de mint jó mérnököt sikerült visszatartani. 
Úgy látszik, hogyamunkálatokban azután mindvégig részt vett. 

506. Topolansky. Csupán annyit tudunk róla, hogy 1855-ben 
felvette a Duna jégtakarójának helyszínrajzát a Gellért-hegytől a 
Hárosszigetig, és hat meder-keresztmetszetet készített e szakaszról 
a jégtakaróval együtt. 

507. Torkos József. Kamarai mérnök lehetett. l770-ben a DW1a 
szép térképét készítette el Bécs és a magyar határ közti szakaszá-
ról Bécs alaprajzával együtt. 

508. Torkos Sándor. l820-ban született Högyészen, Vas me-
gyében. Oklevelét az Institutumban 1844. március 2-án kapta meg. 
1846. július l-én Keczkés ajánlotta Széchenyinek a Tisza vásáros-
naményi osztályára a 8-10. sz. átvágás ok mérnökének havi 45 Ft 
fizetéssel. 

509. Tóth Antal. l796-ban született Fülöpszálláson. Filozófiai 
és matematikai tanulmányok után ment az Institutumba. 1822-
24-ig azonban már Békés megye mérnöke mellett folytatott gyakor-
latot. Oklevelét az Institutumban nem vette ki, bár utolsó szigor-
latát is letette 1825. március 19-én. 1827-ben a Duna térképezésé-
hez vették fel, s l830-ban került át a Tisza-méréshez. l834-ben L 
oszt. Tisza-mérnöknek nevezték ki. Ezen év szeptember 5-én már 
Beodráról tett jelentést. Lányi jelentéseiben elsőrendü munkaerő
nek mondja,' aki a háromszögelésben, szintezésben, felvételezésben 
egyaránt jártas. 1837-ig dolgozott a Tiszán, de akkor elbocsátását 
kérte, mert ezen év augusztus 25-én Zala megye mérnök ének vá-
lasztotta meg. Az Építési Igazgatóság november 26-án dícsérő elis-
meréssel bocsátotta el a Tiszától. 
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510. Tóth Mihá:l"y. 1809-ben született Makón. Középiskoláját 
Hódmezővásárhelyen végezte ell826-ban. l828-ig filozófiát tanult. 
l831-32-ben az Institutum hallgatója volt, miután két évi gyakor-
latot töltött el Csanád megye mérnöke mellett, s ott már akkor 
felvételezett, szintezett. Rövid ideig Komárom megyében urbáriális 
munkákkal is foglalkozott, s ezután ment az Institutumba. Okleve-
lét itt 1833. május 15-én kapta meg, de már 1832. március óta az 
Építési Igazgatóság gyakornok a volt a Tisza-mérésnél. 1836. február 
9-én napidíját 2 Ft-ra emelték. Egyik legjelentősebb tagja volt a 
Tiszán dolgozó mérnöki karnak. 

511. Tóth Rudolf. 1818-ban született Balatonkajáron (Veszp-
rém m.). Az Institutumban geometriai szigorlat át még 1838. 
augusztus 30-án letette, de oklevelét csak 1841. április 28-án kapta 
meg. Viszont már 1839 óta részt vett a Tisza-mérésben, s ebben az 
évben Szabolcsban dolgozott. 1840-ben a Szamos on mért Szatmár-
tól nyugatra és a Túr folyócska mentén. Mindvégig kitartott a Tisza-
felmérésnél. 

512. Tóth Sámuel. Szentpéteren, Komárom megyélY-:n született 
1801. vagy 1802-ben. Középiskoláit Debrecenben végezte, a mérnöki 
tanulmányait pedig az Institutumban, ahol a geometriából 1825. 
március 25-én szigorlatozott. Utolsó szigorlatát 1829. május 29-én 
tette le, de oklevelét csak 1831. szeptember 15-én váltotta ki. Még 
mérnöki oldevelét megelőzőleg 1821-24 között Kovács György deb-
deceni mérnök mellett. 1825-26-ban pedig Decsy József, Pest m2-
gye mérnöke mellett gyakornokoskodott. l830-ban Araa.ról folya-
modott felvételre a Körös-vidék felméréséhez. l832-ben már Vargha 
János mellett dolgozott Nagyváradon. 1833. március 23-án kérte 
állandó alkalmazását,. amit Vargha javasolt is. 1833. augusztus 
12-én Vargha a hanyag Stehno András helyett kért e Tóth alkal-
mazását. 1834-ben valóban a Berettyón szintezett. 

513. Tóth Sánclar. l833-ban mint Szabadka mérnöke pályázott 
a Tisza-méréshez. Arról azonban nincs tudomásunk, hogy ott dol-
gozott volna. 

514. TóthfallLssy Sánmel. 1782-ben született Felsőnyárádon, 

Borsod megyében. Oklevelét 31 éves korában, 1.816. augusztus 14-én 
kapta meg az Institutumtól. 18l8-ban a Szamos on mért, mint az 
Epítési Igazgatóság mérnöke, és a torkolati szakaszt vette fel a 
Kraszna szomszédos részével együtt. 1830 körül a Kraszna csator-
názandó részét rajzolta fel, Olcsvától a torkolatig, keresztmetsze-
tekkel és müszaki leírással látta el. 

515. Török Ferenc. 1822-ben született Szentgyörgyön, Zala me-
gyében. Az Institutumban szigorlatait mind letette, lüvéve az 
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oeconomia ruralist ehelyett a felsőbb matézisből vizsgázott, viszont 
oklevelet nem kaphatott. Utolsó vizsgáját 1848. április 27-én tette 
le. Egy térképét ismerjük, amely 1848-ban kelt, amelyen a Zala és 
Somogy megyék közti berket vette fEJ. 

516. Turkovits Lajos. 1806-ban született Pécsett. Geometriai 
szigorlat át az Institutumban1830-ban kezdte. Oklevelét 1835. május 
ll-én kapta kézhez. 1833-ban mint a Duna-térképészet mérnöke 
pályázott a Tisza-méréshez. Hogy mikor vették fel, nem tudjuk 
de az bizonyos, hogy ott aztán végig kitartott. A munkálatok vége 
felé, 1845-ben Eszeny és Dombrád között felvételezett a Tiszán, 
elkészítette a Salamon és Cigánd közé eső szakasz átnézeti térké-
pét, majd a régi töltéseket szintezte és hossz-szelvényeiket vette 
fel Eszeny és Dombrád között. 1845 végén a Tapoly völgyében 
Szürnyeg körül készített helyzetleírást. 

517. Újfalussy Sándor. Kisújszálláson született 1803-ban. Az 
Institutumban sajátította el a mérnöki tudományokat, ahol szigor-
latait 1825. marcius 6 és 1826. március 22 között tette le. Okleve-
lét 1826. május 6-án váltotta ki. 1829-ben a ~agykúnság mérnöke 
volt, s részt vett azon körösi ügyek tárgyalásában, amelyek a Nagy-
kúnságot is érintették. 

518. Vaczulik Anial. 1860-ban a Vágon dolgozott. Pöstyén és 
Vágszerdahely között készített szabályozási terveket. 

519. Vágner Ádám. 1811-ben született Szegeden. Első szigorla-
tát az Institutumban még 1833. március 13-án tette le, de az utolsót 
csak 1839-ben, s így oklevele is csak 1840. december 14-én kelt. 
l839-től kezdve mindvégig részt vett a Tisza-mérésben, s ebben az 
évben Ugocsában és Máramarosban felvételezett. 1840-ben a La-
torcán találjuk, főleg Munkács környékén. Utolsó munkálatai Nagy-
szőllős környékéről valók. 

520. Vaisz A.ntal. 1806-ban Pesten született. Középiskolai ta-
nulmányai után a tüzérségnél szolgált, s mint főtúzér jó matema-
tilmi ismeretekre tett szert. Mérnöki gyakorlatot Verőce megyében 
végzett. Az Institutumban 1830-ban letette geometriai szigorlatát, 
úgyhogy 1832 áprilisában n:ár tb. gyakornok volt az ÉpítéSi Igaz-
gatóságon, s ezen év második felében már II. oszt Tisza-mt'rnök. 
Oklt:velét csak 1835. március 2-án kapta ki. 1833. március 5-én a 
Duna-térképezéshez osztották át. de 1834. március 3-án visszake·ült 
a Tiszához. A Dunán Kecse mérnök vezetése alatt a Tachtalia és 
Vaskapu között dolgozott. a Tiszán pedig 1834-ben Szeged és Szell--
tes között. meg Óbecsénél felvételezett_ Kitúnő felmérőnek jelen-
tették az ÉpítéSi Igazgatósághoz. 1838. március 26-án kilÉ:pett a 
tiszai munkálatokból, de nem tudjukj hol dolgozott tovább. Csa!{ a 
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Bach-korszakban tünt fel ismét, nevét akkor már Waiss-néJk Ílya, 
s a kormányzóság építési osztályának főmérnöke volt Pozsonyban. 

521. Valla Ede. Az Institutumban szerezte mérnöki szakkép-
zettségét, s szigorlatait 1344. november ll-től 1345. július 29-ig tette 
le, közben a geometriából egyszer bukott is. Oklevelét nem váltotta 
ki. 1343. augusztusában a Tisza-szabályozás beregi osztályának 
mérnöke. 

522. Vályi György. l756-ban született Kővárott. Még Szencen 
tanult 1775-75-ig. Lehet, hogy kamarai mérnök volt, mert igen 
sokfelé dolgozott. de az is lehetséges, hogy az Eszterházy-uradalom-
ban szolgált. 1733-ban felvette Kürt-puszta térkép ét a Tarna mo-
csarai között. l733-ban ügyancsak innen hagyott hátra egy gyö-
nyörü térképet l : 4300 léptékben a környék aprólékos vízrajzával. 
Még ebben az évben elkészítette Ipolypásztó környékének erdőtér
képét a Duna-könyök mindkét ágának Visegrád alatti szakaszával. 
Ezen idő tájban kelt a Hanság egész területének kiváló térképe a 
Rába egykor idefutó ágával és a Répcével, továbbá a Garam Tol-
mács és Kis-Szecse közti szakaszának felvételi lapja. l797-ben ismét 
Kisér környékén vette fel' Kürt-pusztát. l323-ban Reisz Keresztély-
lyel felmérték a Tiszakürt-Jászkisér-Szászberek-Újszáz-Alsó-
szentgyörgy-Szolnok közti területet a Tisza, Zagyva, Tarna szám-
talan vízfolyás ával és mocsaraival, s az egykori Miller titokzatos 
folyásával együtt. 

Vályi a XVIII. század végének egyik legkiválóbb vízrajzi tér-
képésze volt. 

523. Várady Pál. l757-ben Pozsonyban született. Még Szencen 
tanult a Collegium Oeconomicumban, amelynek 1775-75-ban volt 
növendéke. l735-ben a Hajózási Osztály 2. adjunktusa volt. az Épí-
tési Igazgatóság megalakultával pedig. l7S3-ban első igazgatósági 
segéd. Térképeit nem ismerjük. 

524. Vargha János. l793-ban született Ekeli községben. Komá-
rom megyében. Oklevele az Institutumban kelt 1323. április l5-én. 
l329-ben az Építési Igazgatóság megbízásából szemleutat tett a 
Körös-Berettyó-Tisza-Hortobágy folyó~ Arkus. Kadarcs vízvidé-
kén, amiről kitünő jelentésben számolt be. l329-ben Nagyváradon 
dolgozott mint adjunktus-mérnök. 1331-től kezdve mint a Körősők 
igazgató-vízmérője lett oda kiküldve. s Zelenka adta át neki a 
nagyváradi irodát. 1837. március 30-án Zichy Ferenc kir. biztos bi-
zonyítványt állított ki számára az ott végzett kiváló munkájáról. 
Még azon évben a Bega-csatorna építésével bízták meg. Nagyváradi 
szolgálata alatt Huszár még szintén ott volt, de a vízi ügyeket már 
Vargha vezette. l345-ban a Hajózási Osztály mérnöke volt évi 
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200 ft fizetéssel. 1847. július 25-én mint hajózási 1. o. mérnököt 
külföldi tanulmányútra küldötték, s útja Buda-Pozsony-Bécs-
Linz - 1schl - Salzburg - München - Augsburg - Lajos-csa-
i:orna - Donauwörth - Regensburg - Würzburg - Frankfurt-
Mainz - Köln - Nymwegen - Rotterdam - Hága - Amsterdam 

Haarlem - Arnheim - Mannheim - Karlsruhe városokon veze-
tett át. Úti tapasztalatairól a vízépítési ügyekben 1847. szeptember 
ID-én tett részletes jelentést Széchenyinek, jelentvén, hogy útja be-
fejezése előtt még fel akarja keresni Paleocapát is Velencében. Ek-
kor már olyan tekintélye volt Varghának, hogy 1846-ban Vá3ál'-
helyinek az Aldunára történt időközi távozása alatt ő vezette a Ha-
j ózási Osztályt. 

1847. novemberében Széchenyi felhívására kimutatást készített 
az addig végrehajtott vízi munkálatokról, amelyeket -az Építési 
Igazgatóság a só felemelt árának bevételeiből végeztetett. Ennek 
-alapján pontosan tudjuk, hogy 1847-ig mi történt Magyarországon 
él vízszabályozások terén. . 

1848-ban Széchenyi kinevezte a közmunkaügyi minisztériumba 
a hajózási ügyek igazgató-főmérnök ének. 

525. Várnay Ádám. 1852-ben Szegeden volt állami mérnök, s a 
:\11aros torkolatának szabályozásával foglalkozott. 

526. Vass Imre. 1790-ben született Rozsnyón. Oklevele az 1ns-
titutumból való, 1818. február 16-án kelt. 1829-ben elkészítette az 
aggteleki Baradla-barlang szép térképét. 1846. július l-én Keczkés 
mint "Pesten lakó ismeretes mérnököt" ajánlotta Széchenyinek a 
Tisza-szabályozáshoz a szegedi osztályon a 92. sz. átvágás mérnökéül. 

527. Vásárhelyi Pál. 1795. március 25-én született Szepesolaszi-
ban. Középiskolai tanulmányait lVIiskolcon végezte, majd Eperje-
sen hallgatott bölcseletet. 1814-ben mérnökgyakornok volt lVIiskol-
con Losonczy József mellett, azután az 1nsti tu tunc Geometricum ba 
iratkozott be. Mérnöki oklevelét 1816. november 30-án kapta meg. 
A mérnöki tanulmányokban Schmidt György volt a professzora. 
1317-18-ban Zemplén és Veszprém megyékben volt úrbéri és erdő
mérnök. Vay Miklós kir. biztos már 1817. szeptember 7-én kérte a 
Körösökhöz" de sikertelenül. 1819. március ll-én kinevezte a Hely-
tartótanács a Tisza és Körösök felméréséhez, amit akkor a nagy-
yáradi mérnöki hivatal vezetett. Ennek a felmérésnek a vezetője 
Huszár Mátyás volt. akinek keze alatt a legjobb iskolát, a legalkal-
masabb vízimérnöki terepen járta végig itt a fiatal Vásárhelyi. 
Huszár éppen 1820-ban szinteztette a Körös-vidéket. Itt valóban 
Dlyan kiváló gyakorlatot szerezhetett a vízi felmérésekben és vízi 
munkálatokban, aminőt akkor sehol és senki más mellett. Huszé.:' 
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volt akkor a legtehetségesebb magyar vízmérő. A Körösökhöz 
maga Huszár kérte 1819. január 27-én. Sajnos később elhidegült 
Huszár és Vásárhelyi közt a viszony, sőt Huszár 1821-ben minden 
állami szolgálatból el akarta bocsáttatni, de Vay mint kir. biztos 
ezt nem engedte meg. Vásárhélyi utóbb határozottan Huszár ellen 
fordult. A Körösöknél Huszár vezetése alatt Vásárhelyi az 1822. év 
végéig dolgozott, amikor is Huszár átvette a Duna-térképezés veze-
tését. Vásárhelyi a Körösökön maradt 1823-ig, amikor szintén át-
küldötték a Duna-térképezéshez, bár az Építési Igazgatóság már 
1822-ben tervezte átküldését. A Körösökön tanult meg Vásárhelyi 
úgy felmérni, hogy 1827-ben kiadta »Introductio in praxim trian-
gulationis« c. müvét, amelyben kiváló elméleti és gyakorlati utasÍ-
tásokat ad a háromszögelésre. Ezt a művét még abban az évben kö-
vette az »Auflösung einigeI' wichtigen Aufgaben als Beitrag ZU111 
geometrischen Trianguliren« c. tanulmánya. Ekkor Huszár veze-
tésével háromszögelt a Dunán. 

Huszár visszavonulása után a Duna-térképezés vezetését nem 
bízták rögtön Vásárhelyire, aki akkor már ott szolgált, hanem csak 
1829. április H-én nevezte ki a Helytartótanács a dunai felmérések 
vezetőjének és egyszersmind al-dunai hajózási mérnöknek. 

Széchenyi István ebben az időben már komolyan foglalkozot, 
az al-dunai problémával, de akkor még nem Vásárhelyiben, hanem 
Beszédes Józsefben, a másik nagy vízimérnökben és vízépítőben 
\'élte megtalálni szoros munkatársát; s Beszédest vitte magával 
1830-i al-dunai tanulmányút j ára. Amikor azonban Beszédes tanul-
mányútjának eredményeit és az ottani hajózási akadályok elhárítá-
sára vonatkozó terveit a Tudományos Gyűjteményben 1831-ben 
közrebocsátotta, Vásárhelyi ezeket is, Beszédes más, előbbi tanul-
mányait is keményen bírálta, s ezzel a kiváló két magyar vízimér-
nök útjai örökre elváltak egymástól. 

Amikor Vásárhelyi átvette a Duna-felmérés vezetését, a Dé-
vény-Péterváradi szakasz Huszár vezetésével már csaknem egé-
szében elkészült, 1" = 50° mértékarányban. Ezt Vásárhelyinek csak 
be kellett fejeznie, amit olyan kiváló eredménnyel teljesített, hog.'; 
az akkori Építési Főigazgató, Rauchmüller e felmérés eredményeit 
a világ akkori legjobb folyami térképének mondotta. Viszont Vé"t-
sárhelyi vezetése alatt készült el él fenti ropografiai térképek utár: 
a Duna vízrajzi felvétele, szintezése, metszetei és víziméréseinek 
nagy munkája, valamint az egész Al-Duna felmérése és térképezést, , 

A Duna vízrajzi szintezés ét 1831-ben kezdték meg az osztrák 
Petronelltől kiindulva. Hogy milyen óriási munkát teljesítettek itt 
vízimérnökeink Vásárhelyi vezetése alatt, arra jellemző, hogy Pet-
rünell és Apatin közti Duna-szakaszon 293 metszetet vettek feL 
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sőt a kritikusabb szakaszokon jóval sűrűbben és nagyobb léptékben 
dolgoztak, pl. Petronell és Gutor között 25 keresztmetszetet készí-
tettek l : 3600 léptékben, 16 hosszmetszetet l :576 léptékben, és a 
Vásárhelyi vezetése alatt készült híres dunai térképszelvénye~ 

száma nem kevesebb, mitn 2442 darab volt. A Dévény-Pa!ánka 
l"özti. szintezést 1831. január l-től 1835. június 15-ig végezték el. 
Ezutan már Hieronymi vezette e munkákat. 

Közben Vásárhelyi szabályozási terveket is kidolgcJ7otl egyes 
szakaszokon. Így 1829-ben Forberger Sámuellel. aki később az Al-
Dunán is munkatársa volt, Apatin szakaszára készítettek egy ki-
sebb szabályozási tervet, 1831-34-ben pedig Petronell és Vének 
közötti szakaszra egy másikat. 

Mindezek mellett még számos más nagyléptékű szelvény t is 
készített vagy készíttetett a folyó egyes szakaszairól, s az árvíz 
után már a fővárosi Duna szabályozásának kérdése is foglalkoz-
tatta. A Lánchíd építésével kapcsolatban vízrajzi tanulmányt írt 
1832. május 15-i kelettel, amit kéziratban ismerünk, "Vízhelyzeti 
leírása a Dunafolyó egy részének a' Szentendrei sziget alsó csúcsá-
tól Budapest felett a' puskaportárig Budán alól" címen. Úgy lát-
szik, hogy ezt Rauchmüller felhívására készítette Széchenyi számára. 

Vásárhelyi kiváló háromszögelő volt, de úgy látszik, hogy első
sorban mégis a szintezés problémái érdekelték. 1829-ben írt egy 
szintezési utasítást. Ez kéziratban maradt fenn. Címe: »Instruction 
fül' die Donau-Mappirungs-Individuen zum Behufe der bey dem 
Donau-Strome vorzunehmenden hydrometrischen Messungen.« Az 
utasítás hét pontból álló terjedelmes tanulmány. A Duna szinte-
zése először mégsem érte el a szükséges pontosság ot, úgyhogy he-
lyenként utómunkálatokkal kellett pótolni. 1835-től kezdve már 
több helyen szinteztek a magyar folyókon, de Vásárhelyi nagy 
müve, az Adria szintjének a magyar folyókra való áthozatala csak 
1843-ban készült el. 

Vásárhelyi érdeklődése közben a Tisza felé fordult. 183I-ben 
készült Szeged környékéről a kéziratban fennmaradt térképe 
"Übersichts Karte der Königlichen Freystadt Szegedin und ihrer 
Umgegend, in Bezug auf daselbst von dem Hochwassern der Theiss 
und Marosch Flüsse of t eintretenden Überschwemmung Zu-
stand ... " (1 : 21 500). 

A Lánchíd építése tette szükségessé, hogy a Buda és Pest kö-
zötti Dunaszakaszt részletesen felmérjék. Ezért készült a Vásárhelyi 
vezetése alatt álló Duna-mappáció irodájában a következő térkép: 
"Situation-Plan der KönigI. Frey-Stadte Of en und Pest nach der 
neusesten Topographisch-Hydrogniphisjhen Donaustromskarte« 
(1 : 7200). 
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Az Al-Duna felmérése 1832-34. között történt meg részletei-
ben is, de Vásárhelyi már 1829-től kezdve dolgoztatott itt mérnökei-
vel. 1834-től ideje javát az Al-Dunán töltötte. Ö készítette el e sza-
kasz lejtmérését és szelvényeit is, valamint sebességméréseket is 
végzett. 1833-ban Széchenyi lett az al-dunai munkálatok kir. biz-
tosa, s a felméréseket ki akarták terjeszteni Traján-hídjáig, de 
Orsován alul a török akadékoskodása miatt csak 1833-tól lehetett 
folytatni a felméréseket. Az Al-Duna részletes térképei 1 : 7200 lép-
tékben készültek. 1833. július 13-án Vásárhelyi Pancsován találko-
zott Széchenyivel, s akkor beszélték meg a nagy munka részleteit. 
Elhatározták azt is, hogyafelmérési munkálatokon kívül Vásár-
helyi elkészíti az Al-Duna szabályozási terveit is. 1834-ben Vásár-
helyi elkészült az Izlás és Tachtalia zuhatagok szabályozási tervé-
vel, s azt még ez év július 16-án előterjesztette Széchenyinek, a 
Vaskapu szabályozási terveit pedig az ősz folyamán. Még 1833-ban 
ugyancsak elkészítette az itteni hajóvontató-út terveit is, de azokat 
csak 1835. november 30-i levelével jelentette Széchenyinek. 

Széchenyi meghívta Vásárhelyit egy angliai tanulmányútra. 
1833. november 28-án indultak útnak, s több megszakítás után 
1834. június 20-án érkeztek meg Londonba. Itt az al-dunai terveket 
bemutatták By angol ezredesnek, aki akkortájt Kanadában épített 
csatornákat, s ő a terveket minden tekintetben helyeselte. Vásár-
helyi angliai útjáról 1834 nyár végén érkezett haza, s késedelem 
nélkül hozzáfogott most már az al-dunai útépítő munkálatokhoz. 

Vásárhelyi rendkívül szerény díjazást kapott nehéz és felelős

séggel teljes munkásságáért. Széchenyi megkísérelte, hogy segítsen 
rajta, de az udvari kancellária szúkkeblűsége elzárkózott a díjazás 
felemelése elől. 

1834-35-ben nagy lendülettel, katonai segítség igénybevételé-
vel folyt az al-dunai út építése, ez Vásárhelyi munkaerejét annyira 
lekötötte, hogy a térképezés vezetése alól fel ke~lett mentetnie ma-
gát, s a térképezés vezetőjévé Hieronymi Ottó Ferenc mérnököt 
nevezték ki. 

Vásárhelyi ebben az idő tájban már országos nevű szaktekin-
tély volt. Ha anyagi elismerésekben nem is részesült erkölcsi el-
ismerést mégis kapott akkor, amikor a Magyar Tudományos Aka-
démia 1835. szeptember 14-én levelező tagjává választotta. lVIint 
a;;: Akadémia tagja, több szakkérdésben adott szakvéleményt és 
bírálatot. 

Ferenc király halála után az al-dunai útépítés, anyagi fedezet 
hiányában akadozni kezdett, s csak nagy nehézségek között tudta 
Vásárhelyi bevégezni és 1837-ben a forgalomnak átadni. Ezután 
kapta Vásárhelyi az Országos Építési Főigazgatóság 1. hajózási mér-



nökévé történt kinevezését. Vásárhelyi ezzel be is fejezte dunai 
munkálatait a helyszínen, de mint I. hajózási mérnök tovább is 
részt vett a dunai felmérés irányításában. 1837-től kezdve a köz-
pontban az ő kezén mentek át a tiszai ügyek is. Közben más fel-
adatokat is megoldott; irányította a Rába-szabályozás terveit 1838-ig, 
s a Fertő-lecsapoló csatorna terveit. 1838-ban az Athenaeum-ban 
hozzászólt a Lánchídépítés problémáj ához is, s ugyanazon évben -
még a pesti nagy árvizet megelőzőleg - rámutatott az itteni ve-
szedelmes helyzetre, utána pedig cáfolta azt a hibás felfogást, hogy 
az épülő híd veszedelmes jégtorlódásokat fog okozni. 

Az 1838. év egyébként Vásárhelyi irodalmi működésének leg-
tevékenyebb éve. Cikkei majdnem mind az Athenaeumban jelen-
tek meg. »Néhány figyelmeztető szó a Vaskapui ügyben« címen rá-
11mtat arra a hibás nézetre, hogy az ottani sziklatorlaszok elhárítása 
olyan mértékben apasztaná a vízszintet, ami a magyar folyókra je-
lentősebben visszahatna. Ez a cikke ismét főleg Beszédes vélemé-
nyével állott szemben. Al-dunai tanulmányai eredménye volt az 
1838-ban az ottani egykori Traján-út, Traján-híd, és Traján-tábla 
ismertetése. 

1841. július ll-én egy értekezést írt a vízsebesség méréséröl, 
amely ma is megvan eredeti kéziratában. Címe: »A' sebesség fokoza-
táról (Geschwindigkeit-Scale) folyó-vizeknél; felvílágosítva egy a' 
Dunán mért keresztmetszés 's abban talált sebességek által; továbbá 
a' Duna vízemésztéséről különböző vízállásoknál.« Terjedelme 21 
ívoldalnyi kézirat. MellékIete egy táblázat a Duna vízsebességéről 
és egy kereszt-szelvény. Nyomtatásban ez a nagyon becses értekezés 
1845-ben jelent meg az Akadémia Évkönyveiben. 

1835-ben kelt egy kéziratban maradt utasítása: »Instruction 
fül' die hydrometrische Vermessung des Donau Stromes in Ungarn 
\'on oesterreichischen Granze bis Peterwardein« címmel. Ez az uta-
sí:ás sehol sem jelent meg nyomtatásban. 

Irodalmi munkássága ilyen bőséges termésének eredménye az 
lett, hogy az Akadémia 1838. szeptember 8-án rendes tagjának vá-
lasztotta meg. 

1839-ben a nádor Berger Lajossal. a horvátországi igazgató-
mél'l1ökkel vizsgáltatta felül Vásárhelyi al-dunai útépítését. s en-
nek véleménye igen kedvező volt, úgyhogy Vásárhelyivel is készít-
tette az út meghosszabbítására vonatkozó tervezeteket. 

Széchenyi szívesen bekapcsolta volna a Lánchíd építkezésének 
munkálataiba is, s fel is hívta erre, de a szorosabb kapcsolat nem 
sikerült, bár részt vett az építkezés ellenőrzésében. 

1840-ben tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását a Beret y-
tyó hajózhatóvá tételérőL ami a Tudós Társaság Évkönyvében meg is 



jelent. Ebben kifejtette, hogya Berettyót a Bega mintájára lehetne 
hajózható\'á tenni. 

1841-ben ismét ellentétbe jutott Beszédessel. Szinte tragikus 
módon kerültek szembe minden alkalommal, amikor egymással 
érintkeztek. Beszédes inkább a gyakorlati megoldások és gyakor-
lati tapasztalatok alapján állott. Vásárhelyi meg kiváló elméleti ké-
szültséggel rendelkezett, s talán valami személyi ellentét is lehe-
tE·tt köztük. hogy nem tudtak semmi kérdésben sem egyetérteni. 
Ezúttal Gáthy Istvánnak egy műszaki értekezését Beszédes kiadásra 
ajánlotta az Akadémiának. Vásárhélyi yiszont kimutatta,i hogy lé-
nyegében nem eredeti mű, csak fordítás. 

Irodalmi munkássága során szembekerüIt nemcsak Beszédessel, 
akinek 1839-ben a "Kolozsvártól Gratzig hajózható nagy csatorna« 
tervét kritizálta meg a "Figyelmező«-ben, hanem Győry Sándorral, 
a másik nagy mérnöktudósunkkal is, aki Vásárhelyinek a hid tár-
gyában adott véleményét nem tette magáévá. 

Dunai munkálatai mé.r befejezéshez közeledtek, most egész 
energiájával és érdeklődésével a Tisza felé fordult. 1838-ban mál' 
kereszt- és hosz-szelvényeket mért a Tiszán. 

184l-ben kinevezték végre hajózási felügyelővé, és így szaba-
dabb mozgás volt további munkatere megválasztásához. Az 1840-ben 
a folyószabályozások ügyében összeállított bizottságban, melyet az 
országgyűlés rendelt el, Vásárhelyi képviselte az Országos Építési 
Főigazgatóságot. Az ő közreműködésével javasolta azután ez a bi-
zottság az 1844-i országgyűlésnek, hogy mindenekelőtt a Duna, 
Tisza, Száva, Kulpa, Dráva, Mura, Maros, Poprád és Vág folyókat 
kell szabályozni. Jelentését 1842. december 19-i keltezéssel tette meg. 

Mindezekhez és a közben felmerült csatorna-tervekhez azon-
ban hiányzott a tenger szintjére vonatkoztatott pontos szinte-
zés lehetősége. Egyik legnagyobb jelentőségű tette volt VásárhelYI-
nek, hogy l843-ban az Adria szintjéről kiindulva a Karszton átve-
zette a szintezést a Kulpára, onnan aSzávára, Dunára, Tiszára és 
ezek alföldi mellékfolyóira, és az eredményeket a Lipszky-féle tér-
képre rávezette, a folyók alacsony vízszintje és a partoknak az 
Adria szint je felett való magasságát ölekben és lábakban, »a föld-
szin függőjét vörössel, a vízszin függőjét kék színnel« jelölve meg. 
Ebből a térkép ből 3 példányt készített amelyekből egyik ma is 
megvan (Országos Levéltár, Htt. Div. XII. no. 1.). E térképének 
szinti adatait l890-ig használták a magyar vízimérnökök, amikor 
preciziós műszerekkel azután megmérték a Tisza 296, majd 1893-
95-ben a Duna 315 pontját. 

1844-ben ismét a Tiszán utazott és folytatott tanulmányokat. 
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Közben Lányi Sámuel befejezte a Tisza pontos térképezését, 
élmi 1833-42-ig tartott, de a munkálatokban Vásárhelyinek is irá-
nyító szerepe voIt,főleg azoknak utolsó szakaszában. 

lVIagyarságára jellemző, hogy 183i-től már magyar nyelven 
írta j elentéseit is. 

lVIikor Széchenyit a Helytartótanács közlekedési osztályának 
fönökévé nevezték ki, 1846-ban Vásárhelyivel Bercelig felhajózott 
a Tiszán, megindították a Tisza szabályozására vonatkozó előmun
kálatokat. József nádor 1845-ben elrendelte az Országos ÉpítéSi 
Főigazgatóságnál, hogy a Tisza-szabályozás terveit készíttesse el, s 
ezzel Vásárhelyit bízták meg. Vásárhelyinek mindössze néhány nap 
állott rendelkezésére tervei kidolgozására, de előzetes tiszai útjai 
és tanulmányai lehetövé tették, hogy e pár nap alatt is, június 8-ig, 
kidolgozhassa, s amikor Széchenyi 1845. június 12-én az érdekel-
tekkel megtartotta elő tanácskozását, bemutatta és ismertette elő
leges szabályozási terveit. E terveket a Helytartótanács egy mér-
nöki bizottsággal megbíráltatta; elfogadták, s Vásárhelyit a meg-
alakult Tiszavölgyi Társulat igazgató mérnökévé választották meg. 
Azonnal hozzálátott tervei részletes kidolgozásához, és a szervező 

munkálatokat is megindította. Kevéssé ismeretes, hogy 1846. már-
eius 25-i kelettel elkészítette végleges tervét. 1846. április 8-án, a 
Tiszavölgyi Társulat gyülésén, tervei ismertetése közben szívszélhü-
dést kapott és meghalt 

Vásárhelyi mindössze 51 évet élt de ezalatt annyit tett a ma-
gyar vizek felmérése és szabályozása terén, hogy munkásságát egyet-
len más magyar vízimérnöké sem közelíti meg. Duna-felmérés, Al-
Duna-szabályozás, a Tisza szabályozásának tervei, az al-dunai 
Széchenyi-út megépítése terén végzett munkái a közismertek, de 
ezeken felül kiemelkedő jelentőségü múszaki kezdeményezései vol-
tak a vízi munkálatok terén. A folyók szintezésének az Adria szint-
Jére vonatkozó méréseit már említettük. Vásárhelyi végezte a ma-
gyar vízi munkálatokban az első sebesség és víztömegméréseket 
is, mégpedig a Dunán az 1830-as években. Ő volt az első, aki az 
Al-Dunán nemcsak szabályozott, hanem elsőnek kutatta annak víz-
járási viszonyait is. Orsovánál és Plaviseviczánál vízmércéket állí-
tott. s azok adatait használta fel kutatásaihoz. 

Tiszai terveit azonban nemcsak befejezni, hanem idegen be-
avatkozásoktól megóvni sem tudta már. Paleocapával, akit tervei 
felülvizsgálatára hívtak meg, már nem találkozhatott, s éppen az 
volt terveire legvégzetesebb, hogy Paleocapa azt engedte meg be-
lőlük átvenni, ami azok legsebezhetőbb pontja volt. 

528. Vcmthier Lipót, TOcheforti. Az Institutum okleveleinek 
anyakönyvében nem találjuk nevét, ellenben megtaláljuk ott 
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Vauthier Zsigmondot, aki 1792 körül született Luxemburgban. Ok-
levelét az Institutumban 1819. március 19-én kapta meg. ValószÍnü, 
hogy a két név azonos személyt takar, s talán csak kettős kereszt-
névről van szó. 1836-ban a Kulpa felmérésén dolgozott mint hajó-
zási mérnök. 1846-ban már mint horvátországi kir. igazgató-mér-
nök a lVIura hosszszelvényeit vette fel. 

529. Vavrik János. Oklevelét az Institutumban kapta 1801. no-
vember 9-én. 1800-ban és 1815-ben Quits Ferenccel a Sárvíz egyik 
hosszú szakaszát vette fel Szekszárd közelében, nagy kiterjedésű 
mocsarakkal, különböző morotvákkal s két csatornával. 

530. Vay Miklós, báró. 1802. április 29-én született Alsózsolcán_ 
Középiskolái elvégzése után a pesti egyetemen jogot hallgatott, 
majd joggyakornokoskodott. 1823-ban a bécsi poly technikum on 
folytatott mérnöki tanulmányokat. Hazatérve közigazgatási tisztsé-
geket viselt, majd kir. biztos lett a Felső-Tisza szabályozásánál. Itt 
komolyan és szakszerűen foglalkozott vízépítési problémákkal. 1894. 
május l4-én halt meg Budapestell. lVIint kir. biztos egy árapasztó 
csatornát tervezett, amely Vásárosnamény tól kiindulva Szolnokig 
vezette volna a Tisza vízfeleslegét. 

531. Vedres István. 1765. szeptember 22-én született Szegeden. 
Itt végezte középiskoláit, majd a pesti egyetemen bölcseletet hall-
gatott és az Institutumban oklevelet szerzett. Ezt 1786. február 
ID-én vette kézhez. Kiváló készültségű mérnök volt, aki mérnöki 
tanulmányait megelőzőleg a felsőbb matézisből is vizsgálatot tett 
1784-ben. majd pedig gyakorlatot szerzett a Dunántúlon. Oklevele 
megszerzése után mérnöki kinevezést kapott Szegedre. Az akkor 
folyó L katonai (jozefinista) felméréseknek hathatósan segítségére 
,"olt a környéken. Városa környékén számos lecsapolási és kiszárí-
tási tervet készített. Így egy 3600 holdnyi mocsarat szárított ki Sze-
ged ha:árában, itt települt Vedresháza község. E területről egy tér-
képe is fenmaradt az Öszentiván és Gyála .közti mocsarakkal, ame-
lyet Pálfy István másolt le. 1805-ben írta »A Tiszát aDunával ösz-
szekapcsoló új hajókázható csatorna iránti értekezés« c. művét (új-
ból kiadták 1932-ben), amelyben a Pest-Szeged közti csatorna 
gondolatát dolgozta ki. 1830-ban jelent meg egy nagy jelentőségű 

értekezése »A' tul a' Tiszai Árvizek eltéríthetésérül egy két szó'·. 
Ebben rámutat arra, hogy töltésekkel nem lehet véglegesen meg-
akadályozni a tiszai árvizeket. Bizonyíték erre Torontál megye, ahol 
25 év alatt 7-8 mf árvédő töltést emeltek az addigi vízszinteknél 
jóval magasabbra. s ennek ellenére 1817-ben az addig el nem öntött 
helyek is árvizet kaptak. A folyók medrének feltöltődésével ugyanis 
a töltések magasságát is állandóan emelni kellene, ha a folyónak 
nincsen eléggé megfelelő sebessége. (Ez Vásárhelyi későbbi elmélete 
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és mai napig helytálló felfogás.) Felveti ezzel szemben egy árapasztó 
csatorna tervét, amelyet a Tiszából Tiszaújlak, Tokaj, vagy Tisza-
fürednél kellene kivezetni a Dunába. Ezzel az Alibunárt is le le-
hetne csapolni. Vedresnek ezt a tervét azóta sem méltatták kellő
leg, viszont őt követően többen felvetették egy hasonló irányú 
árapasztó csatorna gondolatát. 

Vedres Pest-Szeged-csatorna tervét csak 1835. január 30-án 
egy szegedi küldöttség adta át Széchenyinek, hogy azt az ország-
gyülés elé terjessze. Szegeden halt meg 1830. november 4-én. 

532. Végh Mihály. Születési helye Kój (Bihar m.), ideje 1792. 
Az Institutumban 1827. szeptember 7. és 1828. április 2. között tette 
le szigorlatait. 1830. március 23-án vette ki oklevelét. Hogy kez-
detben hol dolgozott, nem tudjuk, de 1848. április 2-án a tiszai 
ml.mkálatokhoz kért felvételt; kérésének eredménye ismeretlen. 

533. Veres József. Az Institutum állította ki oklevelét 1802. jú-
nius 9-én. 1806-ban a Hernád egyik szakaszát térképezte Újfalu 
határában. 

534. Veres József. Sárközy Imre Bőhm Ferenc életrajzában em-
lí1. egy Veres Józsefet, aki 1790-ben a Sárvíz-szabályozás veze-
tője volt. 

535. Vertics Ferenc. Néhány térképét ismerjük. 1769-ben ké-
szítetle »Conspectus decursus fluvii Sió ... « c. térképét, amely a 
Sió legelső magyar felvételü térképe. Még mértékaránya sincsen. 
Ugyancsak 1769-ből maradt tőle a Moson megy ei Sövényháza kör-
nyékének térképe a Répce igen hosszú szakaszával. Más adatok 
meg odamutatnak, hogy egy Vertics Ferenc nevü mérnök Csongrád, 
Csanád, Békés megyékben dolgozott. A Görög-atlaszba Csongrád 
megye térképét is ez rajzolta. Lehetséges azonban,! hogy a kettő 
egyazon személy. 

536. Vertics József. Első térképe 1775-ből maradt fenn, az 
utolsó 1805-ből. 1778 körül részletesen felvette a Maros Csanád me-
gyei szakaszát 22 db 1 : 14 OOO lépték ü lapon. ilyen nagy kiterjedésü 
és részletes vízrajzi felvételt rajta kívül aligha csinált még akkor 
magános mérnök. Ugyanezen tájt térképezte a Tisza Csongrád me-
gyei szakaszát is, de ez má:: csak átnézeti lap 1 : 86 OOO léptékben,. 
s alighanem egyik tagja egy egységes tiszai megyei felvétel-soro-
zatnak. 1788-ban készítette el Békés, Csanád és Csongrád megyék 
térképét, amelyen az ottani nagy folyókon kívül számos, ma már 
nem ismert vízfelületet ábrázolt. Van egy átnézeti térképe a Maros 
Csanád megyei szakaszáról ugyancsak 1788-ból, csak a megye felőli 
oldal kidolgozásával. ] 789-ben a Maros csanádi szakaszán 123 me-
dermetszetet is felvett, ami egészen egyedülálló abban az időben. 
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18ül-ben felvette Békés megyében a Fekete- és Fehér-Körös közti 
terület rendkívül gazdag vízrajzát. Ez kora egyik legjobb vízrajzi 
térképe. A Körösökön már Huszárt megelőzőleg szintezett. 

Vertics József térképeivel és medermetszeteivel megelőzte a 
maga korát. 

537. Viskovszky János. 1805-ben született Apatinban. Okleve-
lét az Institutum 1832. november 26-án adta kezébe. 1833-ban 
Vargha János mellé küldték Nagyváradra a Körös-méréshez 1 Ft 
napidíjjal. Itt jól bevált, csak 1835-ben vádolták meg a hivatalos 

.órák be nem tartásával. 1835. március 23-án véleményt kért róla az 
Építési Igazgatóság Varghától, hogy alkalmazható-e a Duna-Tisza 
vagy a lVIaros felmérésénél. 1835. szeptember ll-én Lányi kérte, 
hogya Nagyváradon gyakornokoskodó Viskovszkyt léptessék elő 
felmérő mérnöknek. mert már 1834. szeptember 24. óta Vörös Zsig-
mond helyén dolgozott 2 Ft-os napidijjal. 1836. tavaszán megbete-
gedett a Tiszán, s akkor ideiglenesen központi szolgálatra rendel-
ték be az Építési Igazgatósághoz. Nem tudjuk, hogy visszatért volna 
a Tiszára. 1846-ban hajózási ellenőr volt a lVIaroson. 

538. Vitalis István. 1800-ban a Berettyón mért Füzesgyarmat 
környékén. Felvette lVIezőtúr környékét is. 

539. Vogl Ignác. Kamarai vagy megyei mérnök lehetett, aki a 
XIX. század elején Arad megyében dolgozott, így többek között 
l807-ben felvette Kurtakér környékét az ottani vízrajzzal együtt. 

540. Vogelsperger János. Az Institutumban kapott 1786. január 
23-án oklevelet. 1788-ban az Építési Igazgatóság rajzoló mérnök éül 
alkalmazta. 

541. Vörös László. 1795-ben született Hódmezővásárhelyen. 18 
éves koráig asztalos volt, majd Debrecenben elvégezte a középisko-
lát, az Institutumban pedig megszerezte mérnöki oklevelét, ame-
lyet 1828. március 13-án vett át. 1822-től kezdve a Körös-vidék 
munkálatain dolgozott. 1826-ban mint dunai mérnök Pesten szin-
tezett, itt Keller Ignác és Báthory István mérnöktái'saival elkészí-
tette Pest első szintezési térkép ét nyolc nagy lapon, amelyekből ötöt 
Vörös rajzolt. Ez csak kéziratban maradt fenn. Ezeken a lapokon 
a város egyes pont jainak magasságát a budai vizmérőn lévő 10' 18" 
pontra vonatkoztatják. Vörös László Karacs Ferencnél tanult réz-
metszést is, úgyhogy maga metszette következő térképét, amelynek 
címe: »Alap és vizhelyzeti térképe Buda és Pest szabad királyi fő 
városainak, mellyet ... a Tekintetes Hidegylet ... tagjainak aláza-
tos tisztelettel ajánl ... « ez l833-ban jelent meg, léptéke 1 : 7200, ::; 
a Duna-térképezés adatainak alapján készült. Ez a gyönyörü térkép 
igen becses vízrajzi adatokat tartalmaz a pesti Duna-szakaszról: 
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:250 Ft-ot kapott érte a Hídépítő Egyesülettől, amelyből 273 Ft 24 kr 
jutalom volt szép. térképe elkészítéséért, 23 Ft 24 kr-t pedig a kő
nyomtatás költségeinek fedezésére kapott. Vörös nyugtája ma is 
megvan. 

1827-ben Vörös Huszár vezetése alatt a Dunán dolgozott, innen 
Et Tisza-méréshez pályázott, de ott nem nyert alkalmazást. Később 
Beszédes József munkatársa volt a Sárvíz lecsapoló munkálataiban, 
s vele, továbbá Póka Antallal és Halász Ignáccal a Tolna megyei 
Duna kanyarait, átmetszési terveit, a Szekszárdig tervezett hajó-
utat és a Sárvíz rendezési terveit ábrázolja egy térképen. Később 
Somogy megye mérnöke lett, s innen két vízrajzilag is érdekes kéz-
iratos térképe maradt feru1, az egyik Kaposszentjakab környékét 
ábrázolja 1835-ből, s másik pedig Somogy megye térképe 1850-ből. 

1843-ban Brechterre1 készített térképet egy határvonal felvé-
tele céljából, mely a Kapos-csatorna egy szakaszát ábrázolja. egy 
másik térképen a Kapos ber két rajzolta meg. 

542. Vörös Zsigmond. 1802-ben született Hódmezővásárhelyen. 

Geometriai szigorlatát 1830. december 29-én tette le az Institutum-
ban, de oklevelet csak 1835. április 10-én kapott. 1830-tól a Duná-
nál szolgált, s 1833-ban a Tisza-méréshez pályázott. 1834-ben már 
tiszai mérnök-gyakornok volt Lányi vezetése alatt. 1834-ben Sző
regnél felvételezett a Tiszán. 1834. augusztus 17-én kérvényében, 
amely Szentivánról kelt, azt kérte az Építési Igazgatóságtól, hogy 
mint tiszai figuráns-mérnököt négy évi szolgálata után mentsék 
fel állásától, s adjanak eddigi munkájáról szolgálati bizonyítványt, 
mert Somogy megye alkalmazta. Lányi hozzá is járult kéréséhez, 
s 1834 augusztusában távozott a Tisza-méréstől. 

543. Vuk.asovich GyÖTgy. Egy Vukasovich György az Insti-
tutum anyakönyve szerint 1815-ben született, s horvátországi szár-
mazású volt. Oklevelét 1842. április 29-én kapta meg. Nem dönt-
hető el, hogy azonos-e azzal a mérnökkel, aki a Szerémség térképét 
csinálta meg számos vízfolyás gazdag vízrajzával. Ez a térkép 
ugyanis jóval előbbi keletűnek látszik. 

544. Wagner GyÖTgy. 1791-ben a Duna Pozsony körüli szaka-
szának szép és részletes vízrajzi térképét vette fel bizonyos vízépí-
tési adatokkal. Kamarai mérnök volt. 

545. Wagner Mihály. Nevét Vágn ern ek is írta.Oklevelét az 
Institutum 1801. december 2-án adta ki. Első megmaradt térképe a 
Duna pozsonyi szakaszáról való 1790-ből, s egy szabályozási tervet 
ábrázol részletes vízrajzi anyaggal. Az 1820-as években a Rábán 
térképezett, 1823-ban felvette a folyónak azt a szakaszát, amely a 
Vas megyében való elágazásától, az ún. Rábatoroktól Győr megye 
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határáig tart. Ez igen részletes felmérés eredménye. Elkészítette 
ennek a szakasznak szintezési lapját is. l823-ban rajzolta a Rába 
Sopron megyei szakaszának hat gyönyörü lapb ól álló térképén a 
vízimalmokat, majd a Vas megy ei szakaszról 15 lapot, 12 rábai ma-
lomcsatorna helyszinrajzát, 13 lapon a folyó hossz- és keresztszel-
vényeit, 39 lapon a Vas megyei szakasz szintezési térképét, Ivánc-
nál három Yanyar átmetszési tervét, úgyhogy senki sem vett fel 
a Rábán annyi részletet, mint Wagner Mihály. 1832-ben a Lajtán 
dolgozott, a Szarvkőnél levő határszakaszon, de itt már nem víz-
raj zi céllal. 

546. Wallandt Henrik. 1804-ben Ráckozáron (Baranya m.) szü-
letett. Szinnyei szerint itthon végezte mérnöki tanulmányait, de az 
Institutum anyakönyveiben nem találkozunk nevével. Állítólag 
1829-ben lett mérnökhallgató. Ez ugyan lehetséges, de az Institu-
tumban nincsen az oklevelet nyertek névsorában. 1832-34-ig _az 
Andrássy-m'adalom mérnöke volt Gömör megyében, azután 1840-ig 
a Duna-térképezés mérnökeként dolgozott. 1840-ben hajózási mér-
nök lett aMaroson. 1846-ban az Építési Igazgatóságon volt anyag-
számadó. 1850-ben kinevezték a kormányzóság építési osztályának 
főmérnökévé Nagyváradra, s itt a Körösök, Berettyó, Szamos szabá-
lyozási tervein dolgozott. 1862-ben országos építészeti felügyelő volt, 
később miniszteri osztály tanácsos lett. 1872-ben halt meg. 

Wallandt Henrik irodalmilag is dolgozott. 1862-ben mint orszá-o 
gos építészeti felügyelő tanulmányt írt »Magyarország vízszínmé-
rési térképe" címen. (Mathematikai és Természettudományi Köz-
lemények, II. kötet. 1862.) Ebben térképet is közöl Magyarország-
ról »Magyarország szinmérési térképe az Adriai-tenger víztükrére 
alkalmazva« címmel. Térképén az ország főbb vizein tapasztalt 
legállandóbb vízállás magasságát, továbbá a folyók árt erében lejt-
méretezett pontok magasságát adja meg az Adria vízszine fölött 
lábakban. Ugyanezen adatokat folyónként rendezett táblázatokban 
is összeállít ja. Adatai becses adalékok arra nézve, hogy miként 
állott a magyar vízhálózat szintezése az abszolutizmus korában. 
Vásárhelyi 1843-iki »Esetmérési térképéhez« képest a hegyvidékek 
felé nem sokkal haladt előre a szintezés. 

547. Waldsteiner Emő. 1810-ben született Aradon. Oklevelét az. 
Institutum adta 1832. szeptember 18-án. l833-ban mint Arad város. 
mérnöke kért e felvételét a Tisza-méréshez. Munkáit nem ismerjük. 

548. Weber Györg}!. A Lajta folyón dolgozott az Eszterházy-ura-
dalom birtokain, s így valószínü, hogy ennek az uradalomnak mér-
nöke volt. Származására vonatkozólag nincsen adatunk. Térképei 
a XIX. század első éveitől kezdve 1840-ig vannak. Megrajzolta a_ 
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Lajta különböző szakaszainak helyszínrajzát, és azokba kisebb ka-
nyar-átmetszési terveket is készített. Lajtapordánynál, Szarvkőnél, 
Lajtaújfalunál s még néhány határszakasznál felvett térképe ma-
radt fenn. A Somfalva határában felvett patakok térképe igen szép, 

549. Weidmalw Antal. Lehetséges, hogy nem magyarországi 
születésű, hanem vagy osztrák származású katonai mérnök volt, 
vagy pedig kamarai mérnök. Fennmaradt térképei mind a Ferenc-
csatorna környékéről valók. 1794-ben felvette az épÜlőfélben levő 
csatorna Overbász és Szenttamás közti szakaszának helyszínrajzát 
az egykori Cserna-Bara mocsárral, egy másik szakaszát Kula és Új-
verbász között, azután Sztapárnál, Kulánál, Monostorszeg és Zom-
bor között, Oszivácnál és Cservenkánál. 

550. Weiss István. Ö volt az eiső, aki a Tisza egész folyásának 
átnézeti térképét elkészítette; a mellékfolyók torkolati szakaszával 
együtt. 1861-ben jelent meg bécsi kiadásban »Uebersichts-Karte des' 
Theiss-Flusses von Ursprung bis zur Mündung in die Donau mH 
Darstellung des Standes der Regulirungsarbeiten an diesem Flusse« 
c. térképe kb. 1 : 351100 léptékben. Magyarul is kiadták »Átnézeti 
térképe a Tisza völgyének eredetétől a Dunáig-<-< címmel 1: 116 600 
léptékben. A térkép területe befogadja a Nagymihály-Ungvár-
Munkács - Szinyérváralja - Nagyvárad - Tenke - Borosjenő -
Soborsin községek közé eső egész térség mellékfolyóinak szakaszait, 
s feltünteti a már meglevő és tervezett átvágásokat, töltéseket, ár-
tereket s a tiszai árvizektől mentes területeket. 

551. Weitersheim Károly. 1834-ben került a Tisza-mérésekhez. 
Ezen év szeptember 5-én Tóth Antal Beodráról azt jelentette, hogy 
az alája rendelt Weitersheim mérnöki tudása még ugyan hiányos, 
de igyekvő fiatal mérnök. Ugyanezen évben vízemésztési felvéte-
leket csinált a Tiszán Obecsénél. 

552. Wesztel' Gyula. Nevét Veszternek is írta. 1834 körül Vá-
sárhelyi mérnöke volt az al-dunai munkálatokon. Később az Építési 
Igazgatóságon dolgozott, s 1836. augusztus 4-én Széchenyi vissza-
kérte az AI-Dunához. 1865-ben a Mura stájer határmenti szakaszán 
,'ett fe] egy rövidebb részt. 

553. Wiesel' András. Nem bizonyos, hogy okleveles mérnök 
volt. 1838-ban pályázott Pest árvízvédelmi pályázatán. Terve az 
,'olt, hogyaDunából a lVIargitszigetnél vezessenek ki egy csatornát 
a soroksári gátig, a város partjait pedig emeljék fel az 1838-i árvíz 
szint je fölé, az ala<:sonyabban fekvő városrészeket végül át kell he-
lyezni Kőbányára, a Csepel-szigetnél meg szorítsák össze a Dunát 
215 öl szélességre. 
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554. Wimsberg. Még keresztnevét sem ismerjük. Az Eszterházy-
uradalom mérnöke volt, aki a XIX. század első felében több térké-
pet vett fel a Lajta határmenti szakaszáról apróbb szabályozási 
tervekkel. 

555. Wolfram József. 1802-ben született, Ráckevén. Geometriai 
szigorlatát még 1827-ben tette le, de az utolsó szigorlat ot csak 
1842-ben, soklevelét 1842. május 30-án állították ki. 1834-38-ig 
azonban már az al-dunai munkálatokban dolgozott. 1846-ban az 
Építési Igazgatóság »vízmüvnök,,-e volt. 

556. Zal:ay A.lajos. 1819-ben született Székesfehérvárott. Okle-
velé t 1841. október 3-án állította ki az Institutum. 1842-ben gyakor-
nok volt a Duna-térképezésnél, s Beszédes Józsefnek másolt ma-
lom terveket. 1846-ban az Építési Igazgatóságon volt rajzoló mérnök. 

557. ZaZár Pál. 1750-ben született Pozsonyban. Szencen végezte 
a Collegium Oeconomicum-ot 1769-1771-ig. Első térképei még 
1776-ból maradtak fenn. Kamarai· mérnök volt. 1781-ben megraj-
zolta a Fekete-Tisza vízrendszerének térképét. Valószínüleg a só-
kamarának dolgozott, mert vannak ilyen tárgyú térképei is. 

558. Zanathy Antal. Szatmáron született ] 755-ben. Szencen ta-
nult a Collegium Oeconomicum-ban 1772-74-ig. Szülővárosában a 
Szamos on végzett kisebb kanyarátmetszéseket. Hogy mikor került 
le a Temesközbe, nem tudjuk. Kétségtelenül mint kamarai mérnök 
dolgozott ott. 1780-ból megmaradt egy Temesközből való térképe 
Komornok község {Krassó-Szörény m.) határá ból , amelyen a Karas 
folyó Csernovec nevü mellékvizének felmérését ábrázolta. 

559. Zelenka Lajos. Az Institutumban kapott oklevelet 1803. 
augusztus 25-én. Később hosszú ideig szolgált az Építési Igazgató-
ságon, s ott magasabb állásokat töltött be a Hajózási Osztályon. 
1830-ban ő vette át Huszártól rövid időre a körösi munkálatok ve-
zetését. Az Építési Igazgatóságon 18.37-ig irányította a vízügyeket, 
akkor azután Vásárhelyi kezébe ment át az irányítás, ele azt nem 
tudjuk, hogy Zelenka elkerült volna onnan. 1846-ban az Építési 
Igazgatóság első segédje volt. 1848-ban Széchenyi kinevezte a köz-
munkaügyi minisztériumban a téri>:épezési osztály igazgató-főmér
nökének. 

.160. Zeller Sebestyén. Mikoviny munkatársai közé tartozott, 
akivel együtt csinálták Magyarországtérképét. 1725-ben lemásolta 
Reviczky János Máramaros és környékét ábrázoló térképét. 1753-
ban Sopron megye első térképét készítette el, az ottani gazdag víz-
rajzzal, de még kissé kezdetlegesen. Ezen a lapján rézmetszőnek 

írta magát és nem mérnöknek. Később akadémikus rézmetszőnek 
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mondották. A kamm'ának már az 1720-as évektől kezdve dolgo-
zott, végül 1753-ban alkalmazta a kamara 150 Ft fizetéssel. Utolsó 
térképe 1769-ből maradt fenn. Dunai térképei nagyrészt másolatok. 
A XVIII. század közepéről való egyik térképe, amely Apatin kör-
nyékén ábrázolja a Duna ottani bonyolult és még ősi állapotban 
lévő vízrajzát, egy másik Péterváradnál. A Csajkás-kerületről is 
van egy másolt, vízrajzban gazdag térk0.pe. 

561. Zimán Ferenc. A Helytartótanács számára 1777-ben meg-
rajzolta az Ecsedi-Iáp első térképét. Ez kissé még kezdetleges, de 
eléggé részletes felvétel. 

562. Zinner Ferenc. Egyik legkorábbi térképező volt Magyar-
országon, s mérnöki képesítése aligha lehetett, ha csak nem ka-
tonai mérnök volt előbb. 1756-ban elkészítette a Hanság legelső 

térkép ét a beleszakadó és belőle kiágazó összes vízfolyásokkal, va-
lamint- a Fertő szomszédos részeivel. Ugyanazon évből maradt még 
egy lapja a Hanságban volt ún. Barbacsi-tónak helyszínrajzáról. 

563. Zlinszky László. 1801-ben született Győrött. Szigorlat ait 
1820. június 2-től, 1821. február 7-ig tette le. Oklevelét az Institu-
tumban szerezte, 1824. március 6-án. Valószínüleg Pest megyében dol-
gozott, mert 1841-ből ránk marad egy térképe, amelyen Ó- és Új-
kécskét vette fel, a Tisza ottani óriási kanyarulatával. 

564. Zolnay Károly. Prágában született 1803-ban. Az Institutum 
1827. június 23-án állította ki oklevelét. 1846-ban az Építési Igazga-
tóság hajózási osztályán volt rajzoló mérnök. 

565. Z01nbory Mihály. Aradon született 1820-ban. Az Institutum-
ban hallgatta a mérnöki tudományokat, s 1842. június 24. és 1843. 
június 14. között tette le szigorlatait, oklevelét pedig 1844. május 27-
én váltotta ki. 1848 júniusában a Tiszán dolgozott. 

566. Zornberg LeonhaTd. Lembergben születet~ 1805-ben. Okle-
velét az Institutumban szerezte 1833. január 7-én. Már ebben az év-
ben a Tiszán mért, s főleg keresztmetszeteket csinált Tápénál, a Ma-
rosról, meg Lányival együtt Szegednél. 1834 augusztusában Oros-
háza környékén háromszögelt. Lányi ekkor javasolta az Építési Igaz-
gatóságnak, hogy Zornberg napidíját jó munkájáért emeljék fel 3 
Ft-ra. Hogy mikor került innen Horvátországba, nem tudjuk, de 
1836-ban már a Dráván találkozunk vele, ahol Varasd környékén 
vette fel e folyó szabályozási terveit. 1840-ben a Száván dolgozott, 
ahol részletes felvételt készített az Ógradisca és Rugavica közti sza-
kaszról amellékvizek: Kulpa, Una, Lonja torkolati szakaszaival. Ez 
a felvételI :14 OOO léptékben készült, de sajnos hiányosan maradt 
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fenn, csak 62 szelvény van meg belőle. 1846-ban még a Száván dol-
gozott. 

567. Zsigmondy István. Máramarosban dolgozott. Sókamm'ai mér-
nök lehetett. 1842-ben egy sórakodó tiszai csatornát tervezett Mára-
marosszigeten. 

568. Zsittnyán János. Bann nevü községben született, Trencsén 
megyében 1788-ban. Oklevelét az Institutumban 1824. február 28-án 
vette kézhez. 1827-ben Huszár vezetésével a Dunát mérte. 
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A TISZA RENDSZERES FELMÉRÉSET MEGELŐZŐ VtZI 
TERVEK, RENDELKEZESEK ES MUNKÁLATOK 

ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉSE 

Minden magyar elmaradottságot szokás volt Mohács terhére írni 
még akkor is, ha erre semmi ok sincsen. A vízszabályozások terén 
való késed€lmeskedésünk okainak gyökerét azonban valóban a török 
-alatt elszenved€tt másfél században kell keresnünk. Történelmi ada- . 
tokkal bizonyítható, hogy Magyarországon, ebben a vízivilágban, 
már a középkorban is történtek vízi munkálatok, ha nem is azzal a 
célzattal, mint a modern gazdasági életben. A tömérdek élő és álló 
víz ugyanis egyrészt hozzátartozott a védelmi berendezésekhez (vízi-
gyepük), másrészt gazdasági érték volt, egyfelől mint halászóhelyek, 
másfelől mint a téli legeltetés színt€rei, úgyhogy az első kettős tele-
pülések közül a téli telepek mindig vizek partjain helyezk€dtek el. 
Nyomok vannak az Árpádok idejéből,· hogy halastavak at csináltak, 
malomcsatornákon és azok zsilipjein pörösködtek. Ezek azonban még 
nem a vizek elleni védekezés mozzanatai, hanem inkább a vízhasz-
nálattal voltak kapcsolatban. IV. Béla alatt a véglegesen letelepedett 
és túlnyomólag mezőgazdaságból élő községeknek már védek€zniök 
kell€tt az árvízveszedelem ellen, s vannak ilyen munkálatöknak nyo": 
mai is. Ezek a nyomok a XV. században sűrűbbekké váltal;:. A török 
foglalás után főleg a malomgátakkal kapcsolatos mozzanatokról van-
nak adataink. Hogy azonban a török által meg nem szállt területen 
mennyire érezték már az árvédelem szükségességét, arra éppen elég 
bizonyíték van a sok-sok törvényes rendelkezésben, am€lyek rend-
szerint serruni eredménnyel sem jártak. 

Az 1569. XXI. tc. elrendeli a Csallóközben gátak emelését. Az 
1596. LIII. tc. arról rendelkezik,' hogy a malmok a Gm'amon ne aka-
dályozzák a vízi közlekedést. Az 1613. XXVII. tc. kimondja, hogya 
Tisza árvizei ellen a megyéknek töltéseket kell emelni. Az 1622. XLII. 
tc. biztosokat küld ki a Rába és a Duna megvizsgálására. Az 1624. 
XV., 1630. XIV., 1635. LXIV., 1638. XIII., 1647. Cx..:~\:IX. törvény-
.cikkek a Rába szabályozásáról intézkedtek. Az 1655. XXX. tc. el-
rendeli a Rábán és Murán védgátak építését. Az 1659. LXXIV. tc. a 
dunai töltésekről intézkedik. Az 1687. XVI. tc, utasítja Trencsén, 
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Pozsony, Moson, Győr, Komárom megyék alispánjait, hogy vessenek 
véget a Vág és Duna pusztításainak. Az 1715. LXIX. és LXXXIX. 
tc. megújítja az előző rendelkezéseket. Az 1723. CXX. tc. a folyók 
csatornázásáról és hajózhatóvá tételéről rendelkezik. Az 1751. XIV. 
tc. megrendszabályozza a káros malmokat, a XX. tc. pedig a Vág 
galgóei szakaszának szabályozásáról rendelkezik. Az 1764-1765. XIX .. 
tc. megújítja az 1723-i intézkedéseket. Az 1790. LXVII. tc. bizottsá-
got küld ki a folyószabályozás és a csatornázás tanulmányozására. 
Az 1807. XVII. tc. kimondja, hogy a szabályozás költségeihez az ér-
dekeltek kötelesek hozzájárulni. Az 1836. XXXVI. tc. rendezi a sza-
bályozási költségek kivetését, a XXV. tc. pedig megengedi a szabá-
lyozás céljából való kisajátítását. 

Mindezekben a törvényekben főleg a Duna nyugat-magyarországi 
szakaszáról, Vágról, Garamról, Rábáról, vannak intézkedések, de a 
Tiszáról sehol sem esik említés. Legfeljebb általános intézkedések 
vonatkoznak a Tiszára is. Egyébként is ezek a törvényes intézkedé-
sek csak papiros rendelkezések maradhattak mindaddig, amíg két 
legfontosabb tényezőjük, a költségek és a végrehajtáshoz szükséges 
mérnökök hiányoztak. Csak a török kiűzetése után van adatunk arra, 
hogy műszaki emberek is megjelentek a magyar vizek mellett. Ezt 
megelőzőleg csak egy adatunk van arról, hogy a magyar vízeken 
külföldi mérnökök dolgoztak. 1646-ban ugyanis Rákóczy György 
belga és velencei mérnökök tervei alapján ásatott egy sószállító csa-
tornát Tokajtól Tárkán:yig a Karcsa-medren végig. Ezt azonban II. 
Rákóczi Ferenc 1705-ben elzáratta. Ennek az adatnak hitelességét 
nem ellenőrizhetjük, mert forrása nincsen megadva. Az azonban már 
közismert adat, hogy III. Károly 1722-ben belga mérnökökkel szabá-
lyozási terveket készíttetett. Ezekből semmi sem valósult meg, s a. 
terveket sem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy szó volt bennük: 1. 
Tokaj-Debrecen-Mezőtúr-Csongrád közti tiszai csatornáról. 2. Du-
na-Tisza csatornáról Vác-Szolnok, vagy Pest-Szolnok, vagy vé-
gül Kalocsa-Szabadkán át. 3. Egy csatornáról, amely Aroktőnél 
indult volna ki a Tiszából a Tarnába, Jászberénynél érte volna el a 
Zagyvát, s innen Szolnokhoz vezetett volna vissza a Tiszába. 

Az azonban viszont tény. hogy az első vízrajzi célzatú térképet 
lVIagyarországon magyar ember, lVIikoviny Sámuel készítette el 
1735-50. között aDunáról, >.lVIappa Danubii CurSUl11 Situmque .... 
representans" eimmel. 

Mindaddig, amíg megbízható térképeink nem voltak folyóinkról, 
a vízmunkálati tervezéseknek nem volt komoly alapja. A magyar-
országi vizekről a legelső megbízható térképeket magyarok rajzol-
ták, mert lVIarsili 1726-i hires Duna-térképe nem megbízható. 
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lVIikoviny vette fel a Dunát megyei térképeken legelőször Po-
zsonytól le a Bácskáig 1735-50 között. A Tiszát ugyancsak megyei 
térképeken vagy maga vagy tanítványai térképezték lefelé Szegedig. 
A legelső rendszeres polgári mérnökkép~és a pesti egyetemhez csa-
tolt Institutum Geometricumban kezdődött meg elsőnek egész Euró-
pában. 

Legelőször lVIária Terézia nevezett ki folyószabályozási kir. biz-
tosckat l772-ben, a Sárvíz-szabályozáshoz. Csak a Temesközben, az 
ÚD. Bánságban előzték meg osztrák katonai mérnökök a magyar-
országi magyar vízi munkálatokat. Az első csatornát hazánkban, a 
Ferenc-csatornát, magyar ember tervei, Kiss József és Gábor mun-
kálatai alapján készítették, l790-től kezdve foglalkozván azzal. Em-
ber Győző kutatásai szerint l788-ban felállították az Országos Epí-
tési Igazgatóságot, de ez is hiába készíttetett terveket, mert azok ki-
vitelére nem volt költségfedezet mindaddig, amíg l8l5-ben József 
nádor fel nem emeltette a só árát és le nem kötötte a bevételeket a 
magyar vízi munkálatokra. 

l777-ben a kamara megbízta a Duna szabályozási ügyeinek ve-
zetésével Walcher Józsefet, akinek megbizatása a magyar és az 
osztrák szakaszra egyaránt kiterjedt. Négy kerületi mérnököt adtak 
melléje, de 1780 körül már mintegy 40 mérnök dolgozott az ország-
ban. Ennek az intézménynek volt egy hajózási osztálya, igazgatóval, 
adjunkiussal és négy hajózási mérnökkel. Sokat nem tehettek, mert 
178l-ben megszüntették a Duna-szabályozási alapot, de Walcher 
megtartotta megbízatását mint kamarai mérnök, s melléje adták 
Heppe Szaniszlót. l784-ben ezt a szervezetet egészen a kamara alá 
rendelték, s lassan kiépítették a Hajózási Igazgatóság szervezetét is. 
1785-ben lett Heppe a hajózási igazgató, s adjunktusnak Pichiel' Fer-
dinándot rendelték melléje. 1785-ben a Hajózási Igazgatóság szerve-
zete állott egy igazgató, két adjunktus, két pra'2ticans és négy hyd-
raula, azaz vízimérnökből. Az utóbbiak vidéke:! dolgoztak, az igaz-
gatóság pedig Budán. A négy vízimérnök közül ketten, mégpedig 
Sax Zakariás János és Kostka János a Bánságba voltak kirendelve. 
Ebben a szervezetben nem sok magyar ember volt, de köztük volt a 
legelső magyar vízépítő; Kiss József, akit Bácskába rendeltek s még 
néhány kétségtelenül magyar mérnök, mint pl. Várady Pál, a Bán-
ságban Breska Pál. Aradon Koromi Sámuel, Pongrátz Ignác, Nyitrán 
Szalóky János. I78G-ban felállították a megyei és városi mérnök sp-
geket, s mivel ebben az évben már magyar mérnököket képesítettek 
az Institutumban, csakhamar magyar emberekkel töltötték be a tör-
vényhatóságok a mérnöki állásokat. A budai Hajózási Igazgatóság 
szervezetének vidéki szervei voltak a Bánságban, Bácskában, Ara-
don, lVIunkácson, Nyitl:án s Száva-Kulpán. 
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Mindmostanig sem történészeink, sem műszaki szakembereink 
nem tudtak arról, hogy II. József 1785-ben elrendelte a magyar vi-
.zek térképezését, csupán az általa lefolytattatott katonai és kataszteri 
felmérések voltak ismeretesek. Most került napvilágra az erre vo-
natkozó rendelkezése az Országos Levéltár, Htt. Commerz. Fons 12. 
Pos. 8. ad. No. 12. 120/1785. szám alatt. 

Ennek a feladatnak végrehajtására egészen külön szel'Vezetet 
állított fel, amely sem a katonai felvételek szervezetével, sem a ka-
taszteri felmérésekkel, sem a fent vázolt Hajózási Igazgatósággal 
nem volt azonos. Ez a szervezet el is készítette a Tisza és a Maros 
térképét, amelyekről később fogunk szólani. 

1788-ban az Építési Igazgatóságot a Hajózási Igazgatóságból ál-
lították fel és azon belül a Hajózási Osztályt. Ennek budai központi 
igazgatósága állott egy igazgató, egy igazgató-segéd, három segéd, öt 
rajzoló és egy segédszemélyzetből. Vidéken szervei voltak: 1. Temesi 
és nagyváradi kamarai igazgatóság. 2. Bácsi és pécsi kamarai igaz-
gatóság. 3. Kassai-besztercebányai-munkácsi kamarai igazga-
tóság. 4. Nyitrai kamarai igazgatóság. 5. Horvátországi kamarai 
igazgatóság. 6. A fiumei kormányzóságnál levő kamarai igazgató. A 
megyékben akkor 45 kamarai mérnök működött, köztük 10 kamarai 
igazgató. Végül a sz. kir. városokban 6 mérnök dolgozott kamarai 
mérnökként. Az egész szervezet 92 tagból állott, akik közül 70 mér-
nök volt. Ezek azonban a hajózási, vagyis vízrajzi ügyeken kívül az 
építési ügyeket is ellátták. 1807-ben került a hajózási ügyek vezeté-
sére egy külön igazgató-segéd a központba. A »departamentum na-
vigationis«, a külön hajózási osztály 181I-ben alakult meg, de ma-
gába;] az Építési Igazgatóság szervezetén belül. A szabadságharcot 
megelőzően az Építési Igazgatóságnak volt egy hajózási igazgató-se-
géde, egy felügyelője - ezt a tisztséget Vásárhelyi is viselte - 3 
mérnöke. s a vidéki szervezetei: 1. Pozsony:' ker. ig. 2. Nagyváradi 
ker. ig. Ezt a tisztséget Huszár, Lányi és Varga János is viselte. 3. 
Máramarosi ker. ig. A tiszai nagy felmérések idejében Jaszeniczky 
József volt a vezetője. 4. Zágrábi ker. ig. 4. Kulpa-hajózási intézet. 
6. Fiumei kormányzóság mérnöke. 7. Bega-csatorna igazgatósága. 8. 
Marosi hajózási intézet. 9. Temesi kerület, Lugos székhellyel. 10. 
Aradi és mutinai ker. 11. Bácsi ker. 12. Kassai ker., amelynek Ung-
várott és Eperjesen voltak mérnökei. Ebben az időben a megyékben 
már 66, a sz. kir. városokban meg 17 mérnök volt hivatali alkal-
mazásban. 

1846-ból fennmaradt az Építési Igazgatóság egy kimutatása, 
amely bepillantást enged ennek egész szervezetébe, mérnökeinek 
személyi beosztására és fizetési viszonyaira. A szervezet a következő 

138 



yolt (zárj eiben egyes mérnökök évi fizetése, amihez a sóalapból is 
kaptak bizonyos pótlékot): 

1. Az Epítési Igazgatóság központja: Főigazgató Lechner József, 
aki azonban 1846. február 20-án meghalt (2500 Ft). Első igazgató-
segéd Zefenka Lajos (1500 Ft). Igazgató-segédek még Berger Lajos 
(1200 Ft), Keczkés Károly (1200 Ft). Segédek Ringer János (1000 Ft), 
Tenczer Károly (1000 Ft). lVIérnökök Demkovits Elek (900 Ft), 
Hüppmann Ferenc (900 Ft). Rajzolók lVIarchard Ferenc (500 Ft), 
Zolnay Károly (500 Ft), Novák Dániel (400 Ft), Reitter Ferenc (400 
Ft), Pribék Béla (350 Ft), Zalay Alajos (350 Ft), Huszár József (300 
Ft), Kosztka Károly rajzolót ebben az évben kinevezték Lugosra se-
géd-mérnöknek. Díjas gyakornokok: Haczuka Ferenc (200 Ft), 
Eisenhut György (200 Ft), ifj. Berger József (200 Ft). 

II. A Hajózási Osztályon a felügyelői állás üresedésben volt 
(1200 Ft). lVIérnökök voltak: Varga János (800 Ft), Tomsich Domo-
kos (600 Ft), Kecse Ferenc (500 Ft). Ellenőr: Grechenek Béla (500 
Ft), Heuffel Károly (500 Ft), anyagszámadó-mérnök Wallandt Hen-
rik (400 Ft), »vízművnök« lVIassány János (400 Ft) és Wolfram Jó-
zsef (400 Ft). A térképtár felügyelője lVIassány János. 

III. A Tisza-térképészet: 1 igazgató 4 Ft napidíj j al, 7 I. oszt. 
mérnök 3 Ft napidíjjal, 6 II. oszt.. mérnök 2 Ft napidíjjal, 2 mér-
nök-gyakornok 1 Ft napidíjjal. Ezek neveit nem.közölték. 

IV. Az Al-Duna szabályozásánál felügyelő mérnök volt Tomsich 
Domokos, bizottsági mérnökök Stengel Jakab, Czógler János, Pajor 
József. 

V. A máramarosi kerületben ker. mérnök Jaszeniczky József. 
VI. A nagyváradi kerületben ker. mérnök Schmidt György, se-

gédmérnök Somossy Sámuel. 
VII. A Hajózási Osztályon dolgoztak még mint hajózási mérnök 

Asbóth Sándor (300 Ft), Wallandt Henrik (300 Ft). Hajózási gyakor-
nok volt Sperlágh Dániel. 

VIII. A Marosi Hajózási Intézetben hajózási ellenőr volt Vit-
kovszky, gyakornok Sperlágh Dániel. 

IX. A »Bega-csatornai« Intézetben igazgató mérnök volt Duf-
faud Péter, de felfüggesztés alatt, hajózási mérnök Asbóth Sándor, 
építő mérnök Forberger Lajos, gyakornok Frankenbusch Vencel. 

X. A Száva-folyam Intézetben mérnök segéd Kárász Ernő. 

XI. A Kulpa-hajózásnál hajózási mérnök br. Zornberg Lénárt. 
XII. A Tengermelléki kerületben Fiuméban, igazgató mérnök 

Portner Antal, mérnöksegéd Strom József. 
Ez volt az Epítési Igazgatóság utolsó ismert szenTezete és sze-

mélyi beoszt.ása. 
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Az Építési Igazg.'l.tóság ügykörében maradtak a magyarorszagl 
vízi ügyek mindaddig, amíg 1846-ban Széchenyi a tiszai ügyeket át 
nem vitte az érdekeltségek hatáskörébe és meg nem alapította a Ti-
szavölgyi Társulatot. 1848-ban megalakult a felelős kormány, Szé-
chenyi mint közmunka- és közlekedésügyi miniszter odavonta a víz-
ügyek állami irányítását, de az egyes vízügyeket különboző osztá-
lyok között osztotta fel. A hajózási ügyek a 2. osztályba kerültek, 
amelynek igazgató főmérnöke Varga János lett, a vízszabályozás a 
3. osztály ügyknrébe került Keczkés Károly igazgató főmérnök veze-
tése alatt, a csatorna, kikötő és kiszárítási ügyek, a Balatont és 
Fertőt is beleértve, Fest Vilmos igazgató főmérnök hatáskörébe ke-
rült a 4. osztályba, végül a térképészeti ügyek a 7. osztályba ZelFmka 
Lajos vezetése alá. 

Az Építési Igazgatóság volt tehát az a szervezet, amellyel el-
kezdték a magyar vizek szabályozását, s amellyel kivették ezeket a 
feladatokat a megyék addigi hatásköréből. L Ferenc király e szer-
vezetre támaszkodva 1815-ben elrendelte a hydrografiai felmérések 
megkezdését. A felmérési munkálatok először a Dunán indultak meg. 
Felállították a Duna-térképészetet (Donau-Mappirung), s a Hely tar-
tótanács 1822. december 17-én Huszár Mátyást nevezte ki vezetőül. 
Ez a szervezet kizárólag a Duna felmérésével és térképezésével fog-
lalkozott a szabályozási munkálatok nélkül. 

Az 1827-es orsúggyülés egy »kereskedési« választmány t küldött 
ki a vízszabályozási ügyek megvizsgálására. Ez a választmány első
sorban a l1ajózás ügyeit tartotta szem előtt: a Duna, Tisza, Száva, 
Kulpa, Dráva, Mura, Maros, Poprád, Vág szabályozását vette tervbe. 
Tényleges szabályozási munkálatok azonban nem indultak meg ak-
kor, eltekintve kisebb intézkedésektől, s a megyék és a kamarai mér-
nökök apróbb munkálataitól. 

Összegezve tehát most a magyarországi vizek felmérésével és 
szabályozásával foglalkozó szervezeteket, azok időrendi sorrendben 
a következők voltak: l. A vármegyék. 2. Az udvari kamara, illetve 
kamarai mérnökök. 3. Az 1785-ben II. József által felállított ideigle-
nes szervezetek, amelyek azonban egy-egy kanyarátmetszésen rend-
szerint nem terjedtek túl. 4. 1788-tól az Építési Igazgatóság. 5. 1846-
tól kezdve a Tiszán az érdekeltségek szervezete, a Tiszavölgyi Tár-
sulat. 

A megyéknek a vizek szabályozásával kapcsolatos magatartása 
különböző volt. Mivel rendszeres, egymással kapcsolatban és szerve-
sen összefüggésbe hozott munkálatokat a megyék nem végeztek, 
többnyire ellenséges magatartást tanúsítottak egymás kezdeménye-
zéseivel szemben. Amikor már javában folyt a Körös-vidék felmé-
rése, egyes megyék között tömérdek viszály adódott abból, hogy 

140 



,egyeseknek érdeke volt bizonyos vízfolyás ok, fattyúágak megszünte-
tése, mások viszont ellenállottak ennek, mert féltek, hogy újabb ár-
vízveszélyt szakasztö,nak rájuk. Amikor a megyék munkálatai már 
koordinált viszonyba jutottak egymással, akkor meg az érdekeltségi, 
illetve költségviselésiarány megállapítása okozott nagy nehézsége-
ket. Jellemző erre pl. Pest megye 1838. február 13-i határozata: »A 
közönséges erővel munkába veendő töltésekre csak mindenki azon 
arányban tartozván részt venni, amennyiben annak hasznát tapasz-
talni fogja, ezt pedig addig tudni nem fogja: mígnem világos haszon 
nem tapasztaltatik ... a Ttes vármegye pénztárából tétessen ek meg 
előlegesen a szükséges költségek, vagy pedig költsön veendő pénzzel 
állíttassanak fel a czélban lévő töltések, és azután mindenki tapasz-
talandó hasznához képest tartozzon azokat megtéríteni«. Ilyen fel-
fogás mellett természetesen nehezen haladhattak előre a munkála-
tok. Még szerencse, hogya felmérés és térképezés a megyéktől füg-
getlenül történhetett, mert különben vége-hossza nem lett volna az 
akadékoskodásnak. 

A szabályozási munkálatokhoz szükséges felmérések és térképe-
zések Széchenyi munkábalépése előtt sem történtek megyei költsé-
gekből. A múszaki munkálatok kész kiadásait a kamara utalv á-
nyozta, minden esetben a só felemelt árából, végeredményben tehát 
minden társadalmi réteget egyformán terhelő fogyasztási adóból, de 
a megyéknek kellett kiállítani a szükséges munkaerőt, gyalogos és 
igás napszámosokat, valamint ugyancsak a megyéknek, illetve köz-
ségeknek kellett gondoskodniok a mérnökök fuvarjairól, segédmun-
kásairól, szállásáról. A megyéknek -tehá t semmi kész kiadásuk ba 
nem került a felvételezés és szabályozás, mert minden kitelt a 
jobbágyi munkaerőkből. 

Az érdekelt birtokosok sem járultak hozzá mással a munkához, 
mint munkaerővel, kivévén olyan eseteket, amikor társulati alapon 
készültek bizonyos építkezések! pl. a Beszédes által épített Nádor-
csatorna. 

A vízi ml.mkálatok egyes 'feladatai, illetve szakaszai a következő 
időbeli rendben történtek. 

A múlt század első felé'0en a felmérés és térképezés volt előtér
ben, mert hiszen ezeknek meg kellett előzniök a rendszeres szabá-
lyozási munkálatokat. 1846-ig már megtörtént a Duna, a Tisza, a 
Körösök, a Berettyó. a Bodrog, részben a Maros és a többi tiszai 
mellékvizek részletes térképezése, s részben a Rábáé, a Dráva a Mu-
rával, a Száva a Kulpával. Szabályozási munkálatok azonban ebben 
a fél században csak elvétve és csak kisebb mértékben történtek, 
csupán a Fehér-Körös Nádor-csatornája, a Sárvíz-csatorna, a vaska-
pui munkálatok voltak jelentősebbek. 
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Wallandt Henrik ol'~z. építészeti felügyelő egy 1862-ben kelt t.a-
nulmányában összefoglalja a szabadságharc előtti vízrajzi felmérése-
ket (»Magyarország vÍzszínmérési térképe«). Ezek időrendben így 
következtek egymás után: 

1818 és 1824 között történtek meg elsőként a Körösök és a Be-
rettyó vízkörnyékének térképezése, Huszár Máriás vezetése alatt.. 

1823 májusától 1838 novemberéig tartott a Duna térképezése,. 
Huszár Mátyás, Vásárhelyi Pál, végül Hieronymi Ferenc igazgatása 
alatt. 

1834 május elejétől 1846 október végéig térképezték a Tiszát és 
mellékvizeit, Lányi Sámuel vezetésével. 

1840 júniusától 1846 novemberéig mérték fel a Dráva-Száva-
Mura vÍzvidékét. 

Szabályozási munkálatok azonban csak szórványosak voltak a 
szabadságharc előtt. 

Az 1838-i pesti árvíz, c.z 1816-i tiszai árvíz, amely Szegedet is 
elöntötte, továbbá az 1817-i, 1830-i (maximális vízállással), 1845-i ti-
szai nagy árvizek siettették a szabályozási tervek elkészítését, s a Ti-
szán ezeknek a munkálatoknak még a szabadsághaTc előtt való meg-
kezdését. A szabályozási tervek az 1840-es években készültek el a 
Dunára is, a Tiszára is. Az 1844-i országgyűlés elé terjesztett szak-
vélemény olyan összeget mutatott ki a szabályozási költségekre, hogy 
fedezet hiányában az egész kérdés lekerült a napirendről. Ezek az. 
összegek a következők voltak: aDunára 8,9 millió Ft, amiből a pesti-
budai szakaszra valamivel l millió Ft-ot meghaladó összeg jutott 
volna; a Szávára és a Kulpára egyenként fél-fél millió Ft. Ezt a 
szakvéleményt az 1840-€s országgyűlés által kiküldött bizottság állí-
totta össze. 

Ilyen körülmények között megérthetjük, hogy 1840-ben az ösz-
szes magyar vizek mentén mindössze 450 km védőtöltést tudtak ki-
mutatni, ezek is nagyrészt egybe nem függő: régi megyei építésű 
védgátak voltak. Így érthető az is, hogy a nagyobb szabású ármen-
tesítő munkálatok előtt állandóan vízzel volt borítva mintegy 3,9 
millió kh., időnként pedig még hozzá 2,7 millió kh. terület. 

Csak Széchenyi energiája volt arra képes, hogy ilyen körülmé-
nyek között mégis el tudta indítani 1846-ban a Tisza szabályozását, 
nem állami költségen, mert ar.ra hiába vártak volna, hanem önsegély 
alapján, az érdekeltségek megszervezésével. 

Varga János hajózási mérnök és az Építési Igazgatóság felügye-
lője Széchenyi felhívására 1847 novemberben kimutatást készített a 
hazánkban folyó akkori vízi munkálatokról. Széchenyi ezt a kimuta-
tást mint az Országos Közlekedési Bizottmány elnöke kérle be. Ezek 
szerint akkor a következő helyeken folytak vízi munkálatok: 1. Duna .. 
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2. Morva. 3. Vág. 4. Garam. 5. Ipoly. 6. Tisza. 7. Maros. 8. Körösök, 
9. »Bega-csatorna«. 10. Temes. 11. Alibunári, Illancsi, Verseci mo-
csarak. 12. Karas, Berzava, Birda folyók. 13. Lajta. 14. Rába, Rábca. 
15. Balaton lecsapolása. 16. Dráva, Mura, 17. Száva. 18. Kulpa. 19. 
Eszék-Bród-csatorna. 20. Fiumei kikötő. 21. Bród-Vukovár-csa-
torna. 22. »Pest körüli s' egyszersmind kikötőkkel, s' hajógyárakkal 
összekötendő csatorna«. 23. Pest-Szeged vagy Duna-Tisza-csa-
iorna.,Ebből a kimutatásból tudjuk, hogyaMorvát 1842-43-ban, a 
v'ágot a Duna-térképezéssel kapcsolatban, az Ipoly t még Beszédes 
József, a Tis~át 1833-35-ben, aMarost 1841-44-ben, a Körösökét 
1818 és 1823 között, a Begát 1817 és 1841 között, a Temest 1840 előtt 
a Lajtát 1840-41-ben, a Rábát 1833-ban, a Drávát 1842 és 1847 
között, a Szávát 1840 és 1842 között, aKulpát 1834 és 1841 között 
mérték fel. A Balaton felmérésére nem került sor. 

A magyar vízi tervezéseknek és a folyók szintezésének nehézsé-
gei között a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy nem volt abszo-
lút magassági fixpont. Ezen a nagy hiányon segített Vásárhelyi Pál, 
amikor az Adria szintjét a Karszton át szintezve áthozta aKulpára, 
a Szávára. a Dunára és a Tiszára, s ezek mellékfolyóira. 

Wallandt Henrik fentebb említett tanulmányában kimutatást 
közöl az ország nevezetesebb folyói vízszínmérése alkalmával n1eg-
határozott főpontjának magasságáról. Ezek szerint 1862-ben a Du-
nán 114 pont tengerszín feletti magassága volt meghatározva és meg-
jelölve, a Tiszán Máramarosszigettől Titelig 40 pont, a Maros on az 
erdélyi határig 17 pont, aSzamoson Illobától Úcsvaapátig 10 pont, 
a Bodrogon Bodrogkeresztúrtól Imregig 4 pont, aLaborcon Abará-
tól Deregnyőig 2 pont, aSajón Girincstől Alsózsolcáig 4 pont, a Her-
nádon Hídvégtől Tiszabeőig 9 pont. 

Ami vízügyeink rendezése terén 1862-ig történt, előttünk talán 
nem tűnik kielégítőnek. Wallandt azonban idézi Streffleurt. az akkor 
legkiválóbb osztrák kartografust, aki 1852-ben a következőket írta a 
bécsi akadémia közleményeibe: »Magyarország a külföldön terra in-
cognita-nak tartatik; azonban ott a folyamok mérnöki felvételén az 
utolsó 30 év alatt a legfeszültebb szorgalommal dolgoztak, és e rész-
ben Európának talán egyetlen országa sem mutathat fel olyan töké-
letes munkálatokat«. 

Ez az osztrák, legilletékesebb helyről jövő elismerés (1852-ben) 
Huszár, Vásárhelyi, Lányi és a nagyszerű magyar mérnöki kar te-
hetséges és lelkes munkáját igazolja. 

A magyar Duna-völgy térképezésében és szabályozási munkála-
taiban részt vettek idegenek is, de a Tisza vízügyeinek rendezése ki-
zárólagos magyar feladat volt. Éppen ezért a többi magyar folyó kö-
zül elsősorban a tiszai munkálatokat emeljük ki. 
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A TISZA-VÖLGY FELMÉRÉSE ÉS SZABALYOZÁSA 

1. A Tisza folyó 

A Duna felmérése és szabályozása részben birodalmi és főleg 
osztrák célt szolgált. Éppen ezért érthető, hogy a Duna térképezése 
jóval megelőzte a Tiszáét, s hogy ott már jóval korábban indultak 
meg bizonyos kisebb védelmi munkálatok is. A Tisza vízügyeinek 
rendezése kizárólag magyar feladat volt, s Széchenyi volt az, aki 
kiemelte a tiszai megyék hatásköréből, s felismerte, hogya megol-
dás csak országos feladat lehet, s hogy az egyetlen lehetséges és 
járható út az érdekeltségek megszervezésével adódik. 

A Tisza-felmérést magyarok hajtották végre, nagyrészt ma-
gyar iskolában kiképzett magyar mérnökök, s szabályozásában is 
a legnagyobb magyar vízmérnöknek, Vásárhelyinek szelleme érvé-
nyesült, s a tanácsadásra meghívott idegen Paleocapa sokkal ke-
vésbé ismerte fel ennek a legmagyarabb folyónak hidrológiáját, 
mint a magyar szakemberek. Nem kétséges, hogy a kiegyezés ko-
ráig ez volt a legnagyobb magyar müszaki teljesítmény, s hogy a 
Tisza-szabályozás egyike <a legnagyobb európai folyószabályozások-
nak, s megoldása jóval tökéletesebben sikerült, mint sok más nyu-
gat-európai folyóé, jóllehet egyike volt a legnehezebb müszaki fel-
adatoknak. 

A tiszai munkálatok szervesen két részre tagolhatók, ti. a fel-
mérés és a szabályozás munkálataira. Ezek azonban időbelileg is 
meglehetősen összekeverednek, s csak a végén válnak el egymástól 
két külön feladatra. A munkálatok történetét logikusabb e?ért a kö-
vetkezőképpen tagolni. a) Régi megyei felmérési és védelmi munká-
latok. b) Huszár Mátyás Körös-völgyi és részben tiszai felmérési 
munkálatai. e) Lányi Sámuel vezetése alatt történt nagy tiszai fel-
mérés és térképezés munkálatai. cl) Vásárhelyi Pál szabályozási ter-
vei. e) Keczkés Károly vezetése alatti szabályozási munkálatok. f) 
Az abszolutizmus alatt végzett szabályozási munkálatok. 
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:a) Régi megy ei felmérések és szabályozások a Tiszán 

A Tisza ősi ártere mintegy L9 miH. kh. területü volt. Egy ilyen 
terület vízárja ellen a megyék sikeres védelme elképzelhetetlen. Tu-
lajdonképpen kettős feladata volt itt a vízi munkálatoknak. az árvíz-
védelem és a belvizek lecsapolása. Természetes, hogy az első törek-
vések csak az árvízvédelem terén mutatkozhattak a lecsapoló mu n-
kálatoknak szükségessége mindaddig nem is m.utatkozhatott, míg a 
magyar mezőgazdasági tennelés újabb területeket nem igényelt. A 
tiszai vízi munkálatok természeti mivoltukban is, terjedelemben is. 
lényegesen különböztek a dLmai munkálatoktól. A Dunán ezek a 
munkálatok - a Csallóköz kivételével - nagyobbára csak a fo-
lyamra és közvetlen környékére szorítkozhattak, de a Tisza térképe-
zése és vízépítési múveinek területe Ungvár tól és Munká cs tól lefelé 
jóformán az egész Alföldre kiterjedt, a Bodrog minden összetevö 
folyójára, a Szamos mellékére, a Körös-Berettyó vidékére, a Ma-
rosra. 

A vízügyi építkezéseket megelőző térképezési munkálatok eleinte 
nem is vízrajzi célzattal készültek A legelső Tisza-vidéki térképein-
ket lVIikoviny vagy tanítványai készítették az 1750 előtti években. 
Hogy valami egységes elgondolás, vagy tervszerüség volt ezekben a 
Tisza-vidéki megyei térképekben, arra kö~etkeztetnünk lehet abbóL 
hogy valamennyi egységes eimmel van ellátva, csak a megye neve 
változik bennük E tiszai megyei térképek a XVIII. század közepét 
közvetlenül megelőző időkből a következők: Ung. Ugocsa, Zemplén. 
Abaúj, Borsod, Szolnok, Békés, Heves megyék és a Jász-Kun sza-
bad kerület. Az utóbbi el is van látva ~Iikovil1ynek nevével is. 

Bajcs volna azt feltételeznünk, hogy ezeket a megyei térképe-
ket Mikoviny vagy tanítványai saját kezdeményezésükből vették 
volna fel, saját költségükön. Kétségtelenül az egyes megy ék megbí-
zásából dolgoztak. Az is lehet, hogy ezek a megyei lapok a Bél Ma-
tyás által kiadott megyei "Notitia" köteteihez lettek volna előkészü
letek, ahogy a dunai és felvidéki megyék térképei is azokban jelen-
tek meg. Ezzel szemben viszont áll az, hogy Bél éppen a keleti ma-
gyar megyékkel foglalkozott legkevésbé. Végeredményben tehát 
nem lehet elzárkózni annak feltételezése elöl, hogy a tiszai megyék 
kéziratban ma is meglevő térképeinek felvételében talán a megyék-
nek is volt valami kezdeményezésük, s ha igen. úgy kétségtelenül 
volt ebben része a vizügyeknek is. 

A XVIII. századnak valószínüleg még első feléből maradt egy 
kéziratos térképünk Máramaros megyéről, szerző megnevezése nél-
kül. Kétségtelen, hogy enne~ már vízrajzi célja volt, mert csak a 
folyóvizeket és községek_et rajzolták bele. 
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A XVIII. század közepéről mal~adt egy másik kéziratos térké-
pünk szintén a szerző neve nélkül, amelyet már kétségtelenül víz-
rajzi célokra vettek fel. Ez a Tisza Tokaj és torkolata közti szaka-
szát ábrázolja, még teljesen érintetlen, szabályozatlan állapotban, a 
belőle kiszakadó fattyúá,gak és fokokkal együtt. Ezt tekinthetjük 
első tiszai vízrajzi célú térképünknek, ami azonban éppen nem je-
lenti azt. hogy előtte ne lehettek volna már kisebb szakaszokon me-
gyei rajzok, vagy hogy éppen térképek nélkül is ne történtek volna 
már kisebb kanyarátmetszések. Ismerünk olyan kezdetleges rajzokat 
is a Tiszáról, amelyet kiküldött megyei emberek vettek fel mérnök 
nélkül,. apróbb szabályozási célokból. Fent említett térképünk már 
több megye területén futván végig, kétségtelenül valami központi: 
irányítás alatt készülhetett. Megyeközi rendelkezésre készülhetett az. 
a másik, kb .. XVIII. század közepi térképünk - ugyancsak kézirat-
ban maradt fenn -, amely a Tisza, Füred és Szeged közti szakaszát 
ábrázolja, s olyan korai termék, hogy még mértékaránya sincsen. 

1767 és 1776 között Kneidinger András kamarai mérnök vette' 
fel a Tisza környékén levő kincstári birtokok térképeit, de ezek nem 
vízrendészeti célból készültek, bár vannak közöttük vízrajzi szem-
pontból rendkívül értékesek is, mint pl. Timár, Szabolcs megyei 
községnek 1767-ben készült, 1 :36400 léptékű térképe vagy Tokaj 
környékének 1767 és 1769 között rajzolt 1 :34 OOO léptékű szép lapja .. 
Az 1770-es évekből valók Kneidingernek Horgos, Taktakenéz, Balsa, 
Tiszalök, Tiszatarján, Szada, Kenézlő; Tiszaladány, Tar'cal, Rakamaz 
környékén felvett térképei, köztük egyesek 1:3 600 részletességgel,. 
de ezek mind a folyó ősi állapotát mutatják meg, s egyiken sem ta-
lálunk szabályozási nyomokat. 

Az első olyan tiszai térkép, amelyen már a szabályozási tervek-
nek nyomai vannak, a XVIII. század közepe tájáról származik. Szer-o 
zője ismeretlen. A Tisza Ung megyei egyik szakaszát ábrázolja Csap' 
és Györöcske között. Már 1:14 400 léptékig részletes, s rajta kanyar-
átmetszési tervet is találunk, sőt régi töltések is vannak rajta ábrá-
zolva. Kétségtelen bizonyíték ez arra, hogy egyes tiszai megyék már 
a XVIII. század közepén foglalkoztak kisebb szabályozásokkal. 

Van egy kéziratos térképsorozatunk a XVIII. század második fe-
léből, amelyeknek kevés változatossággal ugyanazon címük van: 
"Fraeliminirter Fluss-Karte,<. Többnyire egyes megyei Tisza-szaka-
szokat ábrázolnak, s úgy látszik, mintha valamely egységes irányí-
tásra készültek volna, keltezésük az 1786-89. évekből való. Ezek a 
következők: Máramaros, Kubicska Ferenctől hat lapon, Ügocsa és 
Bereg, Budinszky Jánostól, Fest megye és a pesti kerület Balla An-
taltól, Csongrád Vertics Józseftől, a Tiszának a Maros torkolatától 
a Dunáig terjedő szakasza Spatsek Jánostól, sőt van egy a Maros-
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ról is. Mivel készítési idejük II. József uralkodásának utolsó évei-
vel esik egybe, bizonyos, hogy császári rendelkezésre egységesen 
vették fel ezeket. Léptékük ugyan különböző, de ettől eltekintve, 
sok mindenben megegyeznek. Egyesek közülük igen részletesek, pl. 
Balláé, amely a pesti kerületben ábrázolja a Tiszát aSajótól Csong-
l'ádig, 1: 9700 léptékű. Majdnem valamennyi több lapból áll. Eze-
ken még alig látunk szabályozási, kanyarátmetszési nyomoka t, de 
a folyó ősállapotáról részletes képet adnak. Hogy valamennyit me-
gyei vagy kamarai mérnök vette fel, ez is arra mutat, hogy valami 
hivatalos színezete volt ezek elkészítésének. 

A XVIII. század második felében már szabályozási munkák foly-
tak egyes megyékben, néha mérnök közbenjötte nélkül is. Bizonyí-
ték erre a Tiszának Vári és Nagylónya közti szakaszáról készített 
kezdetleges rajza, amelyet Réthi Gábor és Pusthi Lajos, egy szolga-
bíró és egy megyei esküdt vetettek 1774-ben papírra, és abban egy 
kanyar átmetszési tervét vették bele. 1776-ból a Karád község mel-
letti egyik kanyar átmetszési tervét készítette el Beck Pál, valószí-
nűleg kamarai mérnök. 1775-ben a Vári község melletti szakaszról 
vett fel Guthi Gábor és Guthi Pál kezdetleges vázlatot 11 kanyart 
ábrázolva,. s egy kimutatást mellékeltek hozzá azok átmetszésének 
hosszúságáról. Munkájuk arról tanúskodik, hogy szintén nem voltak 
mérnökök, hanem megy ei tisztviselők. 

Igen korai vízi építkezések voltak a Tiszán Máramarosban is. 
Itt a sószálIítás érdekében kellett elhárítani az akadályokat a hajó-
zás, illetve tutajozás elöl. 1776-ban pl. Grosschmidt János sókamarai 
mérnök készített egy térképet a Tisza Kamarabocskó és Tiszaújlak 
közé eső szakaszáról, különös tekintettel a hajózási akadályokra. 

Egészen kiemelkedő szerepe van a Tisza korai térképezésében 
és kisebb szabályozási munkálataiban, illetve ilyenek tervezésében 
Sexty Andrásnak Szabolcs megye kiváló földmérőjének. Első fenn-
maradt tiszai térképe 1784-ből való és a folyó Cigánd és Dombrád 
körüli szakaszát ábrázolja, kanyarátmetszési tervekkel, 1:10500 lép-
tékben. Egy másik szép térképe 1796-ból való Fényeslitke határá-
ról, de ezen nincsenek szabályozási tervek. A XVIII. század végén 
megrajzolta a Tisza részletes térképét 1:14 400 léptékben Bereg me-
gye keleti határától Borsod megyéig 17 lapon, amelyen már árvé-
delmi töltések terveit is láthatjuk. 1822-ben kelt egy másik tiszai 
térképe, amely az egész Szabolcs megyét felöleli, s amelyen egy csa-
tornát tervezett a szabolcsi belvizek levezetésére. Ez a csatorna Vá-
sárosnaménytól indult volna ki, s a Hortobágyon vezetett volna át 
egészen Hajdúnánásig, s ott elágazva, visszatért volna a Tiszába, 
Tokajhoz. 
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Sexty Andráson kívül részt vettek még a Tisza korai térképe-
zésében Hankus János, aki 1782-ben felvette a Jánd és Csetfalva 
közti szakaszt, majd a Gergely és Kislónya közti részletet, de sza-
bályozási tervek nélkül. Römisch Ferenc 178B-ben Vencsellő, 1815-
ben Kenézlő, Balsa, 18l7-ben Tiszaladány környékéről készített rész-
letes felvételeket nem vízrajzi célzattal. Mocsy György Tiszajenő 
környékén térképezett 1786-ban. Budinszky János megyei mérnök 
1787-ben a Bereg megyei szakaszt készítette el 13 lapon 1 : 6300 lép-
tékben. Vályi György 1788 körül a Tisza és Tarna közti mocsarakat 
vette fel. Vel'tics József megyei mérnök 1788-ban a fisza, a Körö-
sök és a Maros közti területet ábrázolta egy átnézeti lapon. Névte-
len mérnöktől maradt fenn 1799-ből egy jelentős szabályozási terv 
a Cigánd melletti kanyarok átvágásáról, a karádi két kanyar át-
metszéséről s négy átvágásról Csapnát Záhonynál, Györöcskénél és 
Tuzsérnál. Ugyancsak névtelEm mérnök műve egy másik szabályo-
zási terv a Tisza és a Bodrog Tokaj körüli szakaszáról átvágásokkal 
és védtöltések terveivel. 

Vcrtics Józsefnek, Csongrád "'s Csanád megyék mérnökének js-
merjük más tiszai térképeit is. A XVIII. század végéről vagy a kö-
vetkező század elejéről van egy térképe, amely l :86 OOO léptékben 
ábnizolja a folyó Csongrád megyei szakaszát. A térkép főleg a fo-
lyót kisérő mocsarak ábrázolásában figyelemre méltó. Lehetséges, 
hogy Sexty András készítette ebben az idő tájban azt a térképet, 
amely a Tiszának Szabolcs megyében elönthető területét ábrá-
zolja. Balla Antal kezére vall az a különben né\'telen térkép, amely 
ugyancsak ebben az időben kelt a Tisza Pest megye szélén elhú-
zódó szakaszáról. 

A XIX. század első éveiben keresztmetszetek is készültek a Ti-
száról, mégpedig a legelsők Csapnál és Záhonynál. 

Nem tudjuk, hogy a névtelen szerzőtől való szép Tisza-térkép-
sorozat, amely a XIX. század elejéről maradt fenn 27 lapon, vajon 
már nem az Építési Igazgatóság megbízásából készült·-e. 

1816-ban Hornig Ferenc vett' fel 13 keresztszelvp_nyt a Tisza :;~_e

gedi szakaszán az akkori magas vízállás mellett. Mivel Homig már 
az Építési Igazgatóságon szolgált előbb, valószínű, hogy ezek a 
kormányhatóság megbízásából készültek. 

Az utolsó fennmaradt térkép a Huszár-féle nagy felmérések 
előtt Markmüller Józseftől való, részletesen, 1 : 7400 léptékben áb-
rázolja Szolnok egész határát gazdag vízrajzzal. 

1820-ban kezdődnek a Huszár vezetése alatti nagy felmérések, 
főleg a Körösök völgyében és a Tisza szomszédos szakaszain. Maga 
a Tisza még mindig az ÉpítéSi Igazgatóság közvetlen hatáskörében 
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maradt, úgyhogy 1817 és 1831 között az Építési Igazgatóság adott 
bizonyos helyi szabályozásokra müszaki véleményt. 

Így pl. 1819-ben a Csap, Salamon, Cigánd közti átmetszés ügyé-
ben, 1817-ben a Tiszaújlak és Tokaj közti szakasz rendezése tár-
gyában, 1822-ben a záhonyi kanyar átmetszésének ügyében intéz-
kedett az Építési Igazgatóság, illetve a Helytartótanács. 

A megyei felmérések nem szűntek meg azzal, hogy elkezdték 
az Építési Igazgatóság által elrendelt nagy felméréseket, legalábbis 
cl körösi szakaszon nem. Mint láttuk Sexty András nagy szabolcsi 
térképe 1822-ben kelt. 

Nem is várhatták meg a megyék, amíg a nagy felmérés után 
az egységes szabályozási munkálatok megkezdődnek, mert helyen-
ként nagy volt a tiszai árvízveszedelem. Inkább azt figyelhet jük 
meg, hogy a megyék között itt-ott bizonyos megegyezések jöttek 
létre egységes munkálatokra. Így pl. 1829-ben Bereg és Ugocsa meg-
egyeztek a védtöltések egyöntetü kiépítésében. A Bodrog-közben s 
Kerecsenynél átszakadt töltés miatt keletkezett veszedelem is elő

segítette, hogy a vármegyék egymással karöltve védekezzenek Az 
1816-i nagy árvíz is arra szorította a megyéket, hogy fogjanak össze 
az árvédeimi munkálatokban. Pl. a Bodrog szabályozására vonat-
kozó terveket 1821. március 21-én terjesztették elő a kormánynak 
jóváhagyásra. 

Különösen egyes tiszai fattyúágak okoztak sok megyeközi bajt, 
mert több megyén is áthúzódtak. Ilyen volt a hirhedt Mirho. Amikor 
a Mirho-gátat végül megépítették, ez olyan nagy esemény volt, 
hogy Erdődy Lajos Szabolcs megye főbírája verset is írt ennek 
örömére. 

Mindezek a munkálatok azonban egységes terv nélkül, elszige-
telve, sőt nem ritkán egymás ártalmára készültek! s így jelentősebb 
eredményre nem is vezethettek. 

b) Huszár IHátyás munkálatai IS20-23-i:; 

Huszár Mátyás 1818 táján került a Körösök és a Berettyó víz-
rendszere felmérési munkálatainak élére, mint a nagyváradi kama-
rai kerület vezető mérnöke. Megbízatása nem szólt a Tiszára, csak 
a Körösökre, de ő jól látta, hogyaKörösök vízvidékének rendezése 
n",indaddig nem vezethet sikerre, amíg a Tisza felmérve és ren-
dezve nincsen. Éppen ezért a Körösök szintezési tervét kiterjesz-
tette a Tisza szomszédos szakaszára is. 1820-ban kelt pompás átné-
zeti térképe az itten végrehajtandó szintezési munkálatok terjedel-
méről "Übersichts Plan deren zu führenden Haupt- und Neben-
Nivellirungs-Züge« címen. Hozzája egy részletes felvételi, illetve 
szintezési utas"ítást is mellékelt, sőt egy müszer rajzát is. Zárójelen-
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tése, illetve felvételi eredményeinek összefoglaló 70 szeivényű tér-
képe ugyancsak kiterjeszkedik a szomszédos Tisza-szakaszra is. s 
kétségtelenül segítségére voltak a nagy Tisza-mérésnek, amel~'et 
az'onban nem Huszár, hanem Lányi Sámuel vezetett. 

Eddig nem is tudtunk róla, hogy Huszár a Tisza szabályozási 
terveivel is foglalkozott. Pedig már 1818-ban készített egy kimu-
tatást az árvédeimi töltések hosszáról, valamint a szükséges átmet-
szésekről is. Ezeknek térképei nem ismeretesek, csak a kimutatá-
sok maradtak fenn az Építési Igazgatóság iratai között. Ezek sze-
rint a Tiszán szükséges töltések hossza a jobb parton Titeltől Ka-
rádig 198720°, a bal parton Titeltől Komoróig 359130°. A jobb 
parton torkolló mellékvizek mentén 97561 0, a bal parti mellékvizek 
mellett 186 800 0

, összesen tehát 842211 0. A kanyarátvágások hosz-
szát 61953°-re számítja. Egy ugyanekkor kelt másik kimutatásá-
ban a Titel és Vásárosnamény között kimutat 120 átvágandó kanyart, 
a kanyarok összes hosszát 319333°-ben állapítja meg, s az átvágá-
sokkal, amelyek összes hossza 96 220 0 volna, amederhosszúság 
223113° -re csökkenne. 

Ezeknek a Huszár-féle szabályozási terveknek csak már meg-
levő térképek lehettek az alapjai, hiszen még akkor nem mérték fel 
él Tiszát. Márpedig a Lipszky-féle térkép, amely egyedül lehetett 
alapja Huszár számításai nak, korántsem nyújthatott biztos alapot 
a mérésekre. 

lVIindenesetre érdekes azonban, hogy Huszár már l8l8-ban sza-
bályozási tervekkel is foglalkozott. A Tisza-völgyben az első rend-
szeres és szervezett felmérés Huszár munkásságával indult meg. 

cJ Lányi Sámuel nagy Tisza-mérése 1833-!5-ig-

Huszár Körös felmérése l823-ban véget ért, de a Tiszán még 
mindig nem rendelték el a térképezési munkálatokat. Pedig csak az 
l830-i árvíz a folyó jobbpartján Ugocsában 376, Beregben 1032, Sza-
bolcsban 86. Ungban 980, Zemplénben 184 öl hosszúságú árvédő 
töltést rongált meg. 1830. július 5-én Zemplén és Ung megyék közös 
bizottsága helyszíni vizsgálatot tartott a kitöréseknél, s erősen sür-
gették a töltések kijavítását és főleg a Zsurknál levő veszedelmes 
kanyar átvágási tervének jóváhagyását. Az ilyen helyi szabályozási 
terveket a kormányhatóságok mindig azzalodázták eL hogy majd 
az egységes szabályozás keretében kell azokat elvégezni. Igen, de 
még egységes térképe sem voli: a Tiszának. Végül 1834 márciusá-
ban kinevezték a Tisza-mérés vezetőjének Lányi Sámuelt, aki előbb 
1824-29-ig mért a Dunán Dévény és Pétervárad között. Kineve-
zése ugyan csak 1834-ben kelt, de úgy látszik, hogy már 1833-ban 
itt dolgozott, sőt arra is vannak adatok, hogy a Duna térképezését 
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megelőzőleg is végzett már Tisza-vidéki munkálatokat, mert egy 
térképe 1823-ból való s ez a Sajó egyik szakaszának hosszmetszete. 

Lányi kiküldetés ét megelőzőleg az Építési Igazgatóság a veszé-
lyesebb pontokon már foglalkoztatott egyes mérnököket. Így pl. 
Fábry Antal 1830-ban több meder-, hossz- és keresztszelvényt vett 
fel Szegedről. Egyes nagyobb uradalmak is mérettek alaposabb 
területeken, így pl. a Jászság és Tisza között Reisz és V ályi vettek 
fel részletes vÍZl'ajzot. Úgy látszik, hogy Lányi is mielőtt a részletes 
és rendszeres felvételi munkálatokat megkezdte volna a Tisza-
tcroknál, előbb a veszélyesebb pontokon végzett ideiglenes felmé-
Téseket. l833-ban Zornberggel felvétette a Tisza hosszmetszetét 
Gyála és Tápé között, s maga revideálta a lapot. E lap az 1772-i 
maximális és az 1823-i minimális vízállások alapján készült. Előze
tes munkálatokból való még az a 39 keresztmetszet is, amelyet szin-
tén ezen idő tájban készíttetett Lányi. 

Lányi 1833 tavasza végén szervezte meg tiszai mérnökkarát. 
Az Építési Igazgatóság ekkor pályázatot hirdetett a Tisza-méréshez, 
amelyre összesen 37 mérnök adta be pályázatát. Ezek a követke-
.zők voltak: 

Baky Károly okI. m. Pécsről, Beláts József okI. m. Eszékről. 
Csörgey Zsigmond Széke~fehérvár mérnöke, Dilber István ker. mér-
nök Nagykikindáról, Giba Antal Csanád megye mérnöke MakóróI. 
Golubovics János ker. m. Óbecséről, Griess Ferenc magán mérnök 
.sopronból, Hevessy Károly dunai mérnöki Horváth János okI. mér-
nök Budáról, Kalnássy Mihály magán m. Szabadkáról, Karacs Fe-
renc Pest m. tb. mérnöke, Kelecsény Flórián Nyitra m. tb. mér-
nöke, Kerekes József Bács m. mérnöke Zomborból, Kiss Gábor okI. 
m. Pestről, Kleer József, a Zichy-uradalom szerződtetett mérnöke 
Zichről, Kovatits Vladimir okI. mérnök Apatinból, Külley János 
Bereg m. tb. mérnöke, Lengyel Dénes okl. mérnök Miskolcról, Major 
lVIihály Bács m. tb. mérnöke Zomborból, Mihalovics András okI. 
mérnök Pestről, Moits Tamás ker. m. Ókanizsáról, Nikolics Athanáz 
Bács m. tb. mérnöke Újvidékről, Palkovics István Zombor város 
mérnöke, Pykuley Lajos Arad város mérnöke, Pyrker József okI. 
111. Budáról, Seress László okI. mérnök Ceglédről, Spengel József 
okI. mérnök LőcsérőL Subbotich József okI. m. Temesvárról, Szabó 
István Bács m. mérnöksegéde Zomborból, Szathmáry Sámuel To-
rontál m. mérnöke NagybecskerekrőL Szüts Dénes okI. mérnök 
BudáróL Thaly Dénes okI. mérnök Csepéről, Tóth Sándor Sza-
badka mérnöke, Turkovits Lajos, Vörös László és Vörös Zsigmond 
dunai mérnökök, 'Waldstein Ernő Arad város mérnöke. 

Az Építési Igazgatóság Hajózási Osztálya 1833. május 23-án a 
}{övetkező mérnököket alkalmazta a Tisza-méréshez: Szubotits Jó-
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zsef, Pyrker József, Kiss Gábor, Seress László, Thaly Dénes, lVIiha-
lovics András, Horváth .János. 

Széchenyi Istv'Ín már kezdetén figyelemmel kísérte a Tiszán 
il~duló munkálatokat. 1833 szeptemberében, amikor az adakalei 
pasa akadályokat gördített az al-dunai munkálatok elé, Széchenyi 
a Tiszára ment és az I. Ferenc hajóval szeptember 3-án kikötött 
Szegeden, ahol akkor láttak először gőzhajót. Állítólag Vásárhelyi 
tanácsára helyezte a Tisza szabályozását a Dunáé elé. 

A tiszai munkálatok - egyelőre csak a felmérés - még 1833 
nyarán megindultak. Ez nem jelentette azt, hogy kisebb szabályo-
zások végleg megszüntek yolna, mert pl. lVIozer József kamarai 
mérnök 1834-ben is végzett partvédő építkezéseket Tiszaújlaknál. 

A tiszai felmérések költségeit a só felemelt árából fedezték, s 
azt a különböző sóhivataloknáL főleg aszegedinél, utalványozták 
Lányinak. Az alkalmazott mérnökök fizetését nem ismerjük, mert 
csak napidíj aikra vannak adataink. Úgy látszik, hogy viszonylag 
jól kerestek a mél'l1ökök a Tiszán, mert különben nem pályáztak 
volna oda kerületi és megyei mérnökök is. Télen Budán dolgoztak 
a tiszai mérnökök, a nyáron felvett térképeiket rajzolván meg. 
Amint a munkálatok feljebb haladtak a folyón, az ungvári. sóhiva-
talhoz történt a költségfedezetek kiutalása. 

Amíg a mérnökök kint a terepen dolgoztak, a Helytartótanács 
kötelezte az egyes megyéket, hogy szállásukról gondoskodjanak, 
és melléjük segédszemélyzetet rendeljenek, akik azonban a fizetést 
fl felmérések költségfedezetéből kapták. 

A Tisza felmérésekor a következő léptékben készítettek térké-
peket: Brouillon 1" = 100°, grafikus szelvény l" = 200°, átnézeti 
lapok l" = 400°,1" = 800°, 1" = 1000° léptékekben. Sajnos, ezek-
ből a rendkívül értékes tiszai felvételi szelvényekből csak az 1" = 
:200° léptéküek közül maradt fenn kb. 82 darab, a többi megsemmi-
sült. A fennmarádtak is főleg az Alsó-Tiszáról valók, s nagyszerü 
ősi vízl'ajzot ábrázolnak becses felmérési adatokkal. 

A tiszai felvételeknél a részletekhez felhasználták 294 község 
úrbéri térképeit, amelyeknek felvételező mérnökeit is feljegyezték. 
Többnyire jónevü megyei mérnökök készítették azokat. Persze ezek 
hibáit ellenőrizték, s a tényleges helyzettel szemben 1 ° - .tól + 28° 
különbözetet találtak rajtuk. -

A háromszögelésnek a már katonailag felm.ért hálózathoz való 
kapcsolása érdekében 1834-ben Lányi elkérte a General-Kommando 
katonai háromszögelési adatait, amelyek hosszúsági adatai a bécsi 
Stephanskirche tornyára vannak építve. Ezen adatok közül a tiszai 
mérnökök Lányi vezetése alatt többet átszámítottak a budai csil-
lagda torny ára. Az I. l'endü háromszögelési pontok száma 20 volt, 
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köztük Zimony, Pancsova, Versec, de ezek körül a General Kom-
mando egyet sem határozott meg csillagászatilag, csak trigonomet-
rikusan. 

Meg kell állapítanunk, hogy a Tisza-felmérés igen szűkösen 

volt ellátva megbízható műszerekkel. Minduntalan előfordul, hogy 
műszereket kellett kérniök a Helytartótanácstól. 1834. április ll-én 
végül egy teodolitot kaptal\:. Egyébként műszereik többnyire köl-
csönben voltak a Duna-térképészettől. 

A községek között való eligazodásban, mint Lányi egyik 1838-i 
jelentéséből kitűnik, a Lipszky-féle térképet vették alapul. Később 
más térképeket is használtak eligazodás céljából, sőt azok hibáira 
is rámutattak. 

Lányi 1833 és 1836 között nem az egész tiszai munkálatot ve-
zette. Egyik jelentésében maga mondja: »untel' seine:' Detail-
Leitung«. Úgy látszik, hogy a Felső-Tiszán akkor még Jaszenitzky 
J ózsef máramarosi kerületi 111érnök vezetése alatt folytak többnyire 
kisebb szabályozási munkálatok, Nagyváradról pedig Vargha János 
kerületi mérnök intézkedett. Lányi kizárólag a felmérést vezette, 
do;;: azt. az egész folyón maga vitte végig. A rendszeres felmérést, 
szintezést és medermetszetek készítését, nemkülönben a vízemész-
tési metszetek felvételét a Tisza torkolatánál kezdték meg, és úgy 
haladtak felfelé. 

1834 áprilisában a következő mérnökök voltak a Tiszán Lányi 
vezetése alatt: Hieronymi Ferenc, Kamőczy Gábqr, Forberger Lajos 
mint felmérő mérnökök, dr. Zornberg Lénárt, Rcitter Ferenc, Pribék 
Béla mint figurans mérnökök, Vörös Zsigmond mint mérnök gya-
kornok. Mindössze hét mérnökkel indult tehát Lányi a nagy mun-
kának, ami kissé érthetetlen, mert mint fentebb láttuk, a Hely-
tartótanács, illetve Építési Igazgatóság 1833 májusában egészen 
más hét mérnököt vett fel, akik később valóban a Tiszán dolgoztak. 
Lányi minden hónapban jelentést küldött az Építési Igazgatóság-
hoz a munkálatok menetéről. Az 1834 augusztusi jelentés szerint a 
munkálatok menete ebben a hónapban a következő volt: 

Zornberg Orosháza környékén háromszögelt és szintezett 
is, s indultak a háromszögeléssel Szolnok irányába. Vaisz Antal és 
Müller Lőrinc Öbecse környékén felvételeztek. Tóth Antal, Wei-
tersheim Károly és Pyrker József Mohoinál felvételeztek. Reitter 
Ferenc hossz-szelvényeket vett fel Szőregnél. Nagy István mélység-
méréssei foglalkozott és profilokat vett fel. Vörös Zsigmond Szőreg
nél felvételezett. Szeptemberben Zornberg és Reitter folytatták a 
háromszögelést Szolnok irányában, Vaisz Antal már Szeged és 
Szolnok között mért, N agy István Mosorinnál. Kamőczy Gábor a 
Maros-torkolatnál, Filtzmayer, akit nem rég vettek fel, és jól be 
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is vált, Szegednél mért. Az első részletes lapok is elkészültek, még-
pedig Nagybecskerek környéke Nagy Istvántól, Törökbecse vidéke 
Vaisz Antaltól, Karlova tája Tóth Antaltól. 

Az 1834. évi összes munkálatokról Lányi a következőket je-
lentette. 

Az I. rendü háromszögelés Nagybecskerektől Tokajig vezetett. 
Nagybecskereknél csatlakoztatták az évek előtt az Al-Dunán mért 
katonai hálózathoz, s áttették a bécsi hálózatról a budaira. E mun-
kálatokat Hieronymi, Kamőczy, Forberger, Pribék, Zornberg, Reit-
ter végezték. 

A II. rendü háromszögelési hálózatot Nagybecskerektől Jász-
ladányig vezették. Ebben bemértek 29 fixpontot s 77 templomtor-
nyot, Becskerek-Földeák és Algyő között pedig 76 tornyot. 

Részletes felvételeket végeztek Nagy István Mosorinnál és Csu-
rog körül j Müller Lőrinc Csurog és lVIagyarbecse körül, Tóth Antal 
és Weitersheim Magyarbecsénél, Vörös Zsigmond a Maros-Tisza 
szögében. Elkészült ebben az évben 152 darab l" = 100 0 léptékü 
szelvény n1integy 54 négyszögmérföldnyi területről. Ezeken kívül 
folyt már a Maros szintezése, a Tiszáé meg Tápétól Ráckeresztúrig. 
Készítettek vízemésztési metszeteket, hosszszelvényeket a Tiszáról 
is, a Maros első szakaszáról is. I. oszt. mérnökök voltak 3 Ft napi-
díjjal: Kamőczy, Tóth, Nagy István, II. oszt. mérnökök 2 Ft napi-
díjjal: Reitter. Müller, Filtzmayer, Weitersheim, Va isz, Pyrker. 
Zornberget nem említi a zárójelentés, nem tudni, miért. A Maros 
körüli szakaszra érkezve, Lányi felhasználta a Huszár- és Holecz-
féle háromszögelési adatokat is. 

A téli rajzoló munká~atokra 1000 forintot engedélyezett a Hely-
tartótanács. 

Nem egészen világos, hogy milyen szerepe volt Varga János 
nagyváradi kamarai igazgatónak a felmér és i munkálatok körül, de 
az kétségtelennek látszik, hogy sok dolog ment át az ő kezén is. 
1834. szeptember 15-én pl. a Tisza keresztmetszeteit és mélység-
mérési adatait ő küldötte fel az Építési Igazgatósághoz a következő 
helyekről: Algyő, Szeged, Csongrád, Mindszent. Várkony, Cibak-
háza, Alpár, Tiszasas, Szolnok. Nagykörü. Ezek csak Lányi felvé-
telei során keletkezhettek. 

Közben a Felső-Tiszán is folytak Jaszenitzky vezetése alatt 
kisebb szabályozási munkálatok. 1834-ben elkészítette Zsurknál a 
kanyar átvágását. amelyet a megyék már régóta sürgettek. 

"(Tgy látszik hogy az Építési Igazgatóság főleg a lVlaros-torkolat 
körüli helyzetről érdeklődött elsősorban. Csak így érthető, hogy 
1834-ben a rendes részletes felvételi szelvényeken kívül Kamőczy és 
Filtzmayer Lányi vezetése mellett egy külön térképet is készítettek 
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a Maros-torkolatról 1 : 21 900 léptékben, egy másikat pedig Tápé-
nál vettek fell: 58 300 léptékben. 

1835-ben újabb mérnököket állítottak a felmérési munkálatba. 
Ekkor találkozunk itt először Arnold Antal, Haigl József, Milivoje-
vics Lázár, Nikolka András, Perlebel'g Gusztáv, Rauschmann Gusz-
táv, Toperczer Antal nevével. Nagyobbik részük azután végig részt 
vesz a munkálatokban. Ebben az évben az Építési Igazgatóság a 
Tisza Szolnok és Algyő közti szakaszának, illetve az itt elönthető 
területeknek felvételét rendelte el. A térképfelvételek ugyanis se-
hol sem szorítkoztak csak magára a folyó közvetlen n'lellékére, ha-
nem mindig kiterjedtek a' Tisza által elönthető egész területsávra. 
A háromszögeléssel eljutottak Záhonyig. A háromszögelések szélső 

fixpontjai voltak a jobb parton Devecser, Szeged, Kistelek, Kiskun-
félegyháza, Újkécske, Abony, Jászladány, Mezőkeresztes, Göröm-
bölytapolca, Mád, Királyhelmec; a balparton meg Nagybecskerek, 
Basahíd, Zsombolya, Egres, Tótkomlós, Orosháza, Endrőd, Túr-
keve, Karcag, Nádudvar, Balmazújváros, Hajduböszörmény, Fehér-
tó, Nyíregyháza, Rohod. A balparton tehát sokkal szélesebb terü-
letsávra terjedtek ki a munkálatok, mert a Tisza szélesebb ártere 
is a balparton volt. 

Lányi az 1835. évi összes munkálatokról szóló zárójelentésében 
megállapítja, hogy ebben az évben az I. rendü háromszögelésben a 
General Quartiermeister 1808-i tokaji és az 1828. évi királyhelmeci 
és zápsonyi háromszögelési adatait összekapcsolták Nagybecskerek. 
Csurog, Devecserrel, és bemérték Jászladány, Kunhegyes, Török-
szentmiklós, Túrkeve, s Abony helyzetét. Ebben a munkálatban 
részt vettek Reitter, Milivojevics, Hieronymi, Vörös, Zornberg. A 
hálózat kiterjesztése alatt van Huszt és Szatmárig, azonkívül a Her-
nád völgyébe. 

A II. rendü háromszögelés t Kamőcz:y, Toperczer, FOl'berger, 
Pribék, Vaisz végezték és bemértek 9í pontot. A részletes felvétele-
ken dolgoztak: Kamőczy Hódmezővásárhely és Szeged között, Pyrker 
Mindszent környékén. Tóth Antal Szentes és Csongrád között, Filtz-
mayer Alpár, Csépa, Tiszasas, Tiszaug, Kunszentmárton környékén, 
Müller Lőrinc Tiszaföldvár, Cibakháza, éjkécske, Ókécske, Nagyrév, 
Inoka, Tiszakürt vidékén, Nikolka és Vaisz felmérték Szolnok, Tó-
szeg, Tiszavárkony, Tiszavezseny, Törökszentmiklós környékét. 

Az 1835-ben elvégzett munkálatok mennyisége a következő 
\"olt: Kamöczy 144 napot dolgozott a terepen és felvett 25 szelvény t : 
Tóth Antal 144 nap, 14 szelvény; Müller 158 nap, 22 szelvény; Filtz-
mayer 158 nap, 19 szelvény: Vaisz 121 nap, 12 szelvény, Reitter 30 
nap, 2 szelvény: Milivojevics 20 nap, 2 szeh-ény: Rauschmann 48 
nap, 3 szelvény; Toperczer 66 nap, 3 szelvény: Viskovszky 50 nap 1 
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szelvény; Pyrker - aki csak július 15 és szeptember 2 között dol-
gozott, 48 napot töltött a terepen és elkészített 1 szelvény t. Mint 
díjtalan gyakornok szintén Lányi vezetése alatt dolgoztak még Pe-
terek János, Perleberg Gusztáv, Haigl József. 

Ebben az évben összesen 612 munkanapot töltöttek Lányiék a 
Tiszán, mégpedig július és december között. A felvételi szelvénye-
ken és a rendes átnézeti lapokon kívül az ez évi munkálatokról 
az Építési Igazgatóság egy külön átnézeti lapot is készíttetett. 

1836-ban az Építési Igazgatóság gyakornok ai közül a Tisza-
méréshez leküldték Grechenek Bélát, Sasku Károlyt, Gruber An-
talt, valamint a Borsod megye mérnöke mellett gyakornokoskodó 
Heuffel Adolfot. Milivojevics, Tóth Mihály, Brandstetter Ferdinánd 
gyakornokoknak 1 frt-os napidíját 2 fr t-ra emelték fel, de az újon-
nan kiküldött gyakornokok egy 1 Ft-ot kaptak. Úgy látszik, hogy 
ebben az évben korán fogtak hozzá a felvételekhez, mert az új gya-
kornokok kiküldetése még február 9-én megtörtént. 

A tiszai mérnökök létszámának szaporodásával mind nehezebb 
problémája lett Lányinak a müszerhiány. Kérte is az év elején, 
hogy a Duna-térképészettől a Tiszához kikölcsönzött müszel'eket 
véglegesen birtokukba kapják. Ekkor a következő volt Lányiék 
főbb müszereinek leltára: 12"-es teodolit a Generalstabtól l db, 
8"-os teodolit Reichenbach-féle gyártmány l db, régi mérőasztal 

g db, új 2 db, rézből való pantograf 1 db, fából való 4 db, rézvonalzó 
l db, másodpercóra 1 db. 1836. március 21-én a bécsi Voigtlander-
cég től érkezett még nekik egy teljesen felszerelt mérőmüszer két 
mérő asztallal s egy fából való pantográffal. 

A felmérési munkálatok egész nyáron át folytak, s csak Pyrker 
vált ki a felvételező mérnökök sorából áprilisban, mert már az előző 
két évben egyik panasz a másik után merült fel ellene. 

A háromszögeléssel lassan eljutottak a Felső-Tiszára. Ez szük-
ségessé tette, hogy Lányi szeptemberben a Helytartótanácson át 
kérje a Haditanácstól az itt 1820 és 1826 között felmért r. rendű 
triangulációs pontok adatait. Meg is kapták. E fixpontok sorát 
érdemes közölni~ mert ezeket eddig nem ismertük. Névsoruk a 
következő: 

Királyhegy (Királyhelmec fölött), Zápsonyhegy, Viniska hora, 
Pallóc, Vásárhely, Csókás. Milicz, Laszy. Heringes, Zabrana, Si-
monka, Kioviszka, Inós, Vissky, Ólysavska hora, Gylo brog, Czerni 
Vrch; Stuc1el1i Vrchm Pasziki, Brinzova, Visoky Dzial, Horlata, 
Kioviska Brog, J avornik Holicz, Rusk: PuH, Polonina Runa, 'Po-
lyana Brog, Ubavsky Kamen, Munkácsi Nagyhegy, Beregi Nagy-
hegy, Salanska hora, Buzzora, Stohi, Stanesce, Gül'na Rippa, Kuk 
Ostry Vrch, Sziroky Vrch, lVIencsuL Kamionka, Csorna Repa, Ses-
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sula, Senek, Csorna Goram Bliznicza, Pop Iván, Fenyőhegy, Sziroki, 
Gutin, Tarnica, Cibles, Keszelu, Ino, Vireuer Stein, Toldics, Csuha, 
Terebes, Szinna, Ungvár, Polyana, Munkács, Szatmár, Huszt, Rahó, 
Kalugyer-kolostor, Sziroki, Gáncs, Sziget, Hiverla, Zapul, Petrosza. 

1836 őszén már Tokaj és Poroszló között folytak a mérések, s 
Lányi egy időben Poroszlóról keltezte jelentéseit. A munkabeosz-
tás ekkor a következő volt: 

Háromszögeltek az 1. rendű hálózatban Reitter, Rauschmann, 
a II. rendü hálózatban Kamőczy, Milivojevics. Részletes felvétele-
ket készítettek Tóth Antal, lVIüller Lőrinc, Filtzmayer, Vaisz, Toper-
czer, Viskovszky. Próbaszelvényeket vettek fel a következő gyakor-
nokok: Haigl, Perleberg, Peterek. A központi irodát vezette Nikolka 
András. Pyrkernek nem adtak beosztást és az Építési Igazgatóság-
nak rendelkezésére állott. Filtzmayer és Viskovszky komolyan meg-
betegedtek a tiszai munkálatokban, és Pestre küldték őket kór-
házba. 

Lányi 1836. évi zárójelentésében a következő eredmény-kimu-
tatás található ezen év munkateljesítményéről: 

Kamőczy a terepen töltött 263 napot, készített 2-:lo szelvény t ; 
Tóth Antal 257 napot, 10 szelvény t ; Müller 259 napot, 18 szelvény t : 
Vaisz 253 napot, 15 szelvény t: Toperczer 255 napot, 21 szelvény t: 
Milivojevics 251 napot, 7 szelvény t; Perleberg 216 napot, 12 szel-
vényt: Haigl 192 napot 7 szelvény t, Peterek 176 napot, 5 szelvényt. 

A rendes munkán kívül az Építési Igazgatóság ebben az évben 
is készíttetett áttekintő térképet a Titeltől Szolnokig már befejezett 
n1'.lnkálatokl'ól, amelyen 169 kész szelvény t mulattak ki. Lányi ké-
szített egy kimutatási térképet a Nagybecskerek és Záhony között 
már befejezett háromszögelésekről, amelybe 157 szelvény van be-
rajzolva. 

Amíg Lányiék a munkálatokkal eljutottak a Felső-Tiszáig, köz-
ben ott a Helytartótanács végeztetett egységes terv nélkül való ki-
sebb szabályozási és ármentesítő munkálatokat. 1836. október ID-én 
elrendelte, hogya Gulács és Panyola közti kanyart vágják át. Bereg 
és Szatmár megyék azt ké;:ték, hogy ezt az átvágást Vay Miklós 
Tisza-szabályozási kir. biztos hajtassa végre, de előbb megfelelő 

térképet készítsenek arról. Pedig Lányiék akkor már közel azon a 
tájon dolgoztak, de ők nem szabályoztak, csak térképeztek. 

1837-ben Szolnok és Tokaj között mérték fel a Tiszát, valamint 
Gáva és Tiszaújlak közti szakaszán. Itt 132 szelvény készült el. 

Lányi 1837. évi zárójelentésében beszámolt arról, hogy az 1. 
l'endü háromszögelés Nagyszöllőstől eljutott már Máramarosszigeten 
túl. Mivel azonban az Építési Igazgatóság Reittert, Rauschmannt, 
Perleberget a Pozsony és Nagyszombat közötti vasútépítéshez ren-
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delte, kevés volt a tiszai munkaerő, különben is Tóth Antal és Mili-
vojevics közben kiléptek a tiszai mérnökök sorából. Ennélfogva 
Kamőczynek is háromszögelnie kellett. A részletes felvételeken Ni-
kolka, Müller Lőrinc, Pribék, Toperczer, Peterek és Haigl öt mé-
rőasztallal dolgoztak, s azt Tiszaberceltől Tiszaújlakig be is fejez-
ték. Vaisz az irodában dolgozott. Az egyes szakaszokon a következő
képpen történt a munka beosztása: 

Haigl Bercel és Dombrád között mért, Toperczer Dombrádtól 
Tuzsérig, NikolIca Tuzsértől Eperjecskéig, Peterek Eperjecskétől 

Aranyosig, Müller és Pribék Aranyostól Gulácsig. Októberben már 
Vaisznek is be kellett állani a felvételezésekbe, s Gulácstól Tisza-
újlakig mért. Ezeken a munkákon kívül 1837 augusztusában és 
szeptemberében Nikolka még Tárkány környékén! Peterek Nagy-
bányán, Müller Vásárosnaménynál, Vaisz meg a Tisza 12. szaka-
szán is dolgoztak. Tóth Antal az Epítési Igazgatóság rendelkezését 
várta. 

A felvett szelvények hosszúsága 5600°, szélessége 44400° volt, 
s négy darab 2800° hosszúságú és 2200° szélességü lapból állott. A 
Szolnok és Tokaj közt felmért terület szélessége 47° 11' 12" és 48° 
14' 13", hosszúsága (Budára viszonyítva) a 0° 59' 9" és 2° 34' 21" 
között foglalt helyet, s kiterjedése 79 négyszögmérföldet tett ki. 

A Tisza hosszát ebben az évben Szolnok és Tokaj között a ka-
nyarokkal együtt 195 800 ölben, azaz 49 mf-ben állapították meg. 
Közben megmértek a Sajón fölfelé 4800° -et, a Bodrogon fölfelé 
8200 0 -et. A felmérés eredménye volt 1" = 100° léptékben 220 lap, 
1" = 200° léptékben 67 lap, 1" = 400° léplékben 21 darab áttekintő 
lap, 1" = 800° léptékben 6 lap, 1" = 1000° léptékben pedig 4 lap .. 

A felmért terület végpont jait a következő helységek jelölik: a 
jobbparton Sátoraljaújhely, Ondava-Laborc összefolyása, Latorca, 
Nagylónya, Surány, Nagyszöllős, a balparton meg Bercel, Keresztút, 
Berkesz, Kárász, Mátészalka, Ecsed, Kaplo:1Y, Vetés, Jánk, Köké-
nyesd, Feketeardó, Veréce. Tovább már csak a szük Tisza-völgyön 
mértek. 

A szabályozási munkálatok ekkor az Epítési Igazgatóság köz-
pontjában mind Vásárhelyi kezén mentek keresztül. 1837-ben pl. 
Szabolcs megye Tuzsér, Komoró, Litke, Dombrád,' Óntelek, Bezdéd 
között akart szabályozási munkálatokat végrehajtani, Vásárhelyit 
küldötték ki helyszíni vizsgálatra. Ezt a terepet Lányi már fel-
vétette. Vásárhelyi hozzá is járult a szabályozási munkák elvégzé-
séhez, de úgy, hogy azokat Vay lVIiklós kir. biztos hatósága alá 
rendelj ék, s J aszeniczky József máramarosi ker. mérnök ügyelj en 
fel azokra, és Lányi is kísérj e figyelemmel, hogy mit csinálnak .. 
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Ezek a munkálatok igen sürgős ek voltak, mert a Tisza azon a vidé-
ken 17 négyszögmérföld területet szokott elönt eni. 

Bereg megyének arra a kérelmére, hogy lVIátyusnál egy kanyart 
átvághasson, Vásárhelyi azt a szakvéleményt adta, hogy várják 
meg, amíg a felmérések addig jutnak a közeli időkben. 

1838-ban került sor a Tisza Tiszaújlak és Gáva közti szakaszá-
nak felvételére, s eljutottak a Técső és Luhy közti szakaszra is. 
Elkészült a Tiszabercel, Tiszaadony és Beregaranyos közötti 33 szel-
vény is. Ugyanekkor mértek a Szamoson is Szatmárig, ahol 132 
szelvény t vettek fel. Bercel és Tiszaújlak között a folyó hosszát a 
kanyarokkal együtt 33 1/2 mf-ben állapították meg. 

Ebben az időben már többen ki akartak lépni a munkálatokból, 
az Építési Igazgatóság felszólítást intézett a mérnökökhöz, hogy kö-
telezzék el magukat a munkálatok további folytatására is. Le is kö-
tötték magukat a következők: Nikolka, Kamőczy,' lVIüller Lőrinc, 

Pribék, Rauschmann, Perleberg, Haigl, Peterek. Viszont nem kö-
tötte le magát Vaisz, Toperczer. Az utóbbi később mégis aláírta a 
kötelezvényt. Ebben az évben kénytelen volt maga Lányi is beál-
lani a felvételi munkálatokba, s Ferencvölgy, Kapjony, lVIérk, 
Oroszvég, Podhering, Száldobos és Tunyog környékén maga is fel-
vételezett. 

Az 1838. évi jelentésében Lányi megállapította, hogy három 
szakaszban folyt a nagy munka: I. szakasz Bercel-Dombrád-Tisza-
adony-Tiszavid. II. szakasz: Tiszaújlak-lVIáramarossziget. III. sza-
kasz: Vörösmart-Luhy. Nikolka és Lipták József Tiszaújlak-Nagy-
kőrös környékén, Komnenovich Nagyszöllős-Huszt között, Perle-
berg, Halden Huszt-Técső-lVIáramarossziget között dolgoztak. El-
készült ebben az évben 1" = 100 0 léptékben 43 Brouillon, kiegészí-
tettek 32 darabot, részben új felvételek, részben urbariális térké-
pek felhasználásával. Peterek elkészített Remete és Hosszúmező 

között két felvételi szelvényt. Hátra volt még Lányi jelentése sze-
rint a Nagyág felvétele Lipcséig, a Talabor a »Fejedelemhegyig«, a 
Tarac három szelvényben, az Iza Szigetnél, a Fekete-Tisza Borkút-
tól Kőrösmezőig. A mérnökök között egy új nevet találunk ebben 
az évben: Lipták JÓzsefét. Lányi l838-ban már Ungvárra tette át 
székhelyét. 

A Vay lVIiklós kir. biztos hatósága alatt folyó szabályozási mun-
kákból említhető, hogy az általa javasolt hat kanyar-átmetszésből 
ebben az idő tájban Vásárhelyi csak egyet véleményezett az Építési 
Igazgatóságban. Ugyanebben az évben Jaszeniczky Panyola és Bo-
roszló közti kanyar átmetszésére dolgozott ki tervet, ezt Vásárhelyi 
felülvizsgálta, s az Építési Igazgatóság l840-ben engedélyezte. Ez 
az engedélyezés azonban nehezen ment. A kanyar átvágását Bereg 
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megye kérelmezte, de Szatmár megye ellenezte. Vásárhelyinek ad-
ták ki a Bosky Lajos Bereg megyei mérnök által készített tervet, 
s azt eleinte Vásárhelyi sem találta kielégítőnek. 

A Tisza-mérés mérnökei nemcsak térképeket készítettek, ha-
nem igen nagyméretű számításokat is végeztek a leendő szabályo-
zási tervek számára. Kb. 1838 körül készült egy nagyon érdekes és 
értékes kimutatás községenként és ezek megyei csoportosításában 
arról, hogy az egyes megyékben hány község esik belül a legszélső 
árhatáron, mennyi az állandó víz alatt álló terület, mennyi területet 
öntenek el a nagyobb árvizek, s hogy e kettő együtt mennyi vízzel 
borított és borítható területet tesz ki. E kimutatást főleg Nagy 
István, Halden, Turkovits állították össze. Végösszegei a követke-
zők (1200 négyszögöles hold): 

legszélső 
j Mindig víz ÁrvÍz Összes 

árhatáron vizes IvIegye, kerület belüli köz- : alatt van elborít terület 
3égek szánla' m. hold m. hold m. hold , 

Bereg 116 53806 2:35452 289253 
Ugocsa 52 7015 75830 82846 
Szatmár 161 80206 376744 456950 
Ung 104 10147 94976 105 123 
Zemplén 137 64861 24857 413435 
Szabolcs 98 103034 318740 426775 
Heves 78 3750:3 263253 300756 
Borsod 16 54:31 40665 46097 
Pest 7 3273 12702 15975 
Csanád 3 3721 19425 23147 
Hajdúság 3 1396 40054 41451 
.Jászság :3 2078 25509 27588 
Nagykunság 6 15548 25865 40450 
Csongrád 27 30598 146761 177359 
Kiskunság l 28 825 853 
Bács-Bodrog 9 22326 11 763 34039 
Csajkás kerület 10 3374:3 24101 57845 
~orontál 53 :31290 295390 326681 

Megdöbbentő képet tártak a nemzet elé ezeket az adatokat fel-
mérő és kiszámító tiszai mérnökeink. 854 község a legszélső árhatá-
l'on belül feküdt, s a vízzel borított és árvízzel elborítható területek 
együtt kitettek csak a Tisza völgyében (Körösök, Maros nélkül) 
-Z 766 678 magyar hold területet. Ekkor szedték számba legelőször, 
l10gy mit is jelentenek a tiszai árvizek a magyar földön. 

Mindezek ellenére az apró kanyarátmetszéseken kívül egyelőre 
mindössze annyi történt, hogy 1837-től kezdve minden új vízimalom 
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,engedélyezése az Építési Igazgatóság hatáskörében Vásárhelyi kezén 
ment keresztül. 

1839-ben eljutottak a felmérési munkálatok a Tisza forrásáig. 
5átoraljaújhelynél kezdték a még itt-ott elmaradt felméréseket, 
mert a felvételezések nem mindenütt és mindig folytatólagosan 
történtek. Lányi évi jelentésében megállapítja, hogy ebben az év-
ben négy felmérési szakaszban dolgoztak a mérnökök. I. szakasz: 
Zemplén megye.a Tisza és Latorca között ahol Nikolka András, 
Fodor János, Komnenovich Sándor: a II. szakasz Szabolcs megye, 
ahol Peterek János, Tóth Rudolf; a III. szakasz Szatmár megye, ahol 
Müller Lőrinc és Farkas Pál; - a IV. szakasz Ugocsától felfelé, ahol 
Perleberg Gusztáv, Halden József, Vágn er Ádám. Günther Károly 
mértek és rajzoltak. 

1839-ben a munkateljesitmények a következők voltak a terepen 
töltött napok számában kifejezve: Nikolka 145, Fodor 170, Kom-
nenovich 166, Peterek 178, Tóth 179, Günther 178, Müller 172. 
Farkas 173, Pel'leberg 161, Halden 164, Vágn er 163. Összesen 1849 
munkanapot dolgoztak a terepen a mérnökök, s elkészült 46 teljes 
szelvény (á 4 lap). 

1840-ben készültek el a nagy Tisza-mérés utolsó szelvényei a 
Felső-Tiszán. Ebben az időben már a megy ék is komolyan érdek-
lödtek a felvételek eredményei iránt. 1840-ben Szatmár megye 
kérte. hogya területéről való felmérési térképekből készítsenek 
költségére másolatot. Vásárhelyi véleményezése alapján ki is adták 
1leki l" = 200 0 léptékben 40 lapon. Ugyanezen évben Andrássy 
Károly is kért másolatokat a Tiszadob körüli lapokról. 

A felvételi munkálatok vége felé már mindinkább sürgetik a 
szabályozást is. 1840-ben Andrássy Károly sürgette a Helytartótaná-
csot, hog~i kezdjenek már hozzá a szabályozáshoz. s Tiszadobnál 
mielőbb emeljenek töltést, mert a folyó árvizei nagy károkat 
okoznak. 

A felvételi munkálatok még mindig csak a sík két koordiná-
tájában készültek el. azaz a sík térképek fel voltak véve. de a lej-
tési viszonyok megállapítása még majdnem egészen hátra volt, 
'márpedig enélkül nem lehetett szabályozási terveket készíteni. Nem 
ismerték még a vízsebességet. víztömeget, nem voltak készen sem 
a hossz-, sem a keresztszelvények, sem a vízemésztési szelvények. 

Hogy most már a szintezés került az előtérbe, azt abból is ki-
olvashatjuk. hogy minő műszerek voltak kikölcsönöz\'e 1840-ben a 
Duna-térképészettől: 

1 db kisebb Sadle~'-féle szintező egy libellával, 1 db ugyanilyen 
nagyobb múszer. 1 db Kraft-féle nagyobb szintező és 1 db kisebb. 
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A sebességméréshez kölcsönkaptak l db Kraft-féle Woltmann-csa--
var t rézből s l db másodperces ezüstórát. 

Kimutatást készítettek 1840-ben azokról a városokról, amelyek-
nek földrajzi szélességét és hosszúságát a munkálatok folyamán meg-
állapították. A Tisza egész völgyében 85 ilyen községet vettek feL 
Ez a kimutatás igen becses hagyatékunk, mert módunkban van en--
nek alapján ellenőrizni felméréseik pontosságát. Hosszúsági adatai-
kat a budai csillagda tornyára vonatkoztatták, de ennek meghatá--
l"ozása sem volt egész pontos. Adataikat hat városra ellenőrizve, a 
mai adatokkal szemben a következő eltéréseket mutathatjuk ki: 

V á ros Tisza-mérési Mai adat Eltérés a mai 
adat ad attól 

i 
Buda hosszúság i 360 42' 45" 36) 43' 36" O O 51 

szélesség 47 29 10 47 29 36 O O 26 
Arad hosszúság 38 59 20 38 59 12 O O 8 

szélesség 46 10 14 46 9 30 O O 34 
Debrecen hossz. 39 18 O 39 16 56 O 1 4 

szélesség i 47 31 51 47 31 40 O O 11 
Nagyvárad hossz. i 39 36 13 39 35 50 O O 23 

szélesség i 47 4 6 47 2 50 O 1 16 
Szeged hOSSZÚSági 37 49 2 37 48 18 O O 44 

szélesség 46 15 12 46 15 15 O O 3 
Ungvár hossz. I 39 58 46 39 59 O O O 14 

szélesség i 48 30 20 48 30 30 O O 10 
i 

Ezek az adatok arról győzhetnek meg bennünket, hogy az ak--
kor rendelkezésükre álló műszerekkel még nem értek el abszolút 
pontos eredményeket, de az eltérések nem mondhatók jelentéke-
nyeknek. Egyik-másik hiba abból is származhat, hogy a városnak 
más pontját vették fixpontnak, mint a mai adatok. 

1840-ben kezdtek berendezkedni a víz..rnérési felvételekre is._ 
Nagy István kapott megbízatást, hogy a Tiszán a Ferenc-csatorna 
torkolatától Tiszaújlakig állítsa fel a vízmércéket. Munkáját el-
végezte. 

Lányi 1840-i~7zárójelentésében a következők ről számol be: 
A részletes felvételeken 16 mérnök dolgozott, mégpedig az ung-

vári kerületben Nikolka, Fodor, Pribék, s felvettek 61 részletes 
szelvényt. A munkácsi kerületben dolgozott Halden, Vágner, 
Günther, s felvettek 39 szelvény t, hátra van még 11. A beregszászi 
kerületben mért Perleberg, Müller, s elkészültek 25 szelvénnyel. 
A szatmáTi kerületben felvételezett Farkas, Tóth, s elkészítettek 61 
szelvényt. A zempléni-szabolcsi kerületben térképezett Peterek, s 
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felvett 7 szelvényt. A munkálatokban számos urbariális térképet is 
felhasználtak. Összesen 196 szelvény van készen 241lapon, amely-
ben benne vannak az 1837-39-i felvételekhez végzett kiegészítések 
is. A felvett terület 75 négyszögmérföld. 

A háromszögelés 1840-ben meghatározott 123 tornyot. Szinte-
zési munkálatokat is végeztek, mégpedig Reitter és Brandstetter 
a Duna és Tisza közötti terepet szintezte, Vaisz a Tiszán libellált 
Csongrádtól Titelig, Szeged és Csurog között pedig Komnenovich. 
A szintezett vonal hossza 145 mf. Felállították a vízmércéket, mér-
tek sebességeket és készítettek vízemésztési szelvényeket. Az utób-
biakat nagyobbára Nagy végezte, aki a mércéket Tiszaföldvár, 
Zenta, Csongrád, Szolnok, Tiszafüred, Tokaj ,r Vásárosnamény és 
Tiszaújlakon rendezte be. 

A munkálatokhoz ebben az évben a következő műszereket hasz-
náltak: II felvevő asztal, 4 szintező műszer, l teodolit (nyolchüvely-
kes), l áttevő müszer, l Woltmann-csavar, 1 chronométer. 

A szokványos térképeken kívül 1840-ben is elkészítette Lányi 
a kész szelvények áttekintő lapját, amelyen már a Tisza eredetéig 
vannak feltüntetve a munka eredményei. A tiszai munkálatoknak 
nem sze'ves része, de igen figyelemre méltó az a térkép, amelyet 
a Duna és Tisza közti terep szintezéséről Reitter és Brandstetter 
vettek fel és Lányi revideált. Ez kétségtelenül Beszédes csatorna-
tervével kapcsolatban vétetett fel. Ugyanezen idő tájban készült el 
egy másik áttekintő térkép az egész tiszai felvételi munkálatok 
l" = 200 0 léptékű szelvény e iről Kőrösmezőtől Titelig, Ez az egész 
munkálatok befejező lapjának tekinthető. Magukból ezekből a lép-
tékű szelvényekből, sajnos, már csak 82 darab található fel, de a 
Szeged és a Tisza torkolata között felvett keresztmetszetekből 
megvan 317 darab. 

l84l-ben a Tisza térképezése teljesen befejeződött, s csak a 
szintezés, a sebességmérés és a szelvények felvétele nem volt még 
egészen készen. Ilyen kisebb részletmunkálatok még eltartottak egy 
ideig, s 1841. május ll-én pl. a Hely tartó tanács sürgette az Arad, 
Temes, Csongrád, Torontál megyék és Szeged területére eső mun-
kálatok végleges befejezését, 

Közben arra is volt gondja Lányinak és mérnökkarának, hogy 
az akkor széltében használt Schedius-féle Magyarország-térképe 
hibáira rámutassanak. 1841. április 28-án felterjesztette Lányi a 
Schedius-térképen általuk észlelt földrajzi hosszúsági- és szélességi 
hibákat. Kimutatják 55 helység fekvésében megállapított hibák 
jegyzékét. Ebben pl. Nagyvárad helyzetében 13', Máramarosszigeté-
ben 27', Husztéban 25', Magyarkanizsáéban 8', Nagykikindáéban 10' 
hosszúsági hibát találtak. 
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Úgy látszik, hogy 1841 után csökkent munkaerővel folyt tovább 
a folyómetszetek felvétele. 1844-ben elkészült végül a Tisza hossz-
metszete Máramarosszigettöl torkolatáig l: 28 800 léptékben, 
l : 144 magassági arányban. Ez nemcsak a Tisza egész hosszát ábrá-
zolja, hanem egyúttal a partok lejtfüggöit is feltünteti, s megadja a 
fenék lejtfüggőit a meder sodrában. E hosszmetszet 65 szelvényből 

áll, de belőlük már csak 14 darab található meg. 
Felvettek 1844-ig ezeken kívül még 300 keresztmetszetet Má-

l'amarossziget és Tokaj között, 81-et Tokaj és Tiszaluc között, 
458-at Tiszaluc és Szolnok között, 316-ot Szolnoktól Szegedig, 317-et" 
Szegedtől a torkolatig. Összesen 1472 keresztmetszet készült egysé-
ges alapon. 

Közben már m.egmozdultak egyes érdekeltsége k a szabályozás 
it ányába is. 1842-ben, mint ismeretes, Beszédes József, Horváth J ó-
zsef, és Háky Dániel Szabolcs megye megbízásából egy átmet3zési 
tervet dolgozott ki a Komoró és Kerecsen közti kanyar szabályozá-
sára. Igen részletes tervez, l : no léptékben, megfelelő hos5z- és 
keresztmetszetekkel, s ma is megvan. Nem tudni, kinek megbízá-
sából készített Königer Gyula mérnök egy átnézeti hosszmetszetet 
a Tiszaújlak és SzIa nk amen közti szakaszról l : 500 OOO léptékben. 
Ez már kétségtelenül valami általános szabályozási terv érdekében 
készült, de nem a Tisza-mérés keretében .. 

1845-ben a tiszai mérnökök is szabályozási tervekkel foglalkoz-
tak. Ekkor Vásárhelyi is belekapcsolódott a szabályozási előmun
kálatokba, mint az Építési Igazgatóság alkalmazottja. 

1844-ben értekezletet tartott Vásárhelyi egyes megyék kikül-
dötteivel, így szeptember 20-án Zemplén, október 5-én Szabolc.:;, ok-
tóber 6-án Borsod megyék, október 27-én Szeged város, november 
4-én Torontál megye külclötteivel folytatott megbeszéléseket a 
szabályozás ügyében. A megyék ezeken a megbeszéléseken általá-
ban hozzájárultak a szabályozáshoz, de különleges kikötéseik is 
voltak. Zemplén erősen állást foglalt Beszédes Komoró-Kerecsen 
közötti szakasz-átmetszés i ter'lével szemben, amelyet az Szabolcs 
megye megbízásából dolgozott ki. Hogy Vásárhelyi ebben az időben 
már foglalkozott a Tisza-szabályozási előmunkálatokkal, annak 
megállapítása igen fontos, mert megdönti azt az eddigi felfogást, 
hogy ő 1846-ban hirtelen kapcsolódott volna bele a szabályozási 
munkálatokba, s hogy tervezetét alig néhány nap alatt készítette 
volna eL 

Éppen így hibás az a felfogás, hogy Lányi és mérnökkara ki-
zárólag csak a felmérésekkel foglalkoztak. Munkálataik végén fő
leg a szabályozás foglalkoztatta a tiszai mérnököket is. 1845-ben pl. 
Müller Lőrinc a régi töltéseket szintezte a jobbparton Cigánd és 
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Tokaj között abalparton Dombrádtól Tokajig. Nagy István ugyan-
akkor szabályozási és töltésterveket készített, míg 1346-ban Kom-
nenovich Salamon, Tiszaadony-Benk-Kerecseny és Komoró kö-
zött dolgozott töltések szintezésén és tervezésén. Rauschmann 1345-
ben töltések hosszmetszete it vette fel Tiszaújlaktól Jándig. Ugyan-
csak 1345-ben töltések hosszmetszetei készültek el Tiszaújlak és 
Tiszaszalka, Szederkény és Tiszafüred között, Nagy István pedig 
> Felmérési áttekintést" készített töltéstervekkel Szederkény és To-
kaj között, Müller Lőrinc Cigándtól Tokajig. Turkovics Lajos Tisza-
8alamon és Cigánd között, Eszeny től Dombrádig, Fodor János 
Ároktő és Tiszabábolna közölt, majd Kesznyétentől Tiszakesziig. 
Mindezek a töltés-hosszmetszetek és tervek általában 1: 23 800 és 
l : 57 600 léptékben készültek. 

1345-ben újabb keresztmetszeteket "ettek fel, mégpedig igen 
sűrűn: hogy csak egy szakaszt említsünk. Mátyus és Timár között 
nem kevesebb, mint 648 keresztmetszetet vettek fel. Úgy látszik, 
hogy minél bonyolultabb szabályozási munkálatok mutatkoztak 
szükségeseknek valamely szakaszon, annál több keresztmetszetet 
vettek fel róla. 

Hogy a szabályozási terv már Vásárhelyi bekapcsolódása előtt 
.foglalkoztatta a tiszai mérnököket. arra bizonyság az a térkép, amely 
1845-ben kelt a következő címmel: »Tisza-szabályozás hossz-szel-
vényei Tisza Újlaktól a' Dunáig«. E,z 1" = 300 0

, azaz l: 57 600 
léptékben 3 lapon 15 részletből álló hosszszelvényt tartalmaz az újon-
nan építendő töltésekkel, s részletes szintezési és felmérési adato-
kat tüntet rel. Szerzője nincsen megnevezve, de kétségtelenül a 
liszai mérnökök közös munkája. Készítettek már a szabályozás cél-
jára egyes szakaszokról is szelvél1yeket, pl. 1346-ban Rauschmann 
és Komnenovich »i,' Tisza folyó jobb- és balparti töltés vonal' Hossz-
8zelvényei T.-újlaktól Eszenyig« című térképen fennmaradt terv 
bizonysága szerint. Turkovich Lajos ugyanakkor Eszeny és Domb-
rád között, Müller Lőrinc meg Cigánd és Timár közti szakaszon 
tervezte meg a töltések hosszszelvényeit. 

Semmi kétség ezek után, hogy Lányi és mérnökkara, a tiszai 
mérnökök. nemcsak felmérték a folyót, hanem közvetlenül is be-
kapesolódtak a szabályozási munkálatokba és azokat ők készítet-
ték elő. 

1845-ben lejtméretezték a felszín esését is Poroszlótól kezdve 
végig a torkolatig. 100 0 -re számított adataik a következők: Porosz-
lónál 4"'. Szolnoknál 1 12''', Szegednél l 1/4'''. Titelnél 1 1/2'''. 

Ugyancsak még 1845-ben kiszámították a tiszai mérnökök a 
Tisza és mellékfolyóí egyes szakaszainak területét is holdakban. 
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Ezek a számítások a következő eredményeket adták: I. Csajkások 
területe 57854 h. II. li csajkások területétől aMarosig 379132 h. 
III. li Körösig 178 212 h. IV. li Körös jobbparttól Tiszafüredig 
344319 h. V. FLiredtől Tokajig 212013 h. VI. li balparton Tokajtól 
aSzamosig 30645[;1 h. VII. Kraszna-Szamos-Túr területe 456950 
h. VIII. Tokajtól a jobbpart a Bodroggal 247502 h. XI. Ondava-
Tapoly-Laborc 52749 h. X. Ung-Latorca-Laborc-Feketevíz 
100791 h. XI. Szernye-mocsár a Vérkével, Csarudával 296972 h. 
XII. Ugocsa megyei terület 76486 h. 

Nem tudjuk, hogy Lányi mikor vált meg a tiszai munkálatok-
tól. 184,2-ben ugyan már a Maroson dolgozott, s ebből az évből van 
innen egy áttekintő lapja az addig elvégzett Maros-felmérési mun-
kálatokról, amely nem kevesebb, mint 405 szelvény t mutat ki, 
ekkor egyidejűleg még a Tiszán is dolgozott. 1845 végén vagy 1846 
tavaszán válhatott ki Lányi a tiszai munkálatokból, mert 1845-ben 
kelt még egy lapja a Budán volt "Tiszamérés központi Intézet«-ben 
a ,,.Vízhelyzeti térkép az egész Tisza folyó ról és ennek árhatáráról" 
címü nagy térkép 22 lapon l" = 1000° léptékben, amely a végső 
zárójelentése volt a nagy felmérési munkának. Sajnos, ennek is 
nyoma veszett. 

Nincsenek pontosan keltezve azok a térképek és tervezetek, 
számítások sem, amelyeket az alábbiakban ismertetünk a szabályo-
zást előkészítő munkálatokról, de kétségtelenül az 1840-es évek leg-
elejéről származnak" s így majdnem bizonyos, hogy azokban még 
Lányinak is része van. Ezek szerint 101 átmetszést terveztek, köz-
tük a leghosszabb Gyálánál készült volna 1790° hosszúságban. 
'i'iszavári és Mosorin között 1 318 827 köböl földmunkát adtak volna 
az átmetszések. Terveztek 38 térítőgátat 34971 köböl anyaggal. 
Tervebevettek a Tiszán Tiszaújlak és Titel között 490 642° hosszú 
védőtöltésL a Borsán Vári-Bene, Kovászó-Remete és Vári-Salánk 
között 22569° védtöltést, a Latorcán Csaptól Nagydobronyig 21430 
ölet, a Bodrogon Tokaj és Zemplén között 45 456 ölet, a Túron Ma-
gyar-Hódos és Magyar-Nagypalád között 29054 öleL aSzamoson 
Jánd-Győrtelek és Géberjén között 16381 ölet, a Krasznán Jánd-
Mátészalka közt 13 912 ölet, a Takta mentén Zombortól Tiszalucig 
15445 ölet, úgyhogy a védtöltések tervezett hossza összesen 655016 
ölet tett volna ki. 

Ugyancsak még a Tisza-mérés idejé:1 keletkezett vagy legké-
sőbb 1845 végén az a kimutatás, amely megadja az egyes folyósza-
kaszok szabályozás előtti hosszát, a szabályozás utánra tervezett 
hosszát, s a kettő közti különbségben a várt rövidülést. Ez a kimu-
fatás a következő (ölekben) : 
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Szakasz Szabályozás Szabáiyozás Különbség 
előtt után 

Tiszaújlak-Tokaj 177830 96582 81248 
Tokaj-Sajótorok 49979 27843 16136 
Sajó-Tiszafüred 56448 35376 21072 
Füred-Szolnok 100363 48910 51453 
Szolnok-Csongrád 71 008 47556 23452 
Csongrád-Szeged 5558:3 41014 14 569 
Szeged-Duna 133724 98086 35638 

Összesen: 638935 395367 243568 

A kanyarok átmetszés ének szükséges szélességét Komnenovich 
számította ki, tehát kétségtelenül még a nagy felmérési munkála-
tok keretén belül keletkezett. Számítása szerint az átmetszéseket az 
egyes szakaszokon a következő szélességben kell megásni (ölekben) : 

Tiszaújlak és Tokaj között 60°, Tokaj-Sajótorok között 70°, 
.Sajótól a Körös torkolatáig 80°, Körösök és Marostorkolat közt 90°, 
Szegedtől Titelig 100°. 

Végül egy 1846. április 13-án kelt kimutatás összefoglalja, hogy 
a Tisza-térképészet a Tisza-szabályozási előmunkálatokhoz készí-
tett rajzokból és tervezetekből mit adott át. Ez a leginkább meg-
győző bizonysága annak, hogy amikor Vásárhelyi belekapcsolódott 
a munkálatokba,' már sok minden elő volt készítve, ami Lányi ér-
deme. Ezek szerint átadtak: 1. Hosszszelvényeket Tiszaújlaktól a 
Dunáig 8 darabot. 2. Az Ugocsa megyei Verőce és a Duna közti 
folyó ról l" = 200° léptékű töltésterveket számos darabban. 3. Töl-
tésszelvényeket mindkét partról Tokaj és Füred közti szakaszról, 
8 darabot. 4. Töltések közép keresztszelvényeit Újlak és Füred közti 
szakaszról 4 darabot. 5. A Latorca mindkét parti töltéseinek hOS5Z-
szelvényét 1 darabban. 6. Ugyanennek keresztszelvényeit. 7. A Bod-
rog töltés ének hosszszelvényét a Tokaj és Zemplén közti szakasz-
ról 1 darabot. 8. Ugyanennek közép-keresztszelvényét 1 darabot. 9. 
A Takta-árok töltéseinek hossz- és keresztszelvényét Tiszaluc és 
Mezőzombol' közti szakaszról l darabot. 10. Egy rév tervét. ll. 
Emésztési keresztszelvényeket 5 darabban. 12. Beszédes József ter-
vezetét a Komoró-Kerecsen közti kanyarátmetszésről. 13. Litog-
rafált átnézeti térképet 1" = 3000° léptékben, amely Tiszaújlaktól 
a Dunáig ábrázolja a folyót berajzolt töltéstervekkeL 14. A Tisza 
vízemésztési keresztszelvényét Szegednél. 15. Egy átnézeti térké-
pet l" = 3000° léptékben Tiszafüredtől aDunáig. 16. A Komoró 
:és Kerecsen közti átmetszés hosszszelvényét az 1845-i szintezés 
szerint. 17. A Borsa térképét Salánktól Váriig l" = 200° léptékben. 
18. 73 darab felmérési jegyzőkönyvet, kimutatást. jelentést. 
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A szabályozási munkálatokhoz szükséges mLnden előkészítést 

tehát Huszár és Lányi elvégezték a Nagy Körös- és Tisza-méréssel. 
sőt Lányi akkor részben már a Marost is felmérte. Nevük mégis 

. alig ismeretes a tiszai munkálatokkal kapcsolatban. Igazságot kell 
nekik szolgáltatnunk, mert mindketten kiváló képességű egyéni-
ségek, nagy l'nagyar vÍzimérnökök voltak, akik a szó legszorosabb 
értelmében úttörő munkát végeztek, hiszen előttük sehol sem vé-
geztek hazánkban ilyen nagyszabású vÍzitérképezést, amit ők ka-
tonai segítség nélkül magyar polgári mérnökök karával végre-
h8j tottak. 

Az alább felsorolt mérnökök végezték ezt a hatalmas m\.mkát 
(zárójel.ben munkakezdésük évszáma): 

Arnold Antal (1835), Brandstetter Nándor (1836). Farkas Pál 
(1838). Filtzmayer István (1834), Fodor János (1839), Forberger Sá-
muel (1835 körül), Grec':1enek Béla (1836), Gruber Antal (1836), 
Günther Károly (1839), Haigl József (1836), Halácsy Miklós (1834). 
Halden József (1838), Heuffel Adolf (1836), Hieronymi Ferenc (1834). 
Kamőczy Gábor (1834), Konmenovich Sándor (1838), Lipták Józs2f 
(1837), Milivojevics Lázár (1835), Müller Lőrinc (1834), Müller Pál 
(1840), Nagy István (1834), Nikolka András (1835), Perleberg Gusz-
láv (1835), Peterek János (1835), Pribék Béla (1834), Pyrker József 
(1833), Rauschmann Gusztáv (1835), Reitter Ferenc (1834), Sasku 
Károly (1836), Toperczer Antal (1834), Tóth Antal (1834), Tóth Mi-
hály (1833), Tóth Rudolf (1839), Turkovich Lajos (1834), Vágn2r 
Adám (1839), Vaisz Antal (1834), Vörös Zsigmond (1834), Weitersheim 
Károly (1834\ br. Zornberg Lénárt (1834). 

Közülük többen műszaki irodalmilag is munkálkodtak, mint 
pl. Pribék, Nagy István, Reitter, Hieronymi, Sasku. 

Volt közöttük müszer-szerkesztő is. 1845. február 21-én Kom-
nenovich jelentést tett az Építési Igazgatóságnak egy ,-polygon-
reduktor« nevű találmányáról, »melly által minden sokszög legrö-
videbb idő alatt egy háromszög vagy más kevés vonalakkal be-
kerített képletr'e területi megtartás mellett átváltoztatható«. Ennek 
első példányát Komnenovich saját költségén elkészíttette, Vásár-
helyi megvizsgálta, megfelelőnek találta, s kérte az Építési Igaz-
gatóságot, hogy azt még hat példányban állíttassa elő. 

cl) Vásárhelyi Pál szabályozási tervei 

V ásárhelyi Pál még a Tisza-mérés ideje alatt bekapcsolódott 
az itt folyó munkálatokba, vagy legalábbis figyelemmel kísérte' 
azokat mint az Építési Igazgatóság központjában dolgozó magas-
rangú mérnök. Malina Gyula azt írja 1890-ben, hogy Vásárhelyi: 
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már 1844-ben végigjárta a Tiszát Bocskótól Tiszadobig. Ebben az 
útjában az' volt a célja, hogy a hajózás akadályait (főleg a só szállí-
tása szempontjából volt ez fontos) megfigyelje, a malmokat, me-
derbe zuhant fákat stb. számbaveg'je. Ekkor az egyes megyék ki-
küldőtteivel is tanácskozott. Zemplén megye a Beszédes-féle Ko-
moró-Kerecsen közti átvágás ügye felől érdeklődött, mert ezt ká-
rosnak tartotta magára nézve, viszont Szabolcs 33 községe az ár-
védelmet szorgalmazta. Borso'd is védelmet kért az árvizekkel 
szemben. Bizonyos munkálatokat Vásárhelyi már ekkor javasolt, 
Szabolcs pedig 1844. év őszén meg is csináltatta a 13. sz. átmetszést. 

Schmidt Elek úgy tudja, hogy Vásárhelyi 1845 nyarán újból 
beutazta a Tiszát. 

József nádor 1845. június l-én rendelte el, hogy a Tisza szabá-
lyozására tervet készítsenek. 

Ez ideig Zichy Ferenc velt a Duna, Lajta, Körös, Berettyó sza-
bályozásának kir. biztosa. Most e megbizatás alól felmentést ka-
pott, s a Duna szabályozásához Pálffy Ferdinánd. a Tisza-Körös-
Berettyó szabályozás ához Széchenyi István kapott kir. biztosi meg-
bízatást. Széchenyi 1845. szeptember 2-án kapta megbízatását 32 759 
sz. alatt mint a Tisza-szabályozás főbiztosa, illetve az Országos Köz-
lekedési Bizottság elnöke. 

Vásárhelyi 1845. június 8-ról keltezte »előleges javaslatát-,. 
Valóban csak egy héttel később, mint a nádori rendelet kelt. Két-
ségtelen azonban, hogy Vásárhelyi erre a tervezeü-e már jóval 
előbb készült. s hogy javaslata elkészítés éhez Lányiék nagysz2rü 
felmérései és számításai eredményeit és térképeit felhasználta. Ez 
az előleges javaslat csak a Tiszaújlak és Tiszafüred közti szakaszra 
terjeszkedett ki,! s csak az 1345. június 12-13-i értekezlet mon-
dotta ki, hogy a munkálatokat ki kell terjeszteni az egész Tiszára, 
valamint a Labore, Tapoly, Ondava és Ung folyókra is. Vásárhelyi 
előleges javaslatának főbb' tételei a következők voltak: 

1. Vári és Tokaj között készítendő a Tiszán 50, a Bodrogon 
Szőllőskéig 12 kanyar-átvágás. 2. Tokaj és Ároktő között szükséges 
13 átmetszés. 3. A Latorcát egy csatornán át Csapnál kell bevezetni 
a Tiszába. 4. Ugocsa megyétől kezdve Csegén alól az Árkos-érig 
mindkét oldalon védtöltéseket kell emelni. 5. A Latorca és azt a 
Tiszába vezető csatorna mentén mindkét parton védtöltéseket kell 
készíteni addig a pontig, amíg a Tisza árhulláma rajtuk észlelhető. 
6. A Bodrog mentén szintén addig kell a védtöltéseket folytatni, 
míg a Tisza árhulláma feljut, Tokajtól Szőllőskéig. 7. A Takta men-
tén a balparton kell töltéseket rakni Tiszaluctól Tarcalig. 
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Javasia tának elvi megállapításai ból kiemelendők a következők: 
1. Az árvíz magasságának csökkentése csupán a kanyarok át-

metszésével érhető el. 2. Az átmetszések folytán »a Tisza medre 
magát mélyíteni, vagy hasznos irányban kiképezni fogja, s ez által 
a víztükör alábbszáll«. 3. A töltésekről megállapítja a következő 

igen nagy jelentőségű dolgokat: »A vízárat lehetőleg összetartani 
kell, hogy lehető legnagyobb és sebesebb lefolyás eszközöltessék, 
mit csak úgy lehet elérni, ha a part emelése, vagy ami mindegy, a 
töltés vonala kellő helyre tétetik«. 4. »A part közelében fekvő föld 
többnyire emelkedettebb, mint a távolabb fekvő tér, melly gyakran 
5-6-7 lábbal is alább esik a partiénál, és így semmi kétséget sem 
szenved, miképp a parttól renden túli távolságban húzandó tölté:sek 
három, sőt sok helyen négy annyi munkába kerülJ1ének«. 5. Ha a 
töltések »a parthoz közel hagyatnak, azok a ·l'isza mostani kígyózó 
meneténél fogva a pusztulás veszedelmének tétetnek ki«. 

Vásárhelyi előleges javaslatában olyan elvi megállapításokat 
tett, amelyek kora hydrológiai ismereteit messze meghaladták. Igazi 
nagysága nem abban mutatkozik meg, hogy hány kanyarátmet-
szést tervezett, s hogy hol akarta azokat csináltatni, hanem a fenti 
elvi megállapításai 1-3. pontjában, amelyben felismerte, hogy a 
folyó sebességének emelése csak a meder rövidítésével érhető el, 
hogya sebesség csökkenti az ármagasságot, hogya sebesség foko-
zásával az eróziós erőt is fokozzuk, ami a folyó mélyítés ére vezet, 
hogy a töltések kel keskenyre vett ártér, bár az árvíz magasságát 
emeli, de a sebességet fokozza, és így megakadályozza a feltöltődést. 
Olyan megállapítások ezek, amelyek Vásárhelyit kora legnagyobb 
vízimérnök évé emelték. Életében nem értették meg őt, még Pale-
ocapa sem tudta követni szellemét. Fenti megállapításainak 4. pontja 
végül úKY nmtatja be őt, mint kiváló rüegfigyelőt, aki a Tisza ter-
mészetét lerepviszonyait mindenkinél jobban ismerte. 

Vásárhelyi előleges javaslata az ármentesítéssel behatóbban 
nem foglalkozik. Részletes utasításokat a töltések távolságára sem 
adott, sem azok magasságára, csupán az alapelveket szögezte le. 
A súly tervében nem is a töltéseken, hanem az átvágásokon és 
ezekkel a sebesség fokozásán van. Kiválóan felismerte, hogya Tisza 
alföldi folyása közép szakasz jellegü, ha ezt a kifejezést még nem is 
használhatta, s hogyaközépszakasz jellegü folyók legnagyobb ve-
szedelme a nagyszámú és túlfejlődés közben le is fúződő kanyar,· 
amelyek a folyó folyásának lomhaságát okozzák egyrészt, másrészt 
pedig az ártér szélességét a végletekig fokozzák. s helyenként szinte 
az egész folyóvölgy teljes szélességét elfoglalják. Így a Tisza ősi 
morotvái, egykori kanyarai Tokajon alul a felvidék lábánál lévő 
törmelékkúptól a Nyírség platójáig terjedő lapos térséget szinte 
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egészen kitöltik. A középszakasz jellegű alföldi Tisza óriási kanyarai 
nemcsak a sebességet csökkentik, hanem egyúttal a folyó hosszát 
is óriásira növelik, an:i meg a hajózásban igen káros. Nagyon jól 
látta Vásárhelyi azt is, hegy ha a töltésekkel széles övben követik 
a kanyarokat, az csak az ártér feltöltődéséhez vezethet, míg a lehe-
tőleg egyenesbe kényszerített Tisza mentén szabályosabban, rövi-
debben és kevesebb költséggel lehet vezetni az árvédeimi töltéseket 
s a folyóhoz közelebb rakva, alacsonyabb töltésekkel is be lehet érni. 

Egyetlen sebezhető pontja maradt Vásárhelyi tervezetének, ami-
nek az a mentsége, hogy ő csak a Felső-, illetve inkább Közép-
Tiszára csinált javaslatot. Ez a pont az, hogy az itteni vízsebes.3ég 
emelésével az Alsó-Tiszára gyorsabban lerohantak volna az árvizek 
s annak veszedelme fokozódott volna. Egyébként egész tervében 
nem az ármentesítésen, hanem a közlekedési szempontokon volt 
a súly. 

Végeredményben Vásárhelyi 101 átvágást tervezett, amiből 16 
átvágás kettős lévén, összesen 120 kanyart metszett volna át. Ez az 
eredetileg 1211 km folyóhosszat megrövidítette volna 753 km-re, 
esését pedig 0,0368 km-ről 0,0592(km-re emelte volna. 

Évszám nélkül, de kb. ezekből az évekből való az a fennma-
radt térkép, amelyet Budán nyomott Szakmáry Jos. kőnyomc1ája, 
s amely 21 600 léptékben a Tisza-völgyet ábrázolja Tiszaújlak és 
Alpár délkörei. valamint Nagymihályi és Ószlankamen paralelái 
közti területtel, s a Tiszán 101 kanyar-átmetszés tervét tünteti fel. 
Igen valószínű. hogy Vásárhelyi javaslatával kapcsolatban kelet-
kezett. 

Vásárhelyi javaslatának lényege röviden ez: a medret javítani, 
Tövidíteni, ezzel a sebességet fokozni, hogy a víz eróziós ereje is 
fokozódjék. 

Tervének az Alsó-Tiszára veszedelmes voltán azzal akart segí-
teni, hogy az átvágásokat alulról felfelé haladva, a töltéseket pedig 
felülről lefelé kívánta megépíteni. 

Vásárhelyi tervezetét 1845. június 12-én mutatta be az érde-
keltekkel tartott első tanácskozáson, már mint hivatalos tervet. mert 
azt az Építési Igazgatóság megbízásából készítette. Tervét a Hely-
tartótanács 1845. június 17-én hagyta jóvá. Ez az értekezlet mon-
dotta ki, hogy a szabályozást az egész Tiszán végig, s a Felső-Tisza 
mellékfolyóin is végre kell hajtani. 

1845. augusztus 15-én a Helytartótanács elrendelte. hogy Vá-
sárhelyi tervezetének végrehajtására egy bizottságot kell szervezni. 
Ennek élére Széchenyi került mint a Helytartótanács közlekedési 
osztályának főnöke, s mint a Tisza-völgy kir. biztosa. müszaki ve-
zetője pedig Vásárhelyi lett. 
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Így került sor Széchenyi és Vásárhelyi nevezetes tiszai utazá-
sára 1845 őszén. Széchenyi t Vásárhelyin kívül Tasner Antal ki-o 
sérte ezen útján. Széchenyi nek ezzel az utazással azt volt a célja. 
hogy az érdekeltekkel tárgyaljon. s megalakíttassa az egyes érd e-
keltségi vízi társulatokat. 1845. szeptember 27-én indultak útnak, 
s egész útjuk alatt egy-egy négylovas és egy-egy hatlovas kocsit 
vettek igénybe. Az útirány a következő volt: 

Szeptember 27: Pest-Gyöngyös. Szeptember 28: Gyöngyös-
Miskolc. Szeptember 29: Miskolc-Sátoralj aúj h€ly, Szeptember 30: 
Sátoraljaújhelyen értekezés a hatósági kiküldöttekkel. Október 1: 
Sátoralj aúj hely-Perbenyik. Október 2: Perbenyik-Vásárosnamén:)'. 
Október 3: Értekezés Vásárosnaményban. Október 4-5: V ásáros-
namény-Debrecen. Október 6-7: Debrecenben értekezés. Október 
8: Debrecen-Tiszadob. Október 9: Tiszadobon értekezés. Október 
10-11: Tiszadob-Szolnok. Október 12: Szolnokon értekezés. Októ-
ber 13-14: Szolnok-Szeged. Október 15: Szegeden értekezés. 

Széchenyi ezt az utazást hivatalos kiküldetésben járta végig, s 
a Helytartótanács neki 1354 Ft. Tasnernek 590' Ft költséget utalvá-
nyozott a sóhivatalnál, a fel€melt sóárakbóL amely alapjául szolgált 
akkor a vízrendezési munkálatoknak. 

Hogy Vásárhelyi akkor még mindig szabályozási javaslataival 
foglalkozott - a szervezési munkán kívül - igen valószínü, mert 
később állítólag módosította is előleges javaslatát. 

Széchenyiben a tiszai útján való érdekeltségi tárgyalásokon 
alakult ki véglegesen a Tisza-szabályozás egész szervezetének képe. 
Elgondolásait ugyancsak a következő év elején hozta nyilvános-
ságra ,·Eszmetöredékek különösen a Tisza-völgy rendezését illető

leg« c. müvében. de ez tiszai tárgyalásai hatása alatt keletkezett. 
Ebben a müvében Széchenyi egészen új oldalról látja a folyósza-
bályozás feladatait és kötelességét. 

»A Tisza völgyét és ennek orvoslását, mint én tartom, nem vi-
déki, vagy éppen rokonszenvi, egy-egy határnak kedvező körülmé-
nyek szerint kell felfogni, de országos és az egész roppant vízszer-
kezetnek lehető legegyenlőbben kedvező szempontbul.« »A Tisza-
völgy rendezését illetőleg én az itten következő nehézségeket látom 
útban. .. l-ször. Roppant vízmennyiség. 2-szor. Aránylag felette 
csekély eset. 3-szor. Jobbadán alacsony partvidék... Azon 
tényezők sora, mellyeknek a kérdésben levő ügy sikeres kifejtésére 
múlhatatlanul együtt kell munkálniok, ehhez képest az itt követ-
kező: l-ször. Kimerítő mérnöki terv. 2-szor. Lehető legnagyobb 
egység ezen tervnek alkalmazásában. 3-szol'. Egy parancsoló és szá-
mos szófogadó. 4-szer. Kész Cassa. 5-ször. Mindig éber és szorosan 
egybehangzó felvigyázat a végbevitt munkák jó karbani tartására.,' 



- "Erre még a tiszavölgyi vármegyék) mint legközelebbek sem '11-
kalmasak ... " 

Ezeken az alapelveken át jut el Széchenyi arra, hogy csak az 
érdekeltek összefogása oldhat ja meg a szabályozás nagy múvét 
ezeket kell tehát megszervezni. »Egyenesen a parti lakosokat és ál-
taljában véve mind azokat, kik a végbeviendő szabályozás gyümöl-
cseit élvezni fogják.« Meg kell tehát alkotni egy nagy társulatot. 

Ebből a célból hívta meg 1846. január 19-re Pestre a már meg-
,11akult helyi társulatok képviselőit. Kifejti még e múvében azt is, 
hogy ennek a gyúlésnek egy technikai igazgatót kell választania, 
akinek az egész végrehajtást vezetnie kell. Kimondja azt is, hogy ő 
semm.iesetre sem választana idegen szakembert, mert: 1. A főter

vezőnek kell lennie a szabályozás végrehajtójának is, márpedig 
valami külföldi notabilitás nem szánná el magát, hogy évekiga 
Tiszavölgyet lakja. 2. Nekünk is vannak olyan egyéniségeink, akik 
tökéletesen megoldhatják a feladatot, ha nekikszabadkezet és le-
hetőséget adnak. 3. A munkálatok évekig tartanak. 4. Ez nemcsak 
technikai, hanem politikai és társadalmi feladat is. amiket egy kül-
földi csak nehezen ismerhetne meg. 

Amint Széchenyi és Vásárhelyi tiszai szervező utazásukat be-
fejezték 1845 őszén a 'l'isza-szabályozásban részt vevő 'YVoclianer-
érdekeltség meghívására azonban már itt járt Feyne hollandus víz-
építő, aki be is utazta a szabályozandó vidéket és felülvizsgálta Be-
szédes József Kerecsen-Komoró közti kanyar átmetszés i tervét, 
Vásárhelyi javaslatát és Lalnm. Jakab árapasztó-csatorna tervét. 
Francesconi olasz vízépítő mérnök szintén átnéz te a terveket és 
éppen úgy, mint Feyne, helyesnek találta azokat. 

Kétségtelen, hogy ezeknek az idegen szakértőknek meghivatása 
'hozta ki Széchenyiből azt a határozott álláspontot, amit fentebb 
ismertettünk. hogy a magyar Tisza problémáját csak magyar szak-
ember oldhat ja meg. Az ő messzenéző tekintete meglátta a múszaki 
feladatok mögött a magyar problémákat is. 

1846. január 19-én valóban egybe is ült a Széchenyi által össze-
hívott érdekeltségi képviselet Pesten. Megalakították a Tiszavölgyi 
Társulatot. amelybe a már megszervezett helyi társulatok tömö-
rültek A vidéki társulatok ennek az egységes szervezetnek osztá-
lyaivá lettele Vásárhelyi e nagygyülésen újból bemutatta és is-
mertette terveit, amit a Tiszavölgyi Társulat el is fogadott. 

Vásárhelyi már kész tervezettel várta az 1846. évi munkálatok 
megkezdését. Ez az évi munkaterv a következő volt: 

L A Borsa jobbpartján egy 3200 öles töltés építése és a Vérke 
C'lgátolása, 2. A Tisza balpartján Vereckéiől Tekeházáig egy 3500 
,öles védgát készítése. 3. Beregben 2242 öl hosszúságban elkészí-
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tendő a 8, 9, 10, 19, 21. számú átmetszés. 4. Gyüröcske és Záhony-
nál megásandó a 22, 23, 24. számú átvágás 944 ölben. 5. Tuzsérnál 
el kell készíteni a 25. és 26. számú átvágást, amelyek hossza 1023 öl 
lesz. 6. Karádnál meg kell csinálni a 37. és 38. számú átvágásokat 
943 öl hosszban. 7. A Taktaközben 9200 ölnyi védtöltést kell emelni 
Taktakenézig. 8. Tiszadobtól Tiszalucig építeni kell egy 2180 ölnyi 
töltést. 9. A Sajótoroknál az 57. számú átvágást meg kell ásni 1165 
öllel. 10. Borsodban töltést kell húzni aSajótól Tiszakesziig 13 090 
öl hosszúságban. 11. Szabolcsban el kell gátolni, illetve az elgátlást 
meg kell erősíteni az Arkus-patakon. 12. Cibakházánál a 79. számú, 
Nagykörünél a 73, és 74. számú átvágás elkészítése kitesz 1725 ölet. 
13. Szeged alatt a 90. számú átvágás kiásása esedékes 1790 öl hosz-
szúságban. 14. Zenta alatt meg kell csinálni a 93. számú átvágás t 818 
öl hosszúságban. 

Vásárhelyi az 1846. évi munkálatok költségeit 400 OOO Ft-ra 
számította ki. 

Kevéssé ismeretes az, hogy Vásárhelyi elké~zítette a végleges 
szabályozási javaslatot is, ennek eredeti kézirata mindmáig nem 
került elő. "A Tisza hajdan és most« c. mű közölt belőle egy kivo-
natat, s állítólag van egy litografált másolata is, de az eredeti kéz-
irat minden valószínűség szerint a volt Vizrajzi Intézetnek az Or-
szágos Levéltárban letett iratai között lappang. (»Tiszaszabályo-
zásra vonatkozó rendeletek, tervezetek.«) 

Amikor a Helytartótanács Vásárhelyi előleges javaslatát 1845. 
június 17-én elfogadta, egyúttal megbízta a.z Építési Igazgatóságot, 
hogy »ezen tervezetet részletesebben és oly alakban kidolgozva, 
mely a kir. biztos közbejöttével történendő végrehajtáskor hasz-
náltathassék, haladék nélkül terjessze fek 

Erre készítette el Vásárhelyi második és végleges javaslatát 
1846. március 25-i kelettel. Ennek másolata annak idején Fekete 
Mártontól. a Tiszavölgyi Társulat titkárától került napvilágra. 

Vásárhelyi végleges tervezetének címe: »A Nagyméltóságú 
magyar királyi Főkormányszéknek 845-ik évi 23.102. szám alatt kelt 
kegyes rendelete folytán a kir. építési Főigazgatóság a Tisza folyó 
általános szabályozása tervezetét részletesen kidolgozva, mély tisz-
telettel terjeszti fel." Bevezetésében hivatkozik előleges javaslatára, 
s azt részben ismétli. Vízmérési adatokkal kiegészítve közli a Tisza 
topográfiáját és hidrografiáját. Szerinte Tiszaújlaktól Titelig 101 át-
vágással 1 211 718 m-ről 849806 m-re rövidülne a folyó. (Vásárhelyi 
természetesen mf-ekben adja meg számait, a fentiek átszámított ada-
tok.) A szabályozás után a vízemésztés maximális vízálláskor per sec. 
lesz Tiszaújlaknál 884 m~, Tokajnál 1610 m 3

, Csongrádnál 2257 m", 
Szegednél 2684 m". Az árterület megyénként kiszámítva és össze--
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gezve Bereg megyétől a Dunáig lesz 2 357 151 magyar hold. Felso-
rolja a szabályozási munkálatokat (átvágások, töltések építése, von-
tató útak készítése, medertisztítás). A töltésekről a következőket 
mondja: »Mivel az átvágások által egyenesebb és nagyobb sebes-
séget nyert folyó árjaitól a környék még nincs eléggé biztosítva, a 
víz tódulását a legrendesebb meder sem képes megbírni, ennélfogva 
egy másik főfeladat a nagyobb és rendkívüli vízár korlátok közé 
való szorítása". 

Részletesen tárgyalja tovább Vásárhelyi a különböző magasságú 
vizek gyorsabb lefolyási sebességét, hogy annak alapján a töltésezés 
irányelveit megállapíthassa, majd a következőket írja: »A töltések-O 
nek nemcsak az áradásokat kellene megóvni, hanem helyeztetésük 
által arra kell törekedni, hogy maga a folyó is jobbkarba tétessék 
úgy, hogy ágya emelése meggátoltatván, épp annak mélyítése esz-
közöltessék". "E tekintetből a töltés parttóli távolságának meghatá-
rozása nagy fontossággal bír.« 

Vásárhelyi eme mélyértelmü megállapítása a maga idejében 
szinte csodálatos. 

Tovább így folytatja a javaslat: Mivel a görbületek miatt nem 
lehetett addig a töltéseket rendszeresen elhelyezni, a víz sok töltést 
tört át. Párhuzamos töltéseket majd csak akkor lehet húzni, amikor 
az átvágások már rendezték a folyót. Egyelőre csak a helyi viszo-
nyok által megengedett mértékben lehet megközelíteni a szabályos 
töltések építését. Nem szabad azonban a töltéseket a partokhoz kö-
zel építeni, mert az ár elpusztítaná azokat, de nagyon távol sem, 
mert akkor sok termőterület marad az ártérben. 

Részletesen foglalkozik e végleges javaslat a töltések elhelyezé-
sével, nehogy azok elősegítsék a jégtorlaszok képződését. Távolsá-
gukra célszerü a tapasztalást is figyelembe venni, hogy ne legyenek 
rongálásnak kitéve. »lVIinél távolabb van valamely keresztszelvény 
pontja a víz sodrától, annál csekélyebb e helyen a víz sebessége, de 
ezen se legyen mértéken túli.-<-< (Ti. a töltések távolsága.) "Különben 
a töltések a folyó mélysége és iránya megtartására, valamint a jég 
hajtására kellő erejüket elvesztik. Van tehát egy határ, hol a víz 
ereje annyira meggyengül, hogy az ott emelt töltéseknek többé nem 
árthatván, azok céljuknak megfelelhetnek.« 

Végeredményben megállapítja, hogy a töltések közti távolság a 
helyi körülmények szerint 300-1000° legyen. 

Részletesen megtárgyalja a töltések keresztszelvényét, magassá-
gát, a korona szélességét, anyagát, gyepesítését, előterük fásítását, 
költségeit. 

Tervezete szerint töltéseket kell emelni a Tisza jobbpartján 
Nagyszöllős és Tokaj, Tokaj és Tiszalúc, Palkonya és Tiszabábolna, 
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abalparton Verőcze és Tokaj, Tokaj és Tiszadob. Tiszadob és Tisza-
füred között .. Mindkét parton Tiszafüred és Titel között. Ezeken kí-
\'ül töltésezni kell mindkét partj ukon a Borsa, Latorca, Bodrog, Túr, 
Szamos, Kraszna, és Takta folyókat. 

16 pontban felsorolja a mellékleteket, amelyek eligazítanak a 
szabályozás főbb munkalataiban. Ezek a munkák a következők le-
gyenek: 1. A mellékleten megjelölt helyeken átvágás ok készítendők 
Váritól a Dunáig, a Bodrogon Szöllőskétől Bodrogkeresztúrig. 2. A 
Tisza két partján töltések a magasabb helyek kivételével a megadott 
helyeken. a mellékfolyón pedig fölfelé az árhullám határáig. Zsili-
peket kell építeni a belvizek levezetésére. A Krasznára nem terve-
zett töltések et, mert még nem volt elég adat birtokában a láp lecsa-
polására és a Krasznának egy felsőbb ponton a Szamosba vezetésére. 
3. A Vérke vagy Szernye patak eltöltése Tiszabecse alatt. 4. A La-
tOl'Cának Csapnál a Tiszába való vezetése, ha a Tisza szint je a sza-
bályozás után annyira leszáll, hogy ez lehetséges lesz. 5. A Takta el-
töltése. 6. A Sajónak a Tiszába vezetése Szederkénynél. 7. A Kis-
Tisza eltöltése Poroszlónál. 8. Az Eger-patak Tiszába való torkollta-
tása a 66. sz. átvágásnál. 9. A Kurcza eltöltése Csongrádnál és Mind-
szentnél. 

A költségeket a következőképpen számítja ki: 
A Tiszán végzendő munkálatokra 
Mellékfolyókon végzendő munkálatokra 

Négy kotrógép beszerzésére 
Személyi költség 

Összesen: 

:3.283 mil!. Ft 
0,34:3 
3.62í 
0.160 
ü.500 

A javaslat keltezése: Budán. 1846. március 25. Az Építési Igaz-
gatóság út- és hídépítési osztálya részéről láttamozta 1846 április 
l-én Tenczer, a főigazgató helyett pedig Zelenka. 

Ez volt Vásárhelyi eddig alig ismert végleges javaslata. A t21'-
\'ezethez egész sereg mellékietet csatolt. »A tervezet szem elibe táró 
rajzolatok s a költség számítását kimutató irományok s más mel-
lékletek a következőkből állanak. úgymint: 

1. Tiszamérési térképek 1"' = 800°, 27. szel\'. 
A. 2. Tiszaszabályozási hossz-szelvény 8 drb. 
B. 3. Vízemésztési szelvény 5 drb. 
C. 4. Töltési hossz-szelvény Tiszaújlaktól TiszafLiredig 8 drb. 
D. 5. Ezek közép keresztszelvényei 4 drb. 
E. 6. A Latorca töltés hossz-szelvénye 1 drb. 
F. 7. Ennek keresztszelvényei 1 drb. 
G. 8. A bodrogi töltések hossz-szeh-énye 1 drb. 
H. 9. Ennek keresztszelvényei 1 drb. 
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J. 10. A Takta-közi töltés hossz- és keresztszelvényei 1 drb. 
K. ll. Vízártéri-kiszámitás 15 db. 
L. 12. Az átvágások kiszámítása 1 drb .. 
JVI. 13. Az építmények kiszámítása 1 drb. 
N. 14. A töltések kiszámítása l drb. 
O. 15. Kiszámítása az átvágások területének 1 db. 
P. 16. Különbség-kimutatás a Tisza jelenlegi és a tervezett sza-

bályozási hossza között Tiszaújlaktól aDunáig. 
Q. 17. A réveknél a kötél felemdését kimutató szerkezet. 
R. 1-2. 18 »Litografált áttekintési térkép, amelyen az átvá-

gások kettős fekete vonalakkal és sorszámokkal, a töltések pedig 
barna útszínnel vannak jelölve. A terjedelmesebb térkép ezúttal az-
ért nincs a jelentés mellé csatolva, mivel az 1845. évi 63/692. számú 
jelentéshez kapcsolt 1"-1000Cl mérték Tisza-térkép felterjesztve 
vagyon." 

Vásárhelyi részletes javaslatához mellékelt térképek természe-
tesen nem a javaslat céljából újonnan készült darabok, hanem 
nagyobbára megegyeznek azokkal a térképekkel, amelyeket a 
Tisza-térképészet a Tisza-szabályozási előmunkálatokhoz készített 
és adott át, vagyis még Lányi munkálataiból valók. 

Vásárhelyi szabályozási javaslataiból maga már semmit sem 
hajthatott végre. Azt sem jegyezte fel, hogy a munkálatokat felül-
ről lefelé, avagy ellenkező sorrendben kí\Tánja megkezdetni, általá-
ban azonban az a vélemény, hogy a töltésezést fent, az átvágáso-
kat alább kezdte volna el. 

Vásárhelyi szabályozási tervei ismertetése közben agyvérzés t 
kapott és még az éjjel, 1846 április 8-án meghalt. Kétségtelen, hogy 
kivételes tehetség volt, de ehhez hozzá kell tennünk még azt is, 
hogy érvényesüiésének főpillére Széchenyi volt, s hogya tiszai 
munkálatokban egy szintén kivételes képességü magyar vízimér-
nök, Lányi Sámuel mindent előkészített számára. 

el Keczkés Károly vezetése alatti szabályozási munkálatok 

Vásárhelyi hirtelen halála után Keczkés Károly került a Tisza-
szabályozás vezetői helyére. Örökségül rámaradt Vásárhelyi javas-
lata, de közben más hazai tervek is felvetődtek,' s főleg ekkor lépett 
be a szabályozás körül kialakult bizonytalan helyzetbe egy idegen 
szakértőnek, Paleocapa Péter velencei építési igazgatónak Vásár-
helyiével egészen ellenkező véleménye. Keczkés nem tudta magát 
Vásárhelyi elgondolása mellé határozottan lekötni. Így azután egy 
ideig végleges terv nélkü~ folytak az előmunkálatok. 

12 177 



Vásárhelyi szabályozási javaslatával egyidőben más tiszai ter-
veket is felvetettek. Lamm Jakab kassai kerületi mérnök 1846-ban. 
ismertette egy árapasztó tiszai csatorna tervét. Verőcénél kívánta. 
kivezetni a Tisza fölös vizét egy csatornán, amely útjában felvette 
volna a Túrt, a Szamos, Kraszna árvizeit, s az Ér és Berettyó völ-
gyében vitte volna végig, Csongrádnál vezetve vissza a Tiszába .. 
Később úgy módosította tervét, hogy a Körösöket is metszette volna 
csatornájával, a Fekete- és Fehér-Körösből Gyulánál vette volna ki: 
a fölös vizet és Szegednél vezette volna bele a Tiszába, a Maros vi-o 
zét meg Perjámosnál az Aranka-folyáson át Pá dénál vitte volna a 
Tiszába. Jegyezzük meg itt, hogy az Ér-völgy ősi mederként való, 
felismerése kiváló eredménye. 

Lamm terve igen élénk vitát keltett, s még később is többször-
felmerült. Tervének igen nagy párt ja volt, főleg a Felvidéken, ahol 
e pártnak Vécsey Miklós tekintélye állott szolgálatában. 

Egy másik hasonló terve volt Galambos Sámuelnek, Ung megye· 
mérnökének. 1846-ban jelent meg a »Nyilatkozat a Tisza szabályo-
zása iránt" c. tanulmánya, amelyben a Tisza árvizeinek csökkentése 
céljából azt ajánlotta, hogy a Szamos vizét Szatmár-Debrecen-
Madaras-Tiszabura irányában vezessék el a Tiszába. Erről a ter-
vezetéről már 1830-ban leírást küldött az Építési Igazgatóságnak .. 
Feltünőnek mondotta, hogy a Szamos az Alföldre érkezve, a Tisza 
felé veszi útját és nem követi a természetes irányát. Nem osztotta. 
Lamm Jakab tervét, hogy vizét az Ér völgyébe kell elvezetni, mert 
felfogása szerint akkor a bihari területek volnának kitéve az ár-
vizeknek. Terve később a Lamm Jakabéval együtt heves vitákat 
idézett elő. 

Egy harmadik terv Vay Miklóstól származott, aki hosszú ideig 
volt a Tisza-vidék vízszabályozásánál kir. biztos. E terv szerint Vá-o 
sárosnaménytól egy árapasztó csatorna segítségével Szolnokhoz 
kellett volna vezetni a Tisza nagyvizét. 

Vásárhelyi halálakor tehát meglehetősen zavaros volt a hely-o 
zet a Tisza szabályozása körfE. 

Nem volt egészen rendezve a szabályozás költségeinek ügye 
sem. Az 1840. X. t. c. ugyanis a szabályozási költs égek et az érde-
kelt közbü'tokosságokra hárította. Ez ellen azonban Széchenyi állást. 
foglalt, mert ezek nem bírták volna el a költségek terhét. Ennek 
köszönhetö, hogy az 1847. évi országgyülés 15. sz. javaslata országos 
teendőnek jelentette ki a Tisza szabályozását. 

Feyne és Francesconi külföldi szakértők után a nádor Pale-· 
ocapát, a Pó-folyó. szabálj~ozóját, általánosan elismert tekintélyt'i 
vízépítő t hívta :meg Vásárhelyi terveinek felülvizsgálására. 
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Széchenyi 1846 július 18-án Szegedről a Pannónia gőzössel 
tiszai szemleútra indult. Ez volt Szegedtől felfelé az első gőzhajó a 
Tiszán. Július 19-én Tiszabőnél szállt be a gőzhajóba Paleocapa, s 
Széchenyivel Tiszabercelig tudtak felhajózni a Tiszán. Paleocapa 
mindjárt hozzá is járult a Szederkény és Tiszadob közötti kanyar 
átvágásához. Széchenyi Berceltől Debrecenbe utazott a Tiszavölgy 
Társulat közgyűlésére, amit augusztus 3-án tartottak meg. Paleocapa 
később Szegedre is elutazott Sasku Károly mérnökkel a Maros tor-
kolatának megszemlélésére. Ezután nyújtotta be véleményét a sza-
bályozásra vonatkozólag. A debreceni gyűlés Széchenyi javaslatára 
elvetette Beszédes, Lamm és Galambos terveit, s elfogadták Vásár-
helyiét. Vásárh21yi helyébe Keczkés Károly került. 

1846 augusztus 27-én Széchenyi tette meg az első kapavágást 
Tiszadobon az 55. sz. átvágásnál. Széchenyi másnap Tiszafüreden 
tartott helyszíni szemlét és értekezést, augusztus 30-án Tiszabőn, 

augusztus 31-én Szentesen volt, s ott szeptember l-én értekezett az 
érdekeltségekkeL szeptember 2-án Hódmezővásárhelyen át Sze-
gedre érkezett, ahol felolvasták Paleocapa szakvéleményét. Pale-
ocapa ezt a szakvéleményt 1846 augusztus l6-l7-én Sárospatakon 
keltezte, s annak kézirata ma is megvan. Széchenyi ezután még 
Öbecsén és Titelen értekezett. 

Keczkés Károly Széchenyi felhívására 1846 július ID-én jelen-
tette, hogy a meghalt Vásárhelyi munkatervét magáévá téve a 8, 
9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 38, 57 vagy 58, 73, 74, 79, 90, 
92. sz. átvágásokat meg kell kezdeni. A debreceni nagygyűlésen a 
Tiszavölgy Társulat nyolc vízszerkezetre, azaz osztályra tagolódott. 
Ezek a következők voltak: ugocsai, szatmári, beregi, zempléni, sza-
bolcsi, hevesi, csongrádi és bácsi. A központi vezetés Széchenyi 
kezeiben futott össze. 

Keczkésnek a debreceni nagygyűlés idejében már kész javas-
lata volt Széchenyi számára a szabályozásnál alkalmazandó mérnö-
kökről is. Ö még négy osztályra osztotta a Tiszát a szabályozási 
munkák tagolása érdekében. Javaslata a következő volt: 

I. Vásárosnaményi osztály vezető osztálymérnöke Barta Samu, 
havi 100 Ft fizetéssel. Ebben az osztályban a 8,9, 10. sz. átvágáso-
kat végezze Torkos Sándor (havi 45 Ft), a 19, 20, 21. sz. átvágáso-
kat Baniczky János. A II., vagyis györöcskei osztály vezető mérnöke 
Rauschmann Gusztáv (100 Ft), a 22, 23, 24. sz. átvágásokat Klepsz 
Ignác (45 Ft), a 25. és 26. sz. átvágásokat Egert Antal (45 Ft), a 37 
és 38 sz. átvágásokat Lejtényi Ferenc (45 Ft) vezesse. A III., vagyis 
tiszabői osztály vezetője Perleberg Gusztáv (100 Ft), az 57 vagy 58 
sz. átvágás mérnöke Berinkey Móric (45 Ft), á 73, 74 sz. átvágáso-
kon Péter Imre, a nagykun kerület mérnöke (75 Ft), a 79. sz. átvá-
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gáson Szirány János (45 Ft). A IV., azaz szegedi osztályon vezető 
mérnök Halácsy Miklós Szeged város mérnöke (100 Ft), a 90 sz. át-
vágáson Szegedy Károly Szegeden lakó mérnök (30 Ft), a 92 sz. 
átvágáson Vass Imre "Pesten lakó ismeretes mérnök« (45 Ft). 

Amikor Széchenyi a Tisza-szabályozás első kapavágását a 
tiszadobi Urkom nevű magaslatnál megtette - ahol az Alsószabol-
csi Ármentesítő Társulat 1865-ben emlékoszlopot állított neki -, 
állapítsuk meg, hogy még nem volt egységes és elfogadott szabá-
lyozási terv. A munkálatokat Keczkés Vásárhelyi javaslata alapján 
tette meg. Paleo capa javaslata még nem nyert elfogadást és jóvá-
hagyást. Csak a Huszár és Lányi által felvett pontos térképek ál-
lottak rendelkezésre. Azután jöt~ a Vásárhelyi- és Paleocapa-féle 
tervek közötti heves vita, míg azután végül egy kompromisszumos 
megoldás keletkezett. 

A debreceni nagygyűlés után Széchenyi, mint említettük a 
Középső- és Alsó-Tiszán szervezte a munkálatokat, a Bodrog vidé-
kén pedig Szentiványi Vince helytartósági tanácsos. 

Paleocapa 1846 augusztus 16-17-én Sárospatakon kelt terve-
zete; amely »Vélemény a Tiszavölgy rendezésérül« címen még azon 
évben magyarul is megjelent nyomtatásban, Sasku Károly fordítá-
sával, csakhamar közismertté lett. 

Paleocapa a Széchényihez intézett jelentésében kijelenti, hogy 
közvetlen megfigyelésből csak a Tiszabő és Vásárosnamény közti 
szakaszt ismeri még, de az alsóbb szakaszokra vonatkozólag bősé
ges tájékozódást nyújtottak neki az évek során felvett tiszai térké-
pek; viszont fenntartja magának, hogy ha majd a folyó alsóbb sza-
kaszait is közvetlenül megismeri, arra vonatkozólag esetleg módo-
sításokat is ad tervezetéhez. 

Paleocapa javaslatával már sokat foglalkozott a szakirodalom, 
de akik róla véleményt mondottak, nem minden esetben ismerték az 
eredeti javaslatot, csak kommentárjait. ~A javaslat, helyesebben 
»vélemény« öt részre oszlik: I-ső Czikkely. Általános nézetek II-ik 
Czikkely. Egyetemes javaslatok a Tisza saját medrének szabályo-
zására nézve: A) A folyó folytonos töltések közzé vétele. B) Átvá-
gások. III-lk Czikkely. A Tisza és némelly beleszakadó folyók közti 
viszonyrul; az ezekre nézve megkívántató előgondoskodásokrul. 

IV-ik Czikkely. A Tisza és mellék-folyói szabályozása és a mezők 
lecsapolás a közti viszonyokl'uL V-ik Czikkely. A munkálatok rend-
sorárul és a legelébb megkezdhető munkákruL I-ső Toldálék az ál-
talános véleményhez. II-ik Toldalék az általános véleményhez. 
J egyzék A Toplya és Ondava folyóknáli munkákban követendő 

rendrül. 
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Mielőtt e munka lényegét ismertetnénk, jegyezzük meg, hogy 
többször is elismeréssel szól Paleocapa az Építési Igazgatóságon 
lévő Tisza-térképek kiválóságáról és szépségéről, de arról nem vesz 
tudomást, hogy azok Lányi vezetése alatt készültek. Vásárhelyit 
többször névszerint is megemlíti, de majdnem minden esetben el-
lentmond . neki. 

Müve első részében Paleopaca kiemeli, mennyire meglepte őt 
a tiszai partok mélysége, ami nagyon megkönnyíti a töltések közé 
fogást, viszont megnehezíti a kanyarulatok átvágását. Tehát mind-
járt bevezető szavaiban ellene fordult Vásárhelyinek. Teljesen 
elegendőnek találja a töltésekkel való szabályozást, sőt ha kiásnák 
a Vásárhelyi javasolta 74 OOO öl hosszú átvágást, az csak annyit 
használna, hogy az árvíz szint je. valamivel alacsonyabb lenne, s a 
töltéseknek vezetése is valamivel egyszerübbé válna. A kanyargás 
okát magában a Tisza »természetében« látja, amin nem lehet segí-
teni. Szükségképpen csak egy segíthet, ha a folyót végig töltések 
közé veszile Van néhány homályos megállapítása is, pl. hogy »illy 
folyórul sohasem lehet azt állítani, hogy csekély lenne vízesete a 
folyó természetéhez képest«. Vásárhelyi sokkal világosabban látta 
a folyó esése, sebessége és hordalék szállítására felhasznált erej e, 
illetve eróziós képessége közti viszonyt. Még a hajózás szempontjá-
ból sem tartja szükségesnek a Szamos torkolata és Tokaj közötti 
kanyarok átvágását, mert hiszen a hajó akadály nélkül fel tudott 
menni a kanyarokon, amikor ő ott hajózott. Az egész szabályozást 
kizárólag a töltésekre kell alapozni, s a medret csak kivételesen 
kell átvágásokkal javítani, s főleg csak ott, ahol nehezítenék a töl-
tések vezetését. 

Második fejezetében részletesen rátér a töltésekre. Ezeket Tisza-
újlaktól a torkolatig kell kiépíteni, a mellékfolyók alsóbb szakaszai-
val együtt. Kiemeli, hogyatöltéseket olyan távol kell építeni a fo-
lyótól, hogy megfelelő széles ártér maradjon köztük az árvizek be-
fogadására. Mennyivel világosabban látta ezt a problémát Vásár-
helyi, aki felismerte, hogy a szétterülő és így eróziós erejéből vesz-
teséget szenvedő folyóvíz leejti hordalékát. A folyótól távol rakott 
töltéseket Pal~ocapa nem félti a folyó oldalsó eróziójától. Ebben 
igaza van, de sajnos, nem kellett féltenie a köztük maradt árieret 
a fenéki eróziótól sem; hiszen annak ellenkezőjét idézte volna fel. 
A széles árterek hasznát abban is látja, hogy ezek a folyó alsóbb 
szakaszaira lezúduló árvizet hosszabb ideig tárolják. Megint elfe-
ledkezik arról, hogy közben mi történik hordalékukkal. Az egymás-
tól távolra rakott töltéseknek meg lesz szerinte az a hasznuk is, 
hogy nem kell velük a folyó minden kanyarát követni, tehát rövi-
dek lesznek. Lényegében annyit jelent ez, hogy a kanyarok burkoló-
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görbéinek távolságában kell a töltéseket rakni, illetve még nagyobb 
távolságban, ha a kanyar oldalsó eróziójától félti őket. A burkoló-
görbék távolsága pedig a Felső-Tiszán, pl. Tarpánál is már 1500-
2000 métert tesz ki, s lejjebb természetesen a vízmennyiség növe-
kedtével még nagyobb. Valóban meg is állapítja, hogy a töltésközök 
szélessége lehet 500-S00-l000 öl, vagyis kereken 1000-1600-2000 
m. is. Azt sem tartja fontosnak, hogy ekkora széles terület marad 
belül az ártéren, kitéve a gyakori árvizeknek, mert ennél sokkal 
több terület mentesül. Nem tudja eléggé kiemelni a töltés-rendszer 
egyetlen üdvözítő voltát: "Bőven szóltam e tárgyrul, s mindig sür-
getem a folytonos ~s távoli töltésezést; mélyen meg lévén .győződve 
felőle, hogya rendszernek valódi és közvetlen haszna e ponton 
épül.,< A folyón lefelé a töltések távolságát mindinkább növeini 
kell, s az alsóbb szakaszokon még átmetszéseket is lehet csinálni, 
hogy a töltések et kényelmesebben lehessen vezetni. "Minél foly to-
nosabban kanyarognak él folyónak vonalai ... , annál inkább figye-
lemmel kell lenni. hogy az egyenesre ne vétessék; s a vízárnak tág 
völgy tér hagyassék, hogy az alsóbbák annál kevésbé terheltessenek.-« 
Meg kell jegyeznünk, talán a Paleocapa sorai keltekor már halott 
Vásárhelyi helyeslése mellett is, hogy Paleocapa eme szabályozási 
elve tökéletesen megfelelt a szabályozási időpont érdekeinek, de 
semmi tekintettel nem volt a jövőre. Vásárhelyi élőnek, változónak,. 
látta a vizeket, Paleocapa inkább csak szemlélete időpont jának pil-
lanatnyi állapotában. 

Sokkal kevesebbet foglalkozik Paleocapa az átvágások problé-
májával. Határozottan megállapítja a maga részéről, hogy Tisza-
újlak és Tiszadada között »rendszerileg le kell mondani-« az átmet-
szésekről. Ezután egyenként elbírálja Vásárhelyi valamennyi át-
metszési tervét, s a végén megállapodik abban, hogy túlnyomó ré-
szük fölösleges; néhányat meghagy, másokat javasol. s végül 15 át-
vágás készítésébe egyezik bele, amelyek összes hossza csak 22 OOO 
ölet tesz ki. Ezeket sem tartja egyenlően fontosnak, s nem lényeges, 
hogy milyen sorrendben hajtják végre azokat. 

A továbbiakban nevek említése nélkül ellene mond a Lamm-
és Galambos-féle árapasztócsatorna terveknek, s elveti Vásárhelyi 
javaslatát aLatorca Csaphoz vezetésének is. 

A további részletek nem fontosak mert mind a fenti elvi ala-
pokon nyugszanak. Könyvéhez a Tisza-völgy l" - 6000° léptékü 
térképét mellékelte, amelyen kijelölte javasolt átmetszéseit. 

Kvassay, kiváló vízépítő nk is megállapította, hogy Paleocapa 
nem ismerte fel a Tisza természetét. Paleocapa kevés számú átmet-
szése csak 1006 km-re rövidítette volna a folyót. ami természetesen 
sokkal kisebb esést adott volna neki, mint Vásárhelyi javasolta; 
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'O,0592/km helyett csak 0,0443 m/km-t, tehát eróziós ereje lényegé-
ben kevésbé emelkedett volna. 

Lényeges eltérés V0lt köztük a szabályozás célját illetőleg is. 
Paleocapa elsősorban az ármentesítésben látta feladatát, ezért kí-
vánt folytonos és távoleső töltéseket, s ezért nem ajánlotta olyan 
·elhelyezésüket, hogy a sebességet is fokozzák. Lényegében nem kí-
vánt a folyó életébe beavatkozni, míg Vásárhelyi merészen a folyó 
életmozzanatain is változtatni akart. Paleocapa egyedül azt kívánta 
-elérni, hogy az árvíz magassága csökkenjen, tekintet nélkül az erre 
.a célra alkalmazott széles töltésközök más következményeire. Az 
átvágásokat is csak ott ajánlotta, ahol azok főleg amellékfolyók 
torkolatát javíthat ják meg, így a Sajóét és Bodrogét lejjebb helyezte 
volna, s így javította volna a Körös és Maros torkolatát is. Talán 
arra is gondolt, hogy a széles ártér később fel fog iszapolódni, mert 
talán ezért jegyezte meg. hogy a töltések magasságát, amelyet ő a 
maximális vízszint fölé 1 1 '2 lábbal kívánt helyezni, később emelni 
kell majd. 

Paleocapa határozottan óvakodott attól, hogy az árvizek gyors 
1evonulását elősegítse, sőt egyenesen tárolni kívánta a nagy vize-
ket a felsőbb szakaszokon az alsóbbak érdekében. E tárolás célja 
1ett volna az, hogy a felső szakaszokon a töltéseket magasabbra 
tervezte, mint az alsóbbakon, a maximális víz színe fölött Csapnál 
4 lábbal magasabbra. Tárkánynál 4 1 / 2 lábbal, Tiszadadától 5 lábbal, 
.s így a Körös. torkolatáig, de azután lefelé mind alacsonyabbra, 
Szegedig 4 1/2 lábbal, innen a Tisza-torokig 3 lábbal a legmagasabb 
árvíz szint je fölé. 

Paleocapa úgy gondolta, hogy az árvizek magassága a Körös-
torkolatnál a legnagyobb, mert addig már legtöbb mellékfolyó-
ját felvette a Tisza. Ezt a későbbiek beigazolták, de viszont azt is, 
hogya maximális vízmagasság Szegedig mitsem csökken. 

Paleocapa sokkal jobban ismerte az általa szabályozott Pó fo-
lyót, mint a Tiszát, s az ottani tapasztalatait akarta a Tiszára is al-
kalmazni. A széles ártér következményei azonban ott is veszedel-
mes eredményekkel, a feltöltődéssel és ennek következtében a véd-
gátak állandó magasításának kényszerével jártak. 

A tapasztalat később fényesen igazolta Vásárhelyi nagyszerű 
Tisza-ismeretét és a folyóvizek életfolyamatainak helyes felismeré-
sét, főleg a szűk árterek tekintetében. A töltésközök keskeny volta 
nemcsak arra bizonyult jónak, hogy az árvizet az ártereken belül 
tartsa, hanem arra is, hogy a folyó sebességét fokozza. Paleocapa 
által ajánlott kevesebb átmetszés a felső szakaszokon viszont talán 
célravezetőbb lett volna. 
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Kettejük felfogása közötti különbség lényege ez: Vásárhelyi az 
eróziós folyamatokat is a szabályoz~s szolgálatába kívánta állítan i , 
tehát a természeti folyamatokat is felhasználni: Paleocapa az em-
beri építményekben, a töltések ben látta a célravezető eszközöket. 
Vásárhelyi lefelé akart dolgozni, Paleocapa fölfelé. 

A Vásárhelyi és Paleocapa közti küzdelem mindkét fél részé-
l'ől néma maradt, de annál hevesebb vitát keltett a hazai szakiro-
dalomban. Paleocapa terve ellen több neves vízimérnökünk azonnal 
állást foglalt. Galambos Sámuel a Hetilap 1847. évi 122-128 szá-
mában a maga árapasztó-csatornája mellett szólalt meg újból, s 
nem tartotta kielégítőnek sem Vásárhelyit, sem Paleocapa tervét, 
de a Lamm-féle tervnek is ellene fordult. Ő a Tisza tokaji szoru-
latát tartotta legkritikusabbnak a lefolyásra nézve, ahol a vízho-
zam l mp alatt legalább 500 OOO köbláb, de a vízemésztés csak 100 OOO 
köbláb. Ezt a szorulatot kell tehát mentesíteni a Szamosnak általa 
már 1846-ban ajánlott eltérítésével Szatmártól Debrecenen át Tisza-
burához. Terve költségeit is szembeállítja Vásárhelyi 75,9 milliós té-
telével, mondván, hogy az ő csatornája csak 13,4 millióba kerülne, s 
emellett lecsapolná az Ecsedi-Iápot is. 

Korizmics László a Jelenkor 1847. évi 13-17. számában ismer-
tette Paleocapa tervét s maga is állást foglalt a töltésrendszer mel-
lett, mert úgy gondolta, hogy az átmetszésekkel a folyót csak ron-
tani lehetne, sőt az új meder csekély mélysége akadályozná a hajó-
zást is. Úgy gondolta, hogy a töltések meg is szüntetnék az árvizet, 
míg az átmetszések csak csökkentenék a vízmagasságot. 

Eléggé értelmetlenül azt is megállapította; hogy a töltések közé 
vett folyó majd maga is új medret vág és a kanyarok megszűnnek. 
Szembehelyezkedik egyúttal Lamm Jakab lervével is, mert bár ez 
apasztaná a Tisza vizét, de a töltésezést nem tenné fölöslegessé, s 
műszakilag is kivihetetlennek tartotta azt. Ellene mondott Galambos 
értekezésének is, s erősen lekötötte magát Paleocapa széles töltés-
I~öze mellett, mert úgy gondolta, hogy ha mindazt a széles területet 
töltés közé veszik, amelyen a Tisza kanyarog, akkor véglegesen meg 
van oldva a szabályozás, lévén a kanyarokkal megj árt terület szé-
lessége olyan adottság, amelyet a folyók sohasem lépnek túl. Ha is-
merte volna a Tisza Tokaj alatti óriási ősi-morotva-övezetét, elállt 
volna véleményétől. 

Kovács Lajos. a Tiszavölgyi Társulat központi igazgatója, a Je-
lenkor 1847. évi L 2., 3., 5., 9. számában ugyancsak lekötötte ma-
gát Paleocapa szabályozási terve mellett. Ő is a töltésezésben látta 
az egyedüli segítséget. Csak a Tiszadob és Szederkény közötti szaka-
szon kell sürgősen elkezdeni a töltésezés :nellett az átvágásokat is,. 
egyébként elég lesz Paleocapa 15 átmetszése. 
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Nagy István, Lányi egykori tiszai mérnökkarának egyik legte-
hetségesebb tagja a Hetilap 1847. évi 129. számában válaszolt Ko-
vács Lajosnak. Ő sokkHI jobban ismerte a Tiszát, mert felmérésében 
résztvett; míg az előző vitázók ott sohasem dolgoztak. Támadta Ko-
vács Lajost, mert Paleocapa széles töltésközeinek veszedelmességét 
felismerte. Tévesnek minősíti Paleocapának azt a felfogását is, hogy 
nem baj a széles ártéren belül még községeket sem hagyni, mert a 
feliszaposodás azoknak kitűnő termőföldet hord. Megemlíti, hogy 
Paleocapa nem is látta a tiszai mellékfolyókat, s nem tudja, hogy 
azon az ártéren belül, amelyet az árvíz évente esetleg többször is 
elönt, nem lehet termelést folytatni. Még a Lamm-féle tervet is 
jobbnak tartja, mint Paleocapáét. 

Névtelenek is hozzászóltak az akkor olyan nagy fontosságú ügy-
höz. A Nemzeti Újság 1847. évi szeptember 10-i számában "Másol-
náj« aláírással jelent meg egy tanulmány, szerzője mérnök lehetett, 
amely sem az átmetszéseket, sem a töltésezést nem tartotta célrave-
zetőnek, Paleocapa terve inkább öntözés, mintsem az ármentesítés 
céljait szolgálhatná. Csak az árapasztással lehetne valamit elérni, 
úgy, hogy a Lamm-féle érvölgyi út megoldás lehet, de a Galambos-
féle tervet a terepviszonyok miatt nem lehetne megvalósítani. 

Érdekes, hogy Keczkés, aki ekkor a munkálatok élén állott, nem 
szólalt meg a vitában, csak a Tiszavölgyi Társulat 1847-i debreceni 
gyűlésén bírálta Galambos tervét. Viszont maga Széchenyi - úgy 
látszik - élénk figyelemmel kísérte a vitát, mert a Másolnáj alá-
írásu cikkl·e egy Csányi nevű mérnök adott számára szakvéleményt, 
amelynek kézirata ma is Széchenyi iromány ai között található. 

Mivel a Tiszavölgyi Társulat először Vásárhelyi javaslatát fo-
gadta el a végrehajtás alapjául, 1846-ban a szabályozási munkálatok 
elmek alapján indultak meg és folytak. A szabályozást Keczkés ve-
zette. 1846-ban a következő munkákat végezték el: 

1. A Tiszadobi Társulat, ahol az első munkálatok megindultak, 
ebben az évben emelt 1896° hosszú védtöltést, és elzárt hat tiszai fo-
kot. 2. Tiszafürednél készítettek 415 ° hosszú átvágást, amelyben már 
folyt is a Tisza., Ez volt az első mesterséges medre a Tiszának a nagy 
szabályozás alatt. 3. Az Ondava-Tapoly vidékén emeltek 840° töl-
tést, s megkezdték a csatorna építését. 4. Szabolcsban felépítettek 
egy rövid töltés-szakaszt. 5. A Bodrog-közben elkészült 263° védtöl-
tés. 6. Szentes városnál elkészültek 1900° töltéssel. Szegednél 29360 

töltés és több tiszai fok elzárásával lettek készen. 1846-ban mind-
össze 7862° új védtöltés készült el a szabályozás keretében. 

A Tiszavölgyi Társulat 1847. évi márciusi közgyúlése elfogadta 
Paleo capa tervét, jóllehet alapvető különbségek voltak a már előbb 
elfogadott Vásárhelyi tervvel szemben. Ezt a határozatot a felsőbb 
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hatóság is elfogadta. Nem tudjuk viszont, hogy Széchenyinek mi volt 
az álláspontj a. 

Hogya Tiszavelgyi Társulat 184í-ben áttért a Paleocapa-tervre, 
abban kétségtelenül nagy része volt annak a körülménynek, hogy 
ez a terv az egész Tiszára szólott és részleteiben is ki volt dolgozv3., 
míg Vásárhelyi főleg csak a Tiszaújlak és Tiszafüred közti szakasszal 
foglalkozott. s az alsóbb szakaszokra csak általánosságban tért ki. 

Szerencséje a Tisza-szabályozásnak, hogy később eltértek a Pa-
leocapa-tervtől. 

Közben mások is készítettek kisebb szabályozási terveket. 1847-
ben Fest Vilmos dolgozta ki a Tiszavarsánynál építendő védgát terv-
rajzát, s arról számos keresztmetszetet is készített. 

184í-ben Varga János készített Széchenyi használatára egy ki-
mutatást az akkor szabályozás alatt álló vizeken folyó munkálatok 
állásáról. Ebben azt mondja a Tiszáról. hogya Helytal'tótanács 1834. 
évi 6602. sz. rendelete alapján elindít ott felmérések 184í-ig összesen 
2895 darab térképet készítettek el, amelyek a Tisza-térképezési In-
tézetben több szekrényt töltenek meg. Másolatait a Tiszavölgyi Tár-
sulat 1846-ban történt megalakulása után annak adták ki. 

A Tiszavölgyi Túsulat megalakítása megtörtént ugyan, de ha-
tásköre, illetve területe és a szabályozás terheit viselni köteles ura-
dalmak meghatározása nem ment simán. Ezért 1847 július ID-én 
Debrecenben összeült a kiküldött nádori bíróság, hogy a Tiszavölgyi 
Társulatnak, mint felperesnek kérelmére megállapítsa az ártér külső 
határvonalát, valamint egyes alperes uradalmaknak a szabályozás-
sal kapcsolatos kötelezettségeit. 

1847 október 30-án Tokajban ülésezett a nádori bíróság ugyan-
ezen célból. A Tiszavölgyi Társulat elnöke ebben az időben gr. Ká-
rolyi György volt, a társulat alapszabályai pedig 1847 november 19-
én nyertek királyi meg:erősítést. 

A munkálatok előrehaladását erősen hátráltatta, hogy nem állott 
megfelelő tőke Széchenyi rendelkezésére. 1847 szeptember 19-én 
ezért 1 milliós kölcsönt kért a kormánytól, gr. Majláth György or-
szágbíró útján. A kérésre szeptember 30-án Apponyi György vála-
szolt, hogy igen nehéz pénzembereknél kölcsönhöz jutni, de megkí-
sérlik úgy, hogy a felemelt sóárakból a Tisza-szabályozásra évente 
fordított 100 OOO Ft-ot lekössék a kölcsön fejében. Egyúttal kérte 
Széchenyit, hogy erről értesítse Károlyi Györgyöt is, mint a társu-
lat elnökét. 

Nehéz megállapítani, hogy 1847-ben melyik szabályozási terv 
alapján folytak a munkálatok. Valószínű, hogy már ekkor is valami 
vegyes terv érvényesült. Széchenyi 1848 január 30-án kelt ,;Vélemc-
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nyes jelentés a Tisza-szabályozási ügy fejlődéséről" c. írásában a kö-
vetkezőket mondj a erről: 

A szabályozásra vonatkozólag az L terv Beszédes Józsefé volt, 
amelyet Zemplén megye terjesztett fel, de ezt a Helytartótanács nem 
hagyta jóvá. (Ez csak a Komoró-Kerecsen közti kanyar átvágási 
terve lehetett.) A II. szabályozási terv Vásárhelyié volt, amelyet az 
érdekeltség elé 1845 június 12-én terjesztettek, s amelyet az el is 
fogadott, de a Komoró-Kerecsen közti átmetszés ügyében eltérő 
volt a vélemény Vásárhelyiétől, s ebben az ügyben külföldi szakértő 
meghallgatását kívánták. 1846 január 19-én Vásárhelyi bemutatta 
tervét a Tiszavölgyi Társulatnak; azt el is fogadták, de közben Vá-
sárhelyi hirtelen meghalt. Ekkor kérte fel a nádor Paleocapát vél 2-
ményadásra, aki Széchenyivel 1846 augusztus és szeptemberében 
a Tisza több szakaszát beutazta, s így adta ki »Véleményét«. Ezt a 
tervet a Helytartótanács 1847 március 13-án hagyta jóvá, s azt a tár-
sulat is magáévá tette; a munkálatok még 1846. szeptemberében 
megindultak. 

Széchenyi ezután már nem sokszor hallatta szavát a Tisza-ügy-
ben 1848. február l-én adta ki »Javaslat a mágyar közlekedési ügyek 
rendezéséről« c. tanulmányát, amelyet Kovács Lajossal, Tasner An-
tallal. Clark Ádámmal és Sasku Károllyal dolgozott ki. 

1848 március 24-én még értesíti a Helytartótanács Széchenyit, 
hogya só felemelt árából évente szokásos 100 OOO Ft-ot a Tisza-sza-
bályozás céljára kiutalták. Széchenyi ebben a hónapban még aláírá-
sokkal igyekezett összegyűjteni a szükséges 1 millió Ft tőkét a Ti-
sza szabályozására. 

Az 1848-i alkotmányos kormányban Széchenyi a közmunkák és 
közlekedési ügyek tárcáját fogadta el. Minisztériumába a legjobb 
magyar vízirnérnököket (Varga János, Keczkés Károly) vonta be, de 
ennek ellenére a' történelmi események csakhamar megszüntettek a 
Tiszán minden munkálatot, bár szinte meglepő, hogy 1848. év vé-
géig még dolgoztak. 

1848-ból fennmaradt a Tisza-szabályozás főmérnök i hivatalának 
iktatókönyve. A munkálatokat ekkor Keczkés Károly vezette, a Ti-
szavölgyi Társulat főmérnöke. Az iktatókönyv tanúsága szerint 1848-
ban csaknem az év végéig majd mindenütt folytak a munkálatok. és 
csak az ősz folyamán kezdtek itt-ott nehézségek mutatkozni. 

Ugyancsak eme forrás szerintebben az évben a következő mérnö-
kök dolgoztak a Tiszán: Albrecht Vilmos a szamosi térképészet mér-
nöke. Balthazár János gyakornok a tiszadobi osztályon, Perleberg 
vezetése alatt. Barla Samu a felsőszabolcsi szakasz osztálymérnöke. 
Bodoky Károly a Körös-szabályozás vezetője. Boros Frigyes a Sza-
mos térképezésénél, Csányi Dániel a hevesi osztályon dolgozott. 
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Detső Károly felvételt kért a beregi osztályba. Dobák János a Ná-
dorbíróság mérnöke, Domonkos Antal valahol a Tiszán múködött. 
Egert József a tokaji töltésen munkálkodott. Fodor János a csong- ... 
rádi osztály vezetője. Forgács József a Nádorbíróság mérnöke. Frank 
Antal a szabolcsi osztály osztálymérnöke, s főleg szintezéssel foglal-
kozott. Gerometa Mihályt akkor nevezték ki a hevesi osztályba. 
Geszner Tamás a bácsi osztály mérnöke, s ő kért legelsőnek áthelye-
zést a kitört zavargások miatt. Golenics József a Hernádon térképe-
zett. Herrich Károly a tapolyi és ondovai osztály vezetője volt, és fő-
leg szintezéssel foglalkozott. Horváth László akkor kérte felvételét 
Herrich tapolyi és ondavai osztályába. Kamőczy Gábor a felsősza
boIcsi osztályban dolgozott Barla Samu vezetése alatt, akivel éppen 
valami torzsalkodásuk volt. Karafiáth Frigyes felvételét kérte a 
munkálatokhoz. Képessy József a bácsi osztály vezető mérnöke. 
Keresztszeghy Béla mint segédmérnök a Borsa, Ilosva és Salva vi-
zeken dolgozott. Komnenovich Sándor osztályvezető mérnök a csa-
tornát javítgatta Várinál, majd a Borsán és a beregi töltések en dol-
gozott. Kratochvilla Jánost 1848. december 10-én vették fel gya-
kornoknak. Lejtényi Ferenc. felvételét kérte a szabályozási munká-
latokhoz, s felvétele után Péterváradra rendelték december 4-én. 
Lipcsey Gedeon a hevesi osztály vezetője. Mikó János a Nádorbíró-
ság mérnökeként dolgozott, Mikolay Ferenc akkor kérte felvételét 
a körösi osztályba. Nagy István osztályvezető mérnök volt a Bodro-
gon és Latorcán. Perleberg Gusztáv az alsószabolcsi osztály vezetője, 
s Taktaközt szabályozta. Rátonyi Lajos az ugocsai osztály vezető 
mérnöke. Rauschmann Gusztáv a hevesi osztály mérnökeként dol-
gozott. Reguly Andrást akkor ajánlották a tiszavölgyi munkálatok-
hoz. Remenyik Károlyt ekkor vették fel a tisza völgyi mérnökök so-
rába. Richvalszky Dénes gyakornoki felvételt kért és valószínúleg 
kapott is a munkálatokhoz. Sasku Károly segédmérnökként szolgált 
a szabályozásnál. Say Ferenc a Szamos-Kraszna, Túr, Batár felvé-
telét vezette. Schemtzer Sándor a Sajón dolgozott. Schwartz Má-
tyás valahol a Tiszán mérnökösködött. Szatmáry József a Nádor-
bíróság mérnöke VOlt,1 Szegedy Imre a Szamoshoz kért felvételt. 
Szentmihályi Lajos valahol a Tiszán dolgozott. Szemelits Ede a Ná-
dorbíróság mérnöke volt. Szlavkovszky Károly a hevesi osztályban 
dolgozott, s július 3-án halála hírét jelentették. Tápay János ugyan-
csak a hevesi osztály mérnöke volt. Than Ferenc felvételét kérte 
a munkálatokhoz. \Valla Ede a beregi osztály mérnöke. Végh Mi-
hály felvételét kérte a Tiszához. Zombory Mihály valahol a Tiszán 
mért. 

Ha a felvételt kérők et valóban felvették, ez 51 mérnök; magávd 
Keczkéssel együtt tehát 52 mérnök dolgozott 1848-ban a Tiszavölgy 
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-vízi munkálatain. De lehetséges, hogy jóval több, mert nem való-
S2.Ínű, hogy valamennyi neve előfordul a főmérnöki hivatal iktató-
jában. 

Forrásunk alapján nagyjából és hiányosan a munkálatok menete 
'És a szabadságharcnak a munkálatokra való visszahatása is rekon-
struálható. 

Az iktatókönyvbe az utolsó, a 221. tételt, 1848. december 30-án 
vezették be. A munkálatok tehát az 1848. év végéig tartottak. Az 
iktatott iratok bő tartalmi kivonata szerint az elvégzett munkák a 
következők voltak: Rauschmann a hevesi osztályban elkészített;: az 
átvágás okat Nagykörünél, Fokorunál, a töltésszelvényeket megter-
vezte Tiszaroff és Tiszabő környékén. Március 3-án már jelentette, 
hogy a nagykörüi kanyarátvágást megnyitották. Perleberg szabá-
lyozó munkálatai a tavasz folyamán a Taktaközben jól haladtak 
előre, úgyszintén Komnenovich munkálatai Várinál, s a Borsán. Say 
Ferenc Felvételei a Szamos, Kraszna, Túr és Batár vízvidékén. Nagy 
István a Bodrogon és Latorcán végzett munkálatokat, s Perleberg a 
fentieken kívül főleg Kistokaj és Tiszaladány közt is dolgozott. A 
munkálatok Keresztszegh;yvel kiterjedtek a Borsára,1 sőt az Ilosvára 
is. A forradalmi események okozta nehézségekről az első jelentés a 
Bácskából érkezett Képessy Józseftől május 16-án, aki jelenti, hogy 
a »zavarok" miatt a munkálatokat meg kellett szüntetnie. Júniusban 
nehézségek nélkül folytak a munkálatok a Latorca, Labore, Ung, 
Sajó, Hernád, Körös, Berettyó és Tisza folyókon. Június 9-én Ké-
pessy és Geszner már áthelyezésüket kérték él Bácskából, s ezt a 
»nyomasztó viszonyokkal« indokolták. Nem helyezték azonban át 
őket, s még december 2-án is ott dolgoztak. Június 13-án Fodor Já-
nos jelentette, hogy a csongrádi osztályban igen kevés munkásra le-
het számítani. Július 3-án Herrich azt jelentette, hogyaTapoly és 
Ondava területén kevés erővel ugyan, de még dolgoznak. Nagy Ist-
ván pedig azt, hogy a munkálatok a Bodrogközben, a Laborcon és a 
Latoreán megállanak, mert senki sem ad rá költséget. Augusztus 11-
én Keresztszeghytől érkezett jelentés, hogya Borsa vidékén már 
megállottak a munkálatok a pénzhiány következtében. AHernádon 
.azonban Golenics szeptember 6-án még zavartalan felvételi munká-
ról számolt be, Szeptember folyamán általában dolgoztak még a Sajó, 
a Hernád folyókon, a Bodrogközben, Csongrád környékén, Szabolcs-
ban, Beregben, Tokaj és Szederkény között. Október 30-án Fodor 
János azt jelentette a főmérnöki hivatalnak, hogy Csongrádban sem-
miképpen sem lehetett tovább dolgozni, s a munkálatok már szep-
tember végén teljesen megszüntek. ALatorcán, Ungon, Beregben és 
Szabolcsban azonban még novemberben is folytak a munkálatok. 
November 2-án Golenics azt kérdezte a főmérnöktől, hogy vajon 
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csatlakozzék-e az elrendelt népfelkeléshez? November 10-én aSajón 
is megszünt már a munka. December 4-én Perleberg azt jelentette, 
hogy azokat a munkálatokat, amelyeket az alsószabolcsi osztályban 
hadifoglyokkal terveztek végrehajtani, kénytelenek a jövő tavaszra 
halasztani. December elején imitt-amott még mindig folyt némi 
munka, így pl. Szabolcsban, Ungban, Hevesben, Szatmárban, to-
vábbá aSajón, Hernádon, sőt a Bácskából Képessy osztályvezető 
mérnök december 17-én jelentette, hogy befejezte az ókanizsai töl-
tést. December 8-án Szatmáry József azt a jelentést küldötte, hogy 
a Szatmár megyei szabályozó munkálatokhoz küldött horvát hadi-
foglyokat visszaküldte. Nem tudni, hogy miért? 

A Tisza-szabályozási munkálatok 1848. évi szakaszának egyik 
kedves epizódja az a jelentés, amelyet egyik tiszai mérnök küldött a 
főmérnöki hivatalnak, tudatván, hogy nevét Hőskeletire változtatta. 

Az 1849. évről semmi olyan adatunk sem ismeretes, hogy a ti-
szai munkálatokban bármi is történt volna. Csak az abszolutizmus 
alatt éledtek fel a szabályozási munkálatok. 

I) Az abszolutizmus alatti szabályozási munkálatok 

A szabadságharcot követő önkényuralom alatt a tiszai munkála-
tok újra életrekeltek. Az 1850 június 16-i nyílt parancs intézkedett 
a szabályozások ügyében. A védtöltések emelésének költségét a vízi 
társulatokra hárította, de az átmetszések kiadásait magára vállalta 
az állam. Az autonómiát megszüntették, s egy központi bizottságot 
neveztek ki az ügyek intézésére, amelynek elnökévé gr. Szapáry Jó-
zsefet tették meg. Hat osztálymérnökséget szerveztek osztálymérnö-
kök vezetése alatt. 1850-1855. évek között Paleocapa tervei szerint 
folytak a szabályozási munkálatok. 

1852-ben Herrich Károly rajzolt egy szabályozási térképet, amely 
kiterjed a Bodrog alsó szakaszára, a Körösökre Gyuláig, aMaroson 
Csanádig. Ezen a térképen a következő szabályozási elemek látha-
tók: 1. Tervezett átvágások. 2. Kiásott átvágások. 3. Jóváhagyott, de 
még ki nem ásott átmetszések. 4. Az elönthető területek határa. 5. 
Kész töltések. 6. Az 1851-ben elkészítendő töltések. 7. Jóváhagyott, 
de még el nem készített töltések. 8. 1852-ben elkészítendő töltések. 
9. Régi megyei töltések. 

A kiásott átvágások e térkép szerint a következők: Tiszaujlak-
tól Szolnokig 36, Szolnoktól Szegedig 6, Szegedtől a Tisza-torokig 4, 
összesen tehát 45 kiásott átvágás volt készen 1852-ben. Kész védtöl-
tés volt a következő helyeken: 1. Záhonynál mindkét parton, Tar-
pától Vári ig a jobbparton. 2. Tokajnál a jobbparton. 3. Tiszalucnál a 
balparton. 4. Abádszalóknál abalparton. 5. Kőteleknél abalparton .. 
6. Szegednél abalparton. 
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l851-re tervezett töltések: Badallótól Gergelyiig a jobbparton, 
Záhony tól Vencsellőig abalparton. Agárdtól Kenézlőig a jobbpar-
ton, Csobaj tól Tiszalucig a jobbparton, Tiszadobtól Tiszafüredig a 
balparton, Sarudtól Nagykörüig a jobbparton, Fegyvernektől Szajo-
Iig abalparton, Szentesnél mindkét parton, Szegednél a jobbparton, 
Magyarkanizsától Zentáig a jobbparton. Lejjebb nincsen 1851-ben 
tervezett védtöltés. 

Régi megyei töltések fennállott ak ekkor Beregben, Ugocsában, 
kevés Szatmárban, Zemplénben, itt-ott még Szabo1csban is, de alább 
alig valami. 

E térképen a Bodrog alsó szakaszán abalparton 1852-ben Vaj-
dá cskától Vissig húzandó védtöltést terveztek. 

A tervezett töltések hossza a Tisza mentén Csegéig összesen 
22359°, Csegétől Istvánházáig 13685°. A többi töltések adatai nin-
csenek feltüntetve. 

Herrich e szabályozási térképe szerint a Cseke, Tarpa, Kisar, 
Tivadar, Panyola, Záhony, Györöcske, Balsa, Kenéz, Rákócnál ter-
vezett kanyar-á tmetszések összes hosSza 5174°, a kanyarok hossza 
pedig 30 765 0, az egyes kanyarok on az átvágás aránya a kanyar 
hosszához l : 15, 1 : 12,5, 1 : 10, 1 : 8. A Csege és Kőteleknél tervezett 
átvágások hossza 2452°. a kanyaroké meg 23 169 0

, rövidülési arányok 
pedig 1:15,6, 1:14,5, 1 :10 stb. A többi átmetszés méretei nincsenek 
feljegyezve. 

A munkálatok tehát 1851-1852-ben már javában folytak, ami-
kor Vécsey Miklós a Lamm-féle 1846-i keletű tervet 1854-ben me-
gint napvilágra hozta és térképre is felrajzolta. E térkép még rész-
letesebben ábrázclja Lamm tervét, mint ahogy az eredetileg isme-
retessé vált. Az árapasztó csatorna Szatmár alatt indult volna ki a 
SzamosbóL Domahídnál metszette volna a Krasznát, Mezőteremnél 
jutott volna be az Ér völgyébe, Szalárd alatt keresztezte volna a Be-
rettyót,. Keresztszegnél a Sebes-Köröst, Sarkadtól nyugatra haladt 
volna el, Gyulánál kellett volna metszenie a Fehér-Köröst, Pécska 
alatt a Marost, Zsombolya közelében a Begát, Iloba alatt a Bega-
csatornát, s a Temesen át jutott volna a Dunába. Vécsey egyben hi-
vatkozik Beszédes Józsefre is, aki ugyancsak az Ér völgyében kí-
vánta vezetni országos csatornáját. 

V écsey is, mint már Beszédes és Lamm, szintén felismerte, hogy 
az Ér völgye hajdan nagy ősfolyó színhelye volt. Lamm tervét rész-
ben módosította is, mert a csatorna vonalát úgy vezette, hogy az Al-
föld keleti peremének nagy mocsarait is lecsapolja velük. Míg Lamm 
Csongrádhoz kívánta vezetni a csatornát, Vécsey továbbvitte azt a 
Temesközbe is. Vécsey könyve és térképének megjelenése azonban 
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most már nem keltett semmi különösebb visszhangot, hiszen a ti-
szai munkálatok akkor már teljes erővel folytak. 

A már 1851-ben elkészült tiszafüredi átvágás után 1854-ben sok 
helyen folytak az átmetszések. 

1855-ben az uralkodó, Pasetti Flórián miniszt. tanácsost bízta 
meg a tiszai munkálatok felülvizsgálásával, illetőleg Paleocapa ja-
vaslata reviziójával. És ekkor Pasetti igazságot szolgáltatott Vásár-
helyinek, amikor visszatért az átvágásos rendszerhez. Mindössze 
annyiban tért el Vásárhelyi javaslatától, hogy 120 átmetszés helyett 
csupán lll-et javasolt, s hat osztálymérnökség helyett négy folyam-
osztályt. Pasetti térképre is vitte javaslatát, ez volt az ún. Pasetti-
féle térkép, amely ma már nem található meg. 

Pasetti javaslatát azután az 1857 augusztus l-én feloszlatott 
szabályozási bizottság helyett felállított Tiszaszabályozási Központi 
Felügyelőség hajtotta végre. Ennek a következő szervei voltak: 1. 
Bereg (Tiszaújlak-Csap), Beregszász székhellyel. 2. Felső-Szabolcs
Bodrogköz (Csap-Tokaj), Nagy tárkány székhellyel. 3. Alsó-Szabolcs 
(Tokaj-Tiszafüred), Tokaj székhellyel. 4. Heves (Tiszafüred-Csong-
i'ád) , Szolnok székhellyel. 5. Csongrád (Csongrád akkori határ), 
Szeged székhellyel. 6. Bács (Vajdaság-Józseffalva), Ókanizsa szék-
hellyel. Az utóbbi területe a határvidéket is befoglalta Titelig. Eze-
ket a Budán müködő központ irányította. 

Az egykori tiszai mérnökök közül az abszolút kormány műszaki 
szerveiben sokan dolgoztak. 1853-ban megszervezték a kormányzó-
ság építészeti szakosztályát, s bár osztrák főigazgató került ennek 
élére, de ott találjuk Tenczer Károlyt, Ringer Jánost, akik Budán 
dclgoztak, Sopronban Rauschmann Gusztávot, Pozsonyban Forber-
ger Lajost, Vaisz Antalt (ekkor már Waiss), Kassán Fest Vilmost és 
Asboth Mihályt, Nagyváradon Wallandt Henriket. E tiszai mérnö-
kökön kívül más jónevü vÍzimérnökök is tagjai voltak az építészeti 
osztálynak, mint pl. Liedemann Emil. Végeredményben az abszolu-
tizmus tagadhatatlanul színvonalas műszE ki személyzetének java 
részét még Lányi nevelte a Tisza-mérésen. Az Építési Igazgatóság-
nak ekkor már kiterjedt szervezete volt: az öt tartományra osztott 
országban 10 felügyelő, 25 főmérnök, 30 I. oszt. mérnök, 31 II. 
oszt. mérnök, 96 I. oszt. segédmérnök. 97 II. oszt. segédmérnök, 82 
mérnöknövendék, amint azt Ember Győző kutatásai megállapították. 

1S57-ben Herrich Károlyt nevezték ki a Tisza-szabályozás köz-
ponti felügyelősége ideiglenes főnökének. 1858-ban végleges vezető
jének. Herrich ugyan nem vett részt a Tisza-mérésben, de előbb so-
kat dolgozott a Körös-vidéken Püspökladány környékén, jól ismerte 
a tiszai vizeket, s 1847-ben Széchenyi mái' osztálymérnökké nevezte 
ki a Tisza-szabályozáshoz. 
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Egyébként Herrich közvetlenül a szabadságharc leveretése után 
is a Tiszán dolgozott, ő rajzolta az 1852-i szabályozási térképet. A ki-
egyezésig mindvégig ő vezette tovább a tiszai munkálatokat, s csak 
.a kiegyezés után vonták a tiszai ügyeket egy kormánybiztosság ha-
táskörébe. 

A tiszai munkálatok mindvégig magyar mérnökök kezeiben vol-
tak, ott idegen - Paleocapa és Pasetti tanácsadásain kívül - soha-
.sem fektetett be sem szellemi, sem fizikai munkát, s még az abszo-
lutizmus idejében is az idegen Pasetti kezében is diadalTa jutott 
Vásárhelyi terve, ha nem is teljes egészében. 

A Tisza-mérés mérnökeinek névsorát a fentiekben kb. hiányta-
lanul tárhattuk fel, de a szabályozásnak az abszolutizmus korában 
végzett munkálatai még nem egészen részletesen ismertek. Tudjuk, 
hogy Boros Frigyes 1853-ban Nagykárolyban intézte a Szamos 
ügyeit mint »Theiss-Regulirungs k. k. Central 2. Ingenieur". Pár év 
múlva a Tisza csongrádi szakaszán vezette az átvágásokat. Bodoki 
Lajos oklevele megszerzése után Herrich vezetése alatt a tiszai sza-
bályozásokon dolgozott. Csánk Nándor Csap és Tiszaújlak között 
vezette az átvágásokat. Fodor János mint osztálymérnök irányította 
.a Tiszafüred és Csongrád közti szakaszon a szabályozásokat. Katona 
Antal 1850 körül Ökanizsa környékén dolgozott a Tiszán Képessy 
József vezetése alatt. Képessy József volt itt a vezető mint II. oszt. 
mérnök. 1852-ben Than Ferenc is a szabályozás on dolgozott. 

Arról, hogya tis.zai átvágás okon idegen mél'l1ök is végzett volna 
munkálatokat, nem tudunk, ilyen adat egyetlen egy sem merült feL 
Úgy látszik, hogy még az abszolutisztikus korszakban is a Tisza 
megmaradt a magyar mérnökök munkaterének. 

Az 1855-ös nagy árvíz az addig elkészített töltések nagy részé: 
megsemmisítette. l860-ig mégis elkészült Herrich Károly 50 átvá-
.gással, vagyis a Pasetti-Herrich tervbe felvett átmetszések 55,5 szá-
zalékával, a töltéseknek pedig ekkorra az előbbi árvíz ellenére is 68 
.százaléka állott már. 

186l-ben Weiss István két nevezetes térképet is készített a Ti-
sza szabályozási munkálatainak akkori állásáról. Az egyik: »Über-
sichts-Karte Des Theiss-Flusses vom Ul'sprung bis zur Mündung in 
·die Donau mit Darstellung des Standes der Regulirungsarbeiten an 
diesem Flusse«, léptéke kb. 1:351 OOO. Ez a Tisza egész hosszát fel-
veszi, a mellékfolyók közül pedig a Nagymihályi, Ungvár, Munkács. 
Szinyérváralja, Nagyvárad, Tenke, Borosjenő, Soborsin községek közé 
eső területen levőket. Feltünteti az elkészült és tervezett á tvágá so-
kat, töltéseket, ártereket és a Tisza árvizétől ment25 területeket. A 
másik ugyanazon évből való és címe: ,.-Átnézeti térképe él Tisza völ-
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gyének eredetétől a Dunáig«, léptéke kb. 1 :116 OOO. Tartalma a mér-
tékarányhoz képest ugyanaz, mint az előbbié. 

Weiss István 1361-i keltezésű két térképe részletesen tájékoz-
tat bennünket a szabályozás akkori állásáról. A Közép-Tiszán már 
sok átvágás látható rajta, s eléggé kiterjedtek itt az új védtöltések 
is, de az új töltéseken belül még ott kanyarognak a régi megyei töl-
tések is. Tiszafüreden alul azonban már csak szaggatva mutatkoz-· 
nak itt-ott az új töltések, viszont átvágások már itt is vannak. 
Csongrádtól Szegedig eléggé sűrű a töltések vonala, s még több hú-
zódik a Szeged alatti szakasz mentén. Részletekben így fest az új 
töltések elosztása. 

1. Vári és.Mátyus között a jobbparton. 2. Csap és Tokaj között 
a jobbparton, s onnan felfelé a Bodrog balpartján Vajdácska fölé._ 
3. Záhony és Vencsellő között abalparton. 4. Tiszadob és Abádsza--
1ók között abalparton. 5. Tiszadobnál egy nagy kanyar belső olda--
lán körös-körül. 6. Sarud és Szolnok között a jobbparton. 7. Szakál--
las-puszta és Szajol között abalparton. 8. Csongrád és Mindszent 
között abalparton. 9. Csongrád és Szeged között a jobbparton. 10. 
Ráckeresztur és Törökkanizsa között abalparton. 11. Magyarkani-
zsa és Zenta között abalparton, 12. Szanád, Törökbecse és a tor--
kolat között a balparton, de csak szaggatva. 

Az 1860 körüli években számos kisebb szakaszt felölelő szabá-
lyozási térkép készült, föleg meder-metszetek, s a védgátak hossz-
metszetei és néhány keresztmetszetük. Ezeket mind a szabályozási 
munka során felmerült szükségletek szerint vették fel. 

Lászlóffy megállapítja, hogy 1851 és 1865 között legtöbb átvá--
gás elkészült már, de szilárd rendszer nélkül, ezért előállott az a ve-
szedelmes helyzet, hogy a felsőbb szakaszok gyorsan fejlődő át me t-
szései hamarabb készülnek el, mint az alsóbbak. A gátak vezeté--
sében is eltértek az eredeti tervektől, s helye:1ként igen keskeny lett 
az ártér, másutt meg nagy kanyarokat kerűltek meg velűk. A ter-
vek szerint a legkisebb töltésközi ártér szélességének legalább 760 
m-nek kellett volna lennie, s ezzel szemben a zentai hídnál nem 
több 203 m-néL s a legtágabb 700 m. Sajnos, Vásárhelyi és Paleo-
capa javaslataiból nem a leginkább helytálló elveket vették át és va-
lósították meg. hanem inkább ellenkezőleg: Vásárhelyitől a sok át-
vágást és keskeny töltésközöket, Paleocapától a védgátak rendetlen 
vezetését. mielőtt az átvágások elkészültek volna. 

A munkálatok a kiegyezés koráig csaknem teljesen befejeződ
tek. Eddig az időpontig Tiszaújlak és Csap között épült 21 átmetszés 
8952° hosszúságban, úgyhogy az eredetileg 86 OOOQ folyóhosszúság 
56 625 ° -re csökkent. Csap és Tokaj között ezek az adatok így alakul--
nak: 33 átvágás, 45405 0 rövidülés, Tokaj és Füred között 13 átvá-
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gás, 43922° rövidülés. Poroszló-Szeged között 25 átmetszés, 99685 0 

rövidülés. Szegedtől a torkolati g 10 kanyar-átmetszés, 31176° rövi-
dülés. Más adatok szerült 1867-ig elkészült kereken 1100 km véd-
töltés, kiástak 105 átvágást, s az összes rövidülés kitett 461 km-t. 

Több átvágást később kotorni kellett, hogy kifejlődjenek, főleg 
Csongrád és Szeged között, helyenként meg a töltésrendszert kellett 
helyesbíteni. 

Így festett a helyzet, amikor a kiegyezés megtörtént, és a 
Tisza-szabályozás élére kormánybiztosság került. A munkálatok túl-
nyomó része ekkor már be volt fejezve. Fél évtizeddel a kiegyezés 
után a Tisza-szabályozás eredménye következő kimutatásba foglal-
ható össze: 

Tiszaújlak-Vásárosnaményi 
Vásárosnamény-Csap 
Csap-Tokaj 
Tokaj-8zolnok 
Szolnok-Csongrád 
Csongrád-8zeged 
Szeged-Duna 

szakaszon H átvágás -
14 
33 
28 

4 
8 

II 

10499 m 
8714 " 

2:3526 " 
44969 

6556 
13576 
28393 

Eddig az időpontig el kellett végezni 8,14 millió köböl földmun-
kát a töltéseken, s ezzel ármentesítettek 1,88 millió hold (1200 négy-
szögöles) területet. A kanyarok átvágásával a rövidülési arány 1 : 4,68. 
A szabályozás előtti esés 100°-re 3,18'''-ről 5,26"'-re emelkedett. A 
kanyarokon elvégzett földmunka 1,5 millió köböl volt. A Bodrogon 
is elkészült 1872-ig 4256° átmetszés 236400 kanyaron, ami 19384° 
rövidülést eredményezett 1 :5,5 rövidülési aránnyal, 42251 köböl 
földmunka árán. 

A víz szintjének változása a szabályozás következtében a követ-
l\.ezőképpen alakult (cm-ekben): 

Szakasz 
Vásárosnamény 
Tokaj 
Szolnok 
Csongrád 
Szeged 

_4.rz:iz 
- 90 
-L 90 
, 150 
+ 240 
-;- 275 

K:sviz 
- 185 
- 95 
- 100 
- 190 
- 95 

A vizek a fentiek szerint Csongrádnál és Szegednél rekednek 
meg. Altalában az ármentesítés természetszerüleg emelte az árvizek 
magasságát. Szege dnél pl. 1830-ban az árvíz szint je a O pont felett 
6,14 m volt, míg l888-ban 8,47 m. 

A kiegyezés koráig nagyjából már befejezett Tisza-szabályozás -
bár nem egységes tervek szerint ment végbe, s bár Pasetti és Her-
rich nem a legsikerültebb gondolatokat vették át Vásárhelyitől és 
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Paleocapától -, feladatát megls elfogadhatóan oldotta meg. A het-
venes években sok vitára adott alkalmat néhány nagyobb árvíz kö-
rül szerzett tapasztalat, sok gátszakadás is történt, amiért sokan a 
szabályozási rendszert okozták, de az átvágások természetes kifejlő
dése vagy pedig kotrása után, s néhány helyesbítő munka befejez-
tével a helyzet javult, s az eredmény kielégítő. Hogy pedig összeha-
sonlíthassuk a Paleocapa elvei szerint szabályozott PÓ folyam és a 
Tisza szabályozásának eredményei között lévő különbséget, iktassuk 
ide még a gátszakadás ok számát a két folyón. A PÓ folyamon 1801-
13í7. évek között 423 védtöltés-szakadás történt, a Tiszán meg 1355 
-1379 között csak 90. Ez kellően igazolja a Tisza-szabályozás sikerét. 

A magyarság mindörökre büszke lehet a Tisza szabályozására. 
A legmagyarabb folyón tiszta magyar munkával olyan sikereket ért 
eJ, aminőre más, a kultúrában esetleg előttünk járó nemzetek sem 
tudnak felmutatni ebből az időszakból. Ez a nagy mű megérdemelte, 
hogy végre világot vessünk eddig névtelen műszaki megalkotóira és 
dolgozó mérnökeire. 

1834-186í közti három évtized volt a Tisza-felmérés és szabá-
lyozás hősi korszaka, a kiegyezés után már csak tökéletesíteni kel-
lett a nagy művet. 

A magyar köztudatban az egész nagy munkálatból még legin-
kább Vásárhelyi neve maradt meg. De azt már csak kevesen tart-
ják nyilván, hogy milyen része van Vásárhelyinek ebben a nagy 
műszaki teljesítményben. Széchenyi. nevét is ma már csak kevesen 
kapcsolják hozzá a Tisza szabályozásához. Azt is elfelejtette még a 
tiszai nép is, hogya Tisza balpartján Tiszadobtól lefelé egy védtöl-
tés-szakaszt még az l860-as években gr. Széchenyi-töltésnek nevez-
tek. 

így nem csoda, hogya nagy mű legterhesebb munkáját végző 
egyszerű mérnökökre sohasem figyelt fel a magyar műszaki törté-
neti kutatás. 

A Tiszával kapcsolatban kell foglalkoznunk az ún. Közép-tiszai-
csatorna tervével is. Az 1840-es években fellnerült Lamm-, Galam-
bos-, Vécsey-, Vay-féle tiszai csatorna-tervek után a szabadságharc 
befejeztével újabb tiszai csatorna-tervek vetődtek fel. 

Az első tervezet még l855-ben látott napvilágot, és a Tiszából 
Tiszalöknél kiinduln1.. Hajdlmánás-Hajdúböszi:irmény-Karcag-
Püspökladány-Kisújszállás-Túrkeve-Túr-Öcsöd-KlU1szentmár-
ton irányt követve, az utóbbi helyen vezetett volna a Tiszába vissza. 
Ezt a csatornát hajózási és öntöző csatornának szánták. 
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1863-ban kormányfelhívásra több, nagyjából azonos tervet ké-
szítettek. 1865-ben háromféle terv is készült e csatornáról, amelyek 
Tiszaberceltől vezették volna ki a Tisza vizét. Ugyancsak 1865-ben 
Herrich Károly készített másik két hivatalos tervezetet. Ezeket a 
tervezeteket Lechner Gyula részletesen el is bírálta. (Magyar Mér-
nök és Építész Egylet Közleményei. 1867.) 

A hivatalos színezetü tervek en kívül voltak más tervezetek is. 
1863-ban I{]ausz Márton, Bodoki Károly és Boros Frigyes dolgoztak 
ki egy tervezetet, amely a Felső-Tiszából indult volna ki és az Él' 
völgyén vonult volna végig, s így jutott volna a Hármas-Körösbe. 
Iránya lett volna: Tiszaújlak-Batár folyócska - Túr folyócska -
Szamos-Kraszna-Ér-Berettyó-Gyoma. Hossza mintegy 227 km 
lett volna, s elsősorban öntözés céljára lehetett volna haswálni. 
Olyan jól figyelték meg a terepet, hogy felismerték egy hajdani ős
folyó-rendszer irányát, és a Tiszától a Körösig abban vezették ter-
vezett csatornájukat. Igaz, hogy nem egészen eredeti volt a tervük, 
mert Beszédestől kezdve Lammig többen is fel akarták használni 
ezt az egykori természetes medret. 

A kiegyezés előtti években annyira a felszinen tartották magu-
kat a különböző tervezetek a közép-tiszai csatornáról, hogy azokat 
1867-ben még sokszorosított térképeken is közrebocsátották. Voltak 
e tervek között olyanok is, amelyek nem fordítottak figyelmet a 
terep ősi vízrendszerére, hanem pl. a Tiszalöknél kivezetett vizet 
a Hortobágyon át vezetté k volna, Mátánál metszve a Hortobágy fo-
lyócskát, s úgy jutottak volna Ecsegnél a Berettyó völgyébe. 

A Tiszának szabályozása azonban nem engedte, hogy a közép-
tiszai csatorna-tervek bármelyike is eljuthasson a megvalósulásig. 

Egyébként is a Tisza kanyarainak átmetszése és védtöltéseinek 
megépítése még nem fejezte be a Tisza-völgy szabályozását és ár-
mentesítését, mert a mellékfolyók problémáját is meg kellett oldani. 

2. A Bodrog és eredő folyói 

Súlyos vízrajzi problémája volt az Alföld északkeleti zugának 
a Bodrog és eredő vizeinek, Borsova, Latorca, Ung, Labore, Ondava, 
Tapoly, s az általuk alkotott Szernye-mocsár felmérése, szabályo-
zása, lecsapolása és ármentesítése. Itt a természeti viszonyok követ-
keztében volt nehéz a vizrajzi' helyzet. Az ÉszakkE::leti-Felvidék 
ugyanis minden elődombságok nélkül, hirtelenül szökken ki egy 
vulkárii vonulattal az alföldi síkságból. s a hegyvidék meredek lej-
tőin sebesen lerohanó vizek esése a síkságon egyszerre lecsökken-
vén, törmeléküket gyorsan ejtik le. Még inkább súlyosbítja a hely-
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zetet az, hogya Tiszát csak hosszabb folyás után érik el. Ez az al-
sóbb szakaszuk viszont nagyobbára egy alföldperemi süllyed ékben 
kanyarog végig, amelyben a vizek megrekednek és szétterülve 
egyik oldalon a Szernye-mocsarat alkották, másfelől meg a Bodrog-
köz mély lapályán futottak össze, amelyet a Tokaj-hegység és a 
szabolcsi magas földhát egyetlen szük kapun tartanak nyitva az 
Alföld felé. 

Ezzel szemben azok az északkeleti felvidéki folyók, amelyek 
még a máramarosi Tisza-völgyben érik el a Tiszát, semmi jelentő
sebb vízrajzi munkálatokat nem kívántak meg. Valóban az ottani 
folyókról alig van adatunk, hogy vízépítési munkákat végeztek volna. 
rajtuk a kiegyezés előtt. A Talaborról maradt fenn mindössze annyi, 
hogy a rajta emelt malomgátak miatt tettek panaszt a megyei ható-
ságok 1335-ben Jaszeniczky máramarosi kamarai mérnök intézke-
dései ellen. 

A Bodrog vízvidékének legelső térképei szintén Mikovinytől, 
esetleg tanítványaitól valók 1735-1750 között készültek Bereg, 
Ung, Zemplén megyék kéziratban megmaradt térképei, amelyek ezt 
a vízvidéket legelsőnek ábrázolják. 

Első kamarai és megyei mérnökeink is foglalkoztak ezeknek a 
folyóknak vízrajzi ábrázolásával. 1752-ben Reizner Gáspár kamarai 
mérnök vett fel egy térképet a Labore folyó Nagymihályi és Barkó 
községek közti szakaszáról, amelyen a régi és az új folyást is ábrá-
zolta, egy Dusa nevü csatornával. Ezt a csatornát ismeretlen időben 
készítették, s kétségtelen.ül még megyei munka volt. 

A XVIII. század közepe táján egy másik csatornaterv is készült. 
Mutschl János Márton a Zemplén megyei Ticze-ér medrének kanyar-
átvágásokkal való csatornázását dolgozta ki a Bodrog és a Tisza kö-
zött, s költségvetést is adott hozzá. 

Kneidinger András kamarai mérnök - ugyan nem határozot-
ton vízrajzi célzattal - dolgozott Tokaj, Tarcal környékén, és ábrá-
zolta a Tisza és Bodrog egyes szakaszait, még teljesen ősi és szabá-
lyozatlan állapotukban. A Takta-árok amelyet valószínüleg a 
Bodrog egyik ősmedrének kell tartanunk -, Taktaszada község 
környéki szakaszával. s ma már még nevükben sem ismert számos 
egykori érrel és más vízfolyással együtt szintén felkerült Kneidin-
gernek az 1770-es években készült két térképére is. 

17S0-ban Römisch Ferenc tél'képezett a Bodrog mentén levő ár-
téri erdőségekben SárospataknáL Bla::;kó János pedig 17g8-ban Bod-
rogolaszinál. Römisch 1785-ben Végardó határában (Zemplén m.) 
vette fel a Bodrog egy elvadult szakaszát az uradalom térképén. 
Römisch és Blaskó térképei részletesek 1 : 7200 léptékkel. 
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1784-ben Budinszky Miklós megyei mérnök a Latorca egy sza-
Kaszát vette térképre Munkács vára alatt. 

A XVIII. század vége felé ismeretlen mérnök elkészítette a 
Bodrog vízkörnyékének részletes térképét, de ebből csak 5 töredék-
lapot ismerünk a Sárospatakon felüli szakaszról. Egy másik név-
telen földmérő ebben az idő tájban felvette a Bodrogköz elöntött 
területét Tokaj és Zétény között, de ez már inkább csak át-
tekintő lap. 

1783-ból való Plansker Ferenc Ung megy·e mérnökének megyéje 
1<::éziratban megmaradt térképe gazdag vízrajzi anyaggal, 1737-ből 

Budinszky János Bereg megyéje, de ezek csak áttekintést adnak az 
ősi vízrajzról. 

Glatz János 1806-ban felvette a Takta egyik szakaszát. még 
mint élő vízfolyást. 

l808-ban Christophory Pál, valószínűleg Ung megyei mérnök, 
elkészítette Mocsár község hc.tárának térképét az Ung és az ottani 
többi vízfolyás által alkotott nagy kiterjedésű mocsarakkal, rész-
letes léptékkel (l : 7200). 

Glatz János 1806-ban felvette a Takta egyik szakaszát, még 
J11int élő vízfolyást. 

Blaskó Jánostól való 1812-ből az Ondava és Tapoly összefolyási 
:,zakaszának térképe, egy ott építendő malom helyszínrajzával. 

Fortmayer János a XIX. század elején a Bodrogon felvételezett 
Szegilongnál. 

A Bodrogon 1817-ben és l820-ban Bogovich Károly szabályozási 
célokból mért fel keresztszelvényeket, s tervezett a torkolatába sza-
bályozási műveket részletes léptékben (1: 7200), néhány szelvény t 
még a Laborcról is csinált. 

Bogovich Károlya Hely tartó tanács megbízásából dolgozott a 
Bodrogon. Ö készítette el első szabályozási terveit is, amit 1821 
március 21-én terjesztettek fel kormányhatósági jóváhagyásra. Bo-
govich tervezete kiterjedt a Bodrogon kívül a Tapoly, Ondava, Ung. 
Labore és Latorcára is. 

1824-ben a Helytartótanács újból intézkedett a vízkörnyék fel-
méréséről, s mivel a víz lefolyását elsősorban a sok malomgát aka-
dályozta, az összes gátakat még ebben az évben széthányatta. 

1836 körül Jaszeniczky máramarosi kamarai mérnök foglalko-
zott itt egyes vizek szabályozásával. Ebben az évben készített egy 
tervet a Borsovának a Tiszába való vezetésére. 

1836 július 31-én ugyancsak Jaszeniczky sürgette az Építési 
Igazgatóságot, hogy küldjék vissza már azokat a szabályozási ter-
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veket, amelyeket még 1824-ben kidolgozott, különben elavulnak_ 
Ezek voltak azok a tervek, amelyek készítését a Hely tartó tanács 
1824-ben elrendelte. 

1836-ban Zemplén megye át akarta vágatni a Bodrog Szögnél 
levő kanyarát, de 'Vásárhelyi atervezetet felülvizsgálta, és nem ta-
lálta azokat kielégítőknek. Talán emiatt tervezett Jaszenicky 1837-
ben újabb kanyarátvágást Szög és Ardó között. 

IVIindezen szabályozási terveknek az volt az alapvető hibájuk, 
hogy még nem volt pontosan és részletesen feltérképezve a Bod-
rog vízkörnyéke. Erre akkor került sor,amikor a Tisza-mérés ke-
retében Lányiék elérkeztek erre a szakaszra is. A felmérést a tiszai 
mérnökök végezték el 1840 körül. Fodor János és Pribék Béla 1840-
ben felvették a Nagymihály-Latorca-Ungvár közti terepet, ren-
geteg vízrajzi anyaggal. amelyekhez felhasználták a meglévő helyi 
térképeket is. Ugyanebben az évben Vágner Ádám, Günther Károly 
és Halden József a Munkács alatti terepet vitték térképre lefelé a 
Tiszáig, Perleberg, Peterek, Halden, Vágner, Günther és Müller Pál 
a Szernye-mocsár, a Vérke és a Borsova vidékét térképezték, Még 
ebben az évben elkészítette Peterek János a Bodrog ármentesítési 
tervezetét is. 

1845-ben Nagy István tiszai mérnök hosszszelvényeket vett fel 
és töltésszelvényeket készített Tokaj és Zemplén között. Egyidejü-
leg kidolgozták a Borsava töltési terveit mindkét parton Várit ól 
Remetéig, a balparton pedig a Salánknál már meglévő töltésig. 

ALatorca töltéseinek tervezetét Komnenovich Sándor vette fel 
a jobbparton Valkovától. a balparton meg Nagydobrony tól lefelé, 
1845-ben. Átvágást is tervezett ekkor rajta Asvány és Csap között-
Kcmnenovich 1846-ban még folytatta szintezés i munkálatait a La-
lorca mentén. 

A Takta mentén főleg Nagy István tiszai mérnök dolgozott. 
1846-ban megtervezte a töltéseket a balparton a Tiszától Mező
zomborig 12670 öl hosszúságban, a jobbparton Szadától Harkályig 
2900 öl hosszba11. 

Nagy István tervezte meg a Bodrog védtöltéseit is abalparton 
Tokajtól Vajdácskáig s innen tovább Zemplénig, összesen 31600 
ölleL a jobbparton Ardótól Borsig 5880 öl hosszúságban, s felvett a 
Bodrogról a következő évben a Tokaj-Szürnyeg közti szakaszon 
136 keresztmetszetet is. 

A Bodrog vizvidékének szabályozási előmunkálatai tehát a 
Tisza-mérés keretében készültek el. 

Vásárhelyi azután a Bodrog rendezését is beillesztette 1846-i 
tiszai javaslatába. Magán a Bodrogon 15 kanyar-átmetszést java-
solt Tokajtól Szürnyegig. Ajánlotta, hogyaLatorcát Csapnál vezes-
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sék bele a Tiszába, amit azonban Paleocapa erősen ellenzett. Sze-
rinte a két folyó szintkülönbsége miatt ez lehetetlen. A Bodrogon 
azonban Paleocapa ellenére is elkészítettek 12 átmetszést. 

Vásárhelyi javaslata a bodrogi folyók felsőbb szakaszaival nem 
foglalkozott. 1847-ben Jundinity György kapott megbízást, hogy az 
Ondava és Tapoly felsőbb szakaszára dolgozzon ki szabályozási ter--
vezetet. El is készült ez a Szürnyegtől Sókútig fölfelé vezető sza-
kaszra, a megásandó csatorna rajzával és annak hossz-szelvényével. 

A szabályozási munkálatok java részükben a szabadságharc 
után készültek el. Weiss 1861-i térképén mindössze még csak Vaj-
dácska fölött mutatkoznak új töltések a balparton, a jobbparton meg 
seholsem. 

A Bodrog átvágásai is a kiegyezésig csupán Kispataknál. Petra-
hónál, Ardónál és Bodrogolaszinál készültek el. 

A Szernye-mocsár kiszárítási terveit 1866-ban tervezte Csánk 
l"iándor. 

A Bodrog és összetevő vizeinek felmérése és szabályozása mind-
Yégig párhuzamosan haladt a Tiszáéval, s kb. egy időben nyert be-
fejezést is. 

3. A Sajó és a Hernád 

A Sajónak aránylag rövid síksági szakasza miatt térképezése és 
szabályozása nem volt olyan súlyos vízügyi probléma, mint a Bod-
l'ugé. Viszonylag nem is sok vízrajzi felvétel történt rajta. 

Legelőször egy Mikoviny köréből származó kéziratos térképen 
ábrázolják őket részletesebben, amely Abaúj megyéről maradt ránk 
az 1750-et megelőző évekből. Kneidinger András is dolgozott ezen 
a tájon 1770 körül, Sajószentpéternél vette fel a Sajó egy szakaszát, 
még teljesen ősi állapotában, számos elágazással. 1774-ben a Bodva 
egyik szakaszát Kühlmann Mihály vitte térképre. 

1799-ben már vízépítési céllal vették fel a Sajó egyik kanya-
rulatát SajóládnáL egy malomcsatornát terveztek oda. A felvevő. 

mérnök nevét nem ismerjük. Hoffmann József az ártéri erdőket tér-
képezte a Sajó mentén, s térképein gazdag vízrajzot tüntetett fel. 
Térképei az 1800 előtti és utáni évekből valók és Sajólád, Köröm, 
Kemej környékéről származnak. 

Bár közvetlenül szakad a Tiszába, mégis itt említjük meg, hogy 
a kis Hejőről is készültek térképek nem vízrajzi céllal. 1770-ben 
Kneidinger András vett fel egy-egy szakaszt Ládházánál és 
Mohinál. 
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A Hernáddal kevesebbet foglalkoztak földmérőink. Egészen je-
lentéktelen szakaszai mutatkoznak községhatár térképeken, így 
1775-ben Rein<:U Ferenc egy lapján Hidvég környékén, 1806-ban 
Hreblay Antal egy térképén Forró község határában, Veres József-
nél Újfalunál, Schneider Istvánnál Forró körüL 1818-ban Kiss 1m-
Ténél Felsődobszánál. 

Később, 1840-ben, megint csak községek térképein látjuk 
Gyurkó Mihály, Scholtz Eduard, Steiner Lajos felvételeiben, Re-
menyik Károly pedig felmérés i vázlatokat készített róla ugyan-
akkor Méra környékén. 

A mellékfolyók közül még a Rimát említhetjük, amelyen Hor-
váth László 1840-ben úrbéri rendezés alkalmából vett fel egyes .köz-
ségek határában levő rövid szakaszokat. 

Teljesen idegen vízgyűjtőbe tartozik a Poprád, de mégis itt 
említsük meg, hogy Köhler Sámuel már 1778-ban készített egy gyö-
nyörű és részletes térképet a Szepesolaszi határába eső szakaszáról. 

Végeredményben vízrajzi célú vagy szabályozási tervet is tar-
talmazó térképet nem vettek fel erről a vízrendszerről a tiszai nag-y 
felmérésekig, ami arra vall, hogy kevesebb gondot okoztak a me-
gy éknek, mint a Bodrog. 

A nagy Tisza-mérést megelőzőleg Lányi foglalkozott aSajóval. 
1823-ban ő készített egy hosszmetszetet Kesznyitentől, vagyis a 
torkolattól Felsőzsolcáig, azaz Miskolcig tartó szakaszról l: 21 600 
léptékben. Ez már kétségtelenül szabályozási célokat szolgált. 

A Tisza-mérés keretében sem meniek fel a relvételekkel a 
Sajó hosszabb szakaszára. 

Varga János 1847-i kimutatásában sem találkozunk azzaL hogy 
a Sajó szabályozásán addig állami munka folyt volna. 

4. A Zagyva és a Tarna 

A Zagyva és Tarna térképezése és részben szabályozása is bizo-
nyos mértékig eltérő múltra tekint vissza, mint a megyei területek 
vízrajzi rendezése, mert ebben a szabad kerületben maga a lakos-
ság intézte saját. és földje sorsát. Annál inkább érdekes ez, mert a 
többi szabad kerületben a két Kúnságban is volt elég víz, bár egyik 
sem volt annyira elvizenyősödve, mint a Jászság. Ez is egy kis 
állandóan süllyedő síl\:sági medence lévén, csapadékosabb években 
olyképpen restett, mint egy kiszáradóbar:. levő tórenék. A Tisza 
árvizei, valamint a Zagyva és Tarna is szabadon árasztotta el ezt a 
mély területet. Már 1715-ben panaszkodtak a jászok, hogy sokat 
szenvednek az árvizektől. 1752, 1813. 1814, 1816. évi árvizek renge-
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leg kárt okoztak az akkor itt már fejlődőben levő mezőgazdasági 

iermelésnek. Ismétlődtek a nagy árvizek 1830,. 1845, 1846, 1851, 
1853, 1855, 1860. években. 

A sok árvíznek és a saját sorsuk felett való szabadabb rendel-
kezésnek két eredménye lett a Jászságban. Először az, hogy szerez-
tek maguknak egy kiváló vízimérnököt, Bedekovich Lőrincet, ő 
lérképezte fel elsőnek vízrajzilag az Alföldnek ezt a részét. Második 
következménye az volt, hogya jászok maguk álltak neki tájuk víz-
rajzi rendezésének. Bedekovich 1779-től kezdve egymás után készí-
telte el Kisér, Arokszállás, Jászdósa, Alsószentgyörgy, Jászberény 
bámulatosan tökéletes térképét olyan gazdag vízrajzi anyaggal, 
amelyhez csupán Balla Antal térképei foghatók. 1808-ban végül fel-
vette a Jászberény és Jászapáti városok közötti terület egy olyan 
gazdag vÍzrajzú térképét, aminőt nem sok hasonlót ismerünk ebből 
az időből. Ez már tisztán vÍzrajzi céllal készült. Van azonban még 
egy ennél is nagyobb értékű vízrajzi térképe, amelynek ebben az 
időben egyetlen mérnöktől sincsen párja. Ez a Zagyva térképe Bol-
·dogtól Szolnokig 31 lapon 1 : 36 OOO léptékben. 

Nagyszerü vízrajzi térképeit ismerjük, de arról kevesebbet tu-
dunk, hogy a Jászságot ármentesítő és lecsapoló munkálatokban 
mennyi része volt Bedekovichnak. Az itteni vízi munkálatok igen 
korán kezdődtek, s csak a Temesköz katonai erőkkel végzett vízi 
munkálatai előzték meg a Jászságét pár évvel. Attól eltekintve, 
110gy III. Károly vízi terveiben volt egy Jászságban építendő csa-
torna, amely Aroktőnél szakadva ki a Tiszából, Fügednél metszve a 
Tarnát. s Tarnaörsön, Jászdósán keresztül haladva Jászberénynél 
érte volna el a Zagy'vát, s onnan Szolnokhoz vezetett volna vissza 
a Tiszába, ezen a terven, amely örökre csak terv maradt, felsőbb 

kormányzati gondoskodás sohasem történt a Jászságban a vízi mun-
kála tokról. 

A XVIII. század első felében elgátolták Apáti előtt a Holt-
Tarnát, mert 1751-ben már ennek agátnak javításáról intézkedtek. 
1754-ben Berény, Jákóhalma és Dósa közösen intézkedtek a Tarná-
ból kiszakadó erek elgátolása ügyében. 1771-ben az alsószentgyör-
gyiek olyan malomgátakat csináltak, amely a jászberényi Boldog-
pusztáig felnyomta a folyó vizét. 1786-ban Alsószentgyörgynek már 
2400 ölnyi töltése volt a Zagyva áradása ellen, ami 1854-ig 6607 ölre 
növekedett. 1788-ban kapcsolódott bele Bedekovich az árvédelmi 
munkálatokba, s a jászkun főkapitány t kérte, rendelje el a községek-
nek néhány veszedelmes ér elgátolását. A Zagyva és Tarna vi2;e 
ellen könnyebb volt a védekezésük, de a Tisza ellen már nehezebb. 
Kisér 1760-ban építette a Tisza vize ellen az ún. »Metzenzéfi gát«-at. 
1791-ben Fényszarutól majdnem Szentlőrinckátáig ástak egy vÍZ-
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levezető árkot. 1795-ben Jákóhalma, Jászdósa és Jászberény egye-
sült erővel építettek a Tarnának egy 1000 öl hosszú és 5 öl széles-
ségú csatornát. amelyet a nádorról József-ároknak neveztek el. 
Bedekovich 1808-i térképén »Ásvány« néven van felrajzolva ez a 
csatorna. Eddig az időpontig már annyira haladtak a jászok a vad-
vizek és a folyók árja elleni küzdelemben, hogy ezen a térképen nem 
kevesebb, mint 6 csatornával és a Holt-Tarnán 14 gáttal találkozunk. 
1817-ben a Zagyva szabályozására készítettek terveket a jászok, s 
ahhoz hozzá is kezdtek, de a munkálatok az egyes községek közti 
ellentétekre vezettek. és csakhamar megszakadtak. Csak 1854-ben 
folytatták azután a munkát, amikor egy 4000 ölnyi csatornát építet-
tek a belvizek levezetésére. 1850-ben Jászberény épített a város vé-
delmére gátakat, amelyeket Herkules-gátnak neveztek. 

A Tisza elleni védelemben Jászkisér volt leginkább érdekelve. 
Apránként egész SOl' töltést húzott határában a Tisza vízáradásai elé. 
1860-ból nem kevesebb, mint 10 ilyen védgát nevét ismerjük Kisér 
határából. 

Mindezt a jászok saját erejükből. minden külső segítség nélkül 
telj esi tették. 

1787-ben Mocsy György vette fel a Zagyva egy szakaszát János-
hida határában, egy másikat pedig az ugyanitteni Mizse-pusztáról, 
részletesen, 1 : 7200 léptékben, egy harmadikat Tótkér pusztáról a 
Zagyvával és Tarnával. 

Vályi György is térképezett itt, 1777-ben Kürt-pusztát vette 
fel, 1797-ben pedig Kisér határát a Tarnával. Tomcsányi Ádám, a 
későbbi egyetemi tanár fiatal mérnök korában, 1789-ben a Zagyva 
és Tarna szabályozása érdekében 8 térképet vett fel Jászberény 
környékén, de ezeket nem lehetett megtalálni. 

A Tisza-mérés nem terjeszkedett ki a Zagyva vízterületére, csu-
pán az 1840 körüli években Tomsich Mátyás szintezte a Tarnát 
Zsadány tól lefelé. Névtelenül készült a XIX. század közepén egy 
térkép a Zagyva Jásztelek és Szolnok közti szakaszáról, hosszszel-
vénnyel együtt. Ez részletes felmérés eredménye volt. 

A szabadságharc után Stettner és Grasgruber mérték fel a Tar-
nát Zsadány tól lefelé Mihály telek ig. 1853-ban ismeretlen mérnök 
szintezte a Tarnát Zsadány alatt, és készített róla keresztmetszete-
ket is. Ezeket a felvételeket Haynald István hitelesítette. Ezek a 
nem jászsági mérnökök azonban többnyire csak a jászsághoz nem 
tartozó pusztákon és a Tarnának a Jászságon felüli szakaszán dol-
goztak. 

Maguk a jászok láttak hozzá a szabadságharc után a szerve-
zet, árvédeImi munkálatolmak. 1851-ben 2.lakult meg itt az első 

árvédeimi szervezet, a Jászkiséri Tiszaszabályozási Társulat, ennek 
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'volt a feladata a Tisza Sarud és Szolnok kőzötti szakaszának sza-
bályozása és árvédelme. Ezt egyébként Hegedüs János jászkun kapi-
tány már 1839-ben sürgette. A megalakult társulat 40 OOO ől töltés 
építését vette tervbe, amiből 1853-ig megépült 4500 őlnyi szakasz. 
1852-ben Heves-Szolnok-Jászvidéki Tisza- és Belvíz-szabályozó 
Társulat néven alakult meg egy tágabb érdekeltség. Erős munkájuk 
ellenére az 1855-i nagy árvíz mégis elöntötte a területet. és Kisér 
templomáig hatolt fel, jóllehet akkor már 9,5 km hosszú védtöltés 
állott itt. Ezt a nagy árvíz egészen elhordta. 1860-ig mégis sikerült 
már 147 OOO holdnyi területet ármentesíteni. 

Aligha van az Alföldnek még egy másik tája, ahol maga a nép 
önsegély alapján olyan régóta és annyit tett volna a víz ellen való 
védekezés érdekében, mint a Jászság lakossága. 

5. A Szamüs, a Kraszna és az Ecsedi-Iáp 

A Szamos és a Kraszna 'vízrajzi problémái hasonlóak a Tarnáé-
hoz. A Szamos egy. a jelenben is süllyedő kis alföldi medencébe 
fut, amint kilép az Erdélyi medencéből. Beleterelődött, meli erede-
tileg nem mai irányában és medrében folyt, ahogy a Zagyva sem. 
Eredeti folyása a hegyvidékből való kijutása után az Er völgyébe 
irányult,. s csak a síkság egyenetlen süllyedésével, aránylag későn, 
terelődött a Tisza felé. 

A Szamoshát erős elvizenyősödésének :11ásik oka szintén a 
most is tartó állandó süllyedésből ·származott. A Tisza - vagy 
legalábbis egyik ága, hajdan az Avas hegység nyugati lábainál 
dél felé futott, s a Szamossal együtt terelődtek bele az Er völgyébe. 
Sok ősmeder hálózza be a Szamos-hátat, s így vízrajza fejletlen. 
s aránylag későn alakult ki a mai helyzet. 

A Szamos alfőldi folyása középszakasz jellegü, rendkívül sürü 
kanyarokkal. A Szamos-meder nincsen mélyen bevágódva. fiatal 
meder, és a kÖrnyező síkság mélyen fekszik hozzá viszonyítva. 

Mindezek együtt okozták hogya Szamos vízi rendezése olyan 
súlyos probléma volt. 

Az Ecsedi-Iáp is egy helyi süllyedékben lapult meg, ame"lyben 
az odaterelődött Iü·aszna meder nélkül terjengett széjjel. 

Ez a vízrajzi helyzet korán magára hívta él magyar vízmérők 
figyelmét. Már 1770-ből fennmaradt névtelentől egy vízrajzi térkép 
az Ecsedi-lápról ,:Mappa Szathmariensi in COlnitatu stagnantium 
Aquarum« címmel. Kezdetleges ábrázolás ugyan, de a Szamos és a 
I.áp közti terLllet ősi vízrajzát ismerhetjük meg belőle. 
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1775-ben Szuhodolszky Gáspár elsőnek térképezte a Szamost, az. 
erdélyi határtól egészen torkolatáig, a Kraszna torkolati szakaszá-
val együtt. 

1777-ben Zimán Ferenc elkészítette a Láp részletes térképét 
kb. 1 : 29 OOO léptékben, s ezen már bizonyos csatornák nyomait is 
fElfedezhetjük. A vízi munkálatok tehát korán kezdődtek meg ezen 
a vízkörnyéken. 

Természetes, hogy a súlyos vízraj zi helyzet az alacsonyan fekvő 
és a heves vízjárású Szamos mellett levő, számos kanyarral körül-
vett Szatmár városban vált legelőször tarthatatlanná. Itt a város 
már 1777-1778-ban széthányatta az összes malomgátakat, s a me-
derbenlevő karók, gyökerek és tőkék százaitól kellettmegtisztíttatnia 
a folyómedret. 1778-ban a város határában levő hat nagy kanyar 
átvágásának sorrendje ügyében hoztak határozatot. 

1783-ban Mezeő Cyrill vármegyei mérnök mérte fel aLápot, 
és készítette el annak "Planum Lacus Etsediensis láp dicti ... par-
tibus item fluviOl'um Tybisci, Samusii, et Krasznae geometrica 
assuntum« c. térképét, amelyen szépen ábrázolja a vízkörnyék egész 
bonyolult vízrajzát. 

A XVIII. század második feléből maradt fenn névtelen szerző
től a Szamos egy térképe az erdélyi határtól torkolatáig terjedő 

szakaszáról, amely a környező terület egész ősi vízrajzát tartalmazza. 
Meze ő Cyrill ugyancsak megörökítette ezt az ősi és érintetlen 

vízrajzot a XVIII. század második feléből a megye útjairól felvett 
térképen. 

Laza János, Szatmár város mérnöke 1810-ben felrajzolta a vá-
ros határában a Szamos kanyarait. Ezen már több átvágás figyel-
hető meg, de még több az átvágatlan. 1814-ben Szatmár megy e 
négy' kanyart vágatott át. 

Mindez eddig a kormányhatóság közbejötte és segítsége nélkül 
történt. 1817-1824 között egy olyan térkép is készült, amely azt 
bizonyítja, hogy az' Építési Igazgatóság is felfigyelt a Szamoshát 
.súlyos vízrajzi helyzetére. Névtelen mérnök rajzolta ebben az idő
ben azt a térképet, amely a Szamos és a Kraszna torkolati szaka:... 
szát ábrázolja. és mellékleteiben az Építési Igazgatóságra hivat-
kozva: a Kraszna ásandó új medrét is megtervezte. 

Egy l818-ból való másik térkép, mely ugyancsak az Építési 
Igazgatóság rendeletéből készült, a Szamost Szatmártól torkolatáig 
tünteti fel a Krasznával, Homoróddal, Balkánnyal, s a Láp szomszé-
dos szakaszával. Részletes szintezés i jegyzőkönyv'kíséri, amelyet a 
Szamosról Tóthfalussy Sámuel, a Tisza szomszédos szakaszáról 
Bitthauser József vettek fel. 
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Még egy másik névtelen térkép is van ebből az évből a folyó-
l'ól, Szatmártól lefelé az összes kanyarokkal, A Tisza egyik holt 
ágával, mellékleteiben pedig néhány parti tó helyszínrajzával, mo-
csaraival. 

Egy negyedik kéziratos térkép ugyancsak névtelen szerzőtől az 
Ecsedi-Iáp egyik részletét tünteti fel, s úgy látszik, hogy szintén 
hivatalos használatra készült. 

A Helytartótanács, illetve szerve, az Építési Igazgatóság, a múlt 
század első két évtizedében bizonyos vízügyi munkálatokat terve-
zett ezen a vízvidéken, de hogy valamit csináltak volna, arra semmi 
adatunk nincsen. Tóthfalussy Sámuel ugyan elkészített egy térké-
pet az 183D-as évek legelején »Niveau Planum, mely az újonnan 
ásandó Kraszna ágyát a Fels. Királyi Budai Aedilis Directio projec-
tum a szerént Olcsvátul a Tiszáig mutatja-<-< címmel. Ez már a 
Kraszna-csatorna elkészítéséhez szükséges hossz- és keresztszelvé-
nyeket is tartalmazza, de a munka akkor még nem indult meg. 

Szatmár város és megye még mindig egyedül védekezett úgy, 
ahogy tudott. 1826-ban és 1831-ben Szatmár város újabb kanyaro-
kat vágatott át a Szamoson, s a megye is elkészített 1839-ig 14 át-
metszést, de ezek nagy része már egy éven belül eliszapolódott. 
Később 34 átmetszést terveztek, de ezeket nem csinálták meg. 

1838-ban Jaszeniczky kamarai mérnököt küldötték aSzamosra, 
hogy Szatmárnál négy kanyart vágasson át. 

Ezek a munkálatok csak tapogatózások voltak, hiszen a Sza-
mos még sem rendszeresen felmérve, sem szintezve nem volt. 

184D-ben jutott el a Szamosra a Tisza-mérés, amely kiterjedt 
erre a folyóra is. Ebben az évben mérte fel a Szatmár. körüli sza-
kaszt Vetés és Veresmart között Müller Lőrinc, Farkas Pál, Tóth 
Rudolf tiszai mérnök. Egyes szelvényeket urbariális térképekből 
vettek át. 1845-ben készültek el a védtöltések tervei a Szamos két 
partján a jándi révtől Győrtelekig és Géberjénig, ameddig a Tisza 
árja felhatol, a Krasznán Mátészalkáig, a Túr folyócská,.'1 mindkét 
parton Nagyartól Nagyhodosig és Nagypaládig. Ezek a munkák a 
Tisza szabályozásának voltak kiegészítő részei. 

A Szamos szabályozási tervei 1847-ben készültek el. Ezen Csen-
ger és a Tisza között 21 kanyar átvágásat tervezték, a Krasznát 
pedig Csengernél akarták a Szamosba bevezetni. Mindebből semmi 
sem valósult meg akkor. 

Szatmár város nagy reményeket fűzött a Szamos szabályozá-
sához. 1847 október 21-én megköszönték Széchenyinek, hogy igé-, 
retet tett aSzamosnak Szatmárig gőzhajóval való beutazására. 
Széchenyi elment Szatmárra, hogy a Szamoshát vízi problémáival 
megismerkedhessen,. de nem gőzhajóval. 
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A szabadságharc teljesen visszavetett e a Szamos-szabályozást 
is. Csak 1853-ban kezdtek újra a tervek megrajzolásához, amikor 
Boros Frigyes vezetése alatt, Bucz Károly és Hodossy József készí-
tették el az átmetszések terveit. Bucz Károly 1853-i térképe még 
teljesen szabályozatlan állapotban mutatja a Szamos t, és csak az 
1847-i átmetszési terveket tünteti fel. Ebben az időben dolgozták ki 
::t balparti töltés hosszszelvényét Lippótól a Tiszáig, a jobbparton 
Berencétől a torkolatig. Készítettek ekkor aSzamosról 74 kereszt-
metszetet, az átvágás o król 39 hosszmetszetet, s magáról a folyóról 
egy hosszmetszetet Iloba és Öapáti között. A kanyar átmetszés2kről 
Hódossy rajzolt részletes terveket. 

Az 18GO-as évek elején felvették 1 : 57 600 léptékben az egész 
-vízvidéket az Ecsedi láppal együtt. 

Weiss István 1861-i Tisza-térképén még sehol sem látunk a 
Szamos mentén újonnan készített töltéseket: a munkálatokat az 
1860-as években hajtották végre, de nem mind nyert befejezést eb-
ben az évtizedben sem, hiszen Szatmáron még 1876-ban is a kanya-
rok átvágása ellen nyilatkoztak különböző külföldi szakértők. 

A Szamos-hát többi vizeinek, a Krasznának. az Ecsedi-lápnak, 
Túrnak, Batárnak, Homoródnak vízi munkálatai mind a kiegyezés 
utáni korszakl'a maradtak. 

6. A Körösök és a Berettyó vízkörnyéke 

Ez a vízgyűjtő egyik legnehezebb feladata volt a magyar vízi 
munkálatoknak. Oka ugyanaz, mint a Szamosnál: a hegyvidékről 
lesiető folyók egy kis peremi süllyedékbe jutnak, amit már Lóczy 
Lajos is megfigyelt. Ezt a süllyedéket a két Sárrét mocsarai töltik 
ki. Saját vizén kívül ez a mély síkság időnként megkapta még a 
Tisza felnyom ott árvizeit, sőt egyes kóbor Tisza ágakat is, amelyek, 
mint pl. a hirhedt Mirho, a Közép-Tiszáról jutottak ide. Hogy még 
nagyobb legyen a vízrajzi kaosz, a Maros törmelékkúpján szét-
terülő ágaiból jutottak el ide vizek. 

Aligha van még olyan kisebb folyóvizünk, amelyen olyan rég-
óta és annyi kiváló magyar föld- és vízmérő dolgozott volna, mint 
éppen a Körös-vidéken. Elsőnek itt is Mikoviny környezetéből ke-
rültek ki azok a térképek, amelyek a Köröst, a Berettyót és m21-
lékvizeiket feltüntetik. Békés és Zaránd megye 1735 és 1750 között 
keletkezett kéziratos térképein már megörökítették az itteni vÍzháló-
zat ma már névről is alig ismert részeit. 

Korán rajzoltak erről a vidékről öncélú vízrajzi térképet. 1751-
ben kelt Ruttkay Mihálynak egy kéziratban megmaradt szép viz-
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:rajzi térképe az egykori Káló folyó ról, amely Derecske, Tepe, Ko-
nyár községek határában kanyargott valamikor. Ennek óriási mo-
csárterületében a Kálón és Kék-Kállón kívül még hat másik eret 
tüntetett fel, sok tóval, mocsárral. 

Még érdekesebb egy másik kéziratos térkép, amely bizonyítja, 
bogy a XVIII. század második felének közepe táj án itt már vízi 
munkálatok is folytak. Ez a névtelen mérnöktől származó lap a 
,Gyula és Gyulavarsánd közti terület vízrajzát ábrázolja a Fehér-
Körös szétágazásaival, s egyúttal már gátakat, zúgókat, szabályozás 
céljából épített csatornákat is mutat. Latin címében is megmondja, 
l10gy ezek milyen célból épültek: "Planum Ideale Exhibens Fluxum 
Crisii Albi supra Possessionem Vári in bifariam meantis, infra 
"Üppidum vero Gyula coeuntis, cum interjacentibus Dominii Gyulen-
sis Melis. Catharactis et repleturis, defluxum Aquarum et Retigera-
tionem impedientibus.« 

Kétségtelen, hogy ezek a vízi építmények még megy ei szárma-
.zásúak. 

Van ebből az időből a Fehér-Körös Arad megyei szakaszáról is 
·egy térképünk. amelyen azonban nincsenek szabályozási elemek. 

A Sebes-Körös Nagyvárad alatti szakaszát is korán térképez-
ték. Egy névtelen szerzőnek ebből az időből származó térképe, 
:amely Bucsáig ábrázolja e folyót, még szintén szabályozási elemek 
nélkül való. Felvették már ebben az időben a Fekete- és Fehér-
Körös közét is bonyolult vízrajzával, Gyula, Gyulavári és Doboz 
környékén. 

1770-ben Kneidinger András mért fel a Körös-vidéken kamarai 
birtokokat, és lapjain sok értékes ősvízrajzi elemet őrzött meg. 
Térképezte a püspökladányi határt nagyon gazdag vízrajzzal. 

Szervánszky Ádám 1773-ban ugyancsak ezen a tájon térképe-
:zett egy területet Püspökladány, Karcag és Gyarmat között, ame-
1yen főleg a Hortobágy egykori bonyolult vízrajzát ábrázolta. 

Rózsás Ferenc kamarai vagy uradalmi mérnök Bihar megyében 
:Sas környékén vett fel térképet 1779-ben olyan vízfolyásokkal, 
amelyekről ma már semmi emlék sincsen. 

Popovits i'\.l1tal 1783 körül Madarász község határában a Kor-
11ány-folyót rajzolta térképre, I788-ban Fancsika határában meg 
a Sebes-Körös egyik szép szakaszát, továbbá Palota-puszta hatá-
rában a Sebes-Körös és a Pece-patak közti zug egykor sűr ü vízrajzát. 

A Na.gysárrét egyik legelső ábrázolása szintén Rózsás Ferenc-
től származik, a Kaba és Tetétlen közti moc:::ár-peremmeL számos 
egykori érreL 
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Balla Antal 1787-ben készített térképet a Tisza-Berettyó-· 
Hortobágy-Körösök közti területről. Címe: »Exacta Delineatio· 
totius Depressae Plagae inter Tibiscum stagnosumque fluvium Be-
rettyó ... « Ezen a rendkívül értékes kéziratos vízrajzi térképen a 
fenti folyókon kívül még a Mirho, Gyolcs, Kara-János vízfolyáso-
kat és vízállásokat, számos terjedelmes mocsarat, illetve ezek rend-
kívül bonyolult hálózatát örökítette meg, s ami igen fontos, már 
több gátat is felrajzolt. Ez a térkép és Gyula környékének fentebb· 
említett els.ő térképe azt bizonyítják, hogy nem áll az a régebbi 
felfogás, mintha a Körös-vidéken az első szabályozási nyomok csak 
1795-ből származtak volna. Jóval előbb végeztek itt már a megy ék 
kisebb vízi munkálatokat. A tömérdek kár okozása miatt hirhedt 
Mirho Tiszából való kiágazását még II. József idejében gátolták eL 

AVeker, KOl'ogy, Szárazér első térképi ábrázolását Vertics· 
József készítette ell788-ban rajzolt Békés-Csanád-Csongrád me-
gye egyesített térképén. 

Püspökladány határában a Hortobágy folyó olyan bizonytalanná 
tette a birtokviszonyokat, hogy minduntalan térképezni kellett azo-
kat. 1797-ben Stednei Péter készítette el e terület térképét sűrű és: 
még érintetlen vízrajzzal. 

Nedeczky Pál is térképezett a Körös-vidéken, a XVIII. század 
vége felé, a Biharszentjános környéki ártéri erdőket vitte térképre-
a Holt-Körös ágyával, s számos élő és álló vízzel. 

Még Sexty Andrásnak, Szabolcs megye mérnök ének is része· 
van a Körös-vidék vízrajzi térképezésében, mert megyei térképén, 
ami kéziratban maradt, az onnan kiinduló Hortobágy, Kék-Kálló. 
felsőbb szakaszait rajzolta fel eredeti állapotukban. Innen tudjuk,. 
hogy a Hortobágy egy nagy tóból indult ki. 

1800-ban Vitális István vett fel egy Bucsa és Füzesgyarmat 
közti területet Békés megyében a Berettyó, Agér s több más meg-o 
nevezett vízfolyással. 

Gaszner Lőrinc Bihar megye egykori mérnöke szintén több tér-
képet készített a Körös-vidékről. 1778-1779 körüli években több· 
térképet készített a Sebes-Körösről, a Hortobágyról, a Sárrétről,. 
sőt némi kezdetleges szabályozási és lecsapolási terveket is rajzolt. 
bele. 

1800-ban a Fekete-Körös Nagyzerind és Talpas községek közti 
szakaszát vette fel, szintezési adatokkal és felmérési anyaggal, te-
hát már kétségtelenül valami szabályozási céllal. 1802-ben a Sebes-
Körös mocsarait térképezte a Berettyóéval együtt, amelyen számos: 
ősi vízfolyást és állóvizet ábrázolt. Lehetséges, hogy tőle való egy 
ugyanazon korbeli névtelen szerzőjű lap, amelyen a Bagamér kör-o 
nyéki Berettyó-mocsarak lecsapolási terve van feltüntetve. 
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Vertics József Békés megye mérnöke 1801-ben a Fekete- és 
Fehér-Körösök közti területet vitte térképre bámulatosan gazdag 
vízraj zzal. 

Szalaky Gábor kamarai mérnök sokat térképezett a Körösök 
vidékén 1803-1805 közti években. Felvette Gáborján község hatá-
rában a Berettyót, Félegyháza határában ugyanazt számos erével, 
Zsadány határában a Kis-Köröst és KorhánJrt, Derecske határában 
a Kálló folyót, egy másik lapján ugyanitt a Sárrét ősi vízrajzát. 
Térképei ugyan nem vízrajzi célból készültek, hanem inkább bir-
toktérképek voltak, de a vízrajz ősi állapotának mégis becses 
megőrzői. 

Farkas János, talán Bihar megye mérnöke, 1806-1812. évek-
ből fennmaradt térképein már szabályozási terveket, sőt kész sza-
bályozási müveket is találunk. 1806-ban a Fehér-Körös csabai csa-
tornájának 17 keresztmetszetét rajzolta meg mélységi adatokkal, 
1811-ben a Fekete-Körös Sarkad körüli Óvár nevü csatornáját vitte 
térképre, de ez még csak terv volt l 1812-ben pedig ezt a csatornát 
már mint befejezett müvet ábrázolta Sarkad és Doboz között. 

Mocsi György 1809-ből fennmaradt térkép én Pusztaecseg ha-
tárában rajzolta térképre a Berettyó ottani szakaszát, de még tel-
jesen szabályozatlan állapotában. 

Reisz Keresztély kamarai mérnök térképező munkásságának 
java része szintén a E;örösök vidékére esik. 1811 és 1820 közti 
években a Sárrétben térképezte Komádit a Sárréttel, Nagyszalon-
tát a Korhánnyal, Méhkereket számos egykori vízfolyással, Derecs-
két a Kis-Körössel, egy másik lapján a Kállóval. 

Ifj. Tessedik Sámuel 1812-1816 között foglalkozott a Sebes-
Körössel. 1811-ben felvette a Sebes-Körös szeghalmi csatornájának 
hosszmetszetét részletes, 1: 7200 léptékben. Egy másik lapjáról, 
amely a csatorna Simánd és Szeghalom közti szakaszát ábrázolja, 
megtudjuk, hogy e csatorna tervei még 1811-ben készültek. 1815-
ben Losonczi Józseffel együtt elkészítették a Sebes-Körös, Kutas-ér, 
Begyer-ér, Csiket-ér által elöntött területek térképét, a szeghalmi 
lecsapoló csatorna tervével és hosszmetszetével. Részletes leírást 
és számítást is mellékeltek hozzá. Ezt a szép lapot Karacs Ferenc 
metszette. Tessedik 1816-ban "Kurcza-Vize Visgálása Alkalmatos-
ságával tett Zondirozások és azoknak Rajzolatja« címmel az egy-
kori Kurca-folyás 13 keresztmetszetét vitte rajzba. 

Különösen sokat térképezett a Körösökön Emsvanger Pál, Arad 
megye mérnöke. Fő munkaterülete a Fehér-Körös volt, de dolgo-
zott a Fekete-Körösön is. Vannak térképei a Fehér-Körösről, Gyula-
varsánd vidékéről, amelyen sok élő és holt vízfelületet ábrázolt, 
18l6-ban keltek a Fekete-Körösrőli Feketegyarmat, Gyulavári, Do-
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boz, Gyula, Békés, Vadász, Talpas környékén felvett térképei, ame-
lyek már nem urbariális lapok: hanem egyenesen folyótérképek. 
Ezek kétségtelenül szabályozási célokra készültek, de szabályozási 
terveket nem tüntetnek fel. 

Gasparits Ferenc 1818-ban Berettyóújfalu határában a Be-
rettyó egyik szakaszát, Maisner Pál Konyár környékének sűrű víz-
rajzát, majd Feketebátor környékén a Fekete-Körös elágazásait és 
ereit vitte térképre. 

Nem tudjuk, hogy Bodoki Mihály 1819-ben kelt térképe vajon 
nem a Huszár-féle nagy Körös-mérés egyik szerves része volt-e? 
Bodoki akkor Békés megy e mérnöke volt. A szóban forgó térkép 
címe: »Mappa exhibens Terrena ab Oppido Gyula usque Possessio-
nem Tartsa aquis fluviorum Chrysiorum Albi et Nigri ... inundata 
nec non Prospectum Geometricum Canalium et Aggerum, quorum 
auxilio Terrena inundata ab aquis liberari ... possent«, azaz a 
Fekete- és Fehér-Körös Gyula és Köröstarcsa közti árterének és az 
azon készítendő levezető csatornáknak és védtöltéseknek térképe. 

Mindezek az adatok és térképek azt bizonyítják, hogy Huszár 
l1agy felmérését megelőzőleg is voltak itt kisebb szabályozási 
munkálatok, s hogy erről az elvizenyősödött területről olyan korán 
es olyan nagy számban készi.Utek vízrajzi céllal térképek, mint aligha 
egy másik alföldi tájról. 

Ilyen előkészületek után rendelte el a Helytartótanács 1818-ban 
az egész Körös-vidék rendszeres és részletes térképezését. A mun-
kálatok öt éven át tartottak és 1823-ban nyertek befejezést. 

Huszár a lugosi kamara mérnöke volt, amikor körösi megbíza-
tását kapta. 

A Körösök vidékének vízrajzi rendezésére még 1815-ben meg-
bízták a kir. biztosi teendők ellátásával br. Vay Miklós nyugalma-
zott generálist, aki azonnal elkezdette a megyékkel a medrek tisztí-
tását. töltésezést. Vay igen komolyan vette megbízatását. Amikor 
1816-ban egy óriási árvíz az egész Körös-vidéket elborította, Vay 
előterjesztésére a Helytartótanács is kezdett a Körösök ügyével fog-
lalkozni. 1817. augusztus 1-4., a nádor elnöklete alatt tartott ülé-
sen elhatározták, hogy az a legsürgősebb vízszabályozási feladat, 
mert óriási területeket zár el itt a víz a földművelés elől. Ennek 
okait a sok folyókanyar, lassú vízmozgás és a malmok eliszapositó 
hatásában állapították meg. Nemcsak a szabályozást tartják sür-
gősnek, hanem éppen úgy az ottani nagy mocsarak kiszárítás át is. 
Legsürgősebb mérnöki munkának a terület szintezését jelölték meg, 
amelyet a Tisza szomszédos szakaszára is ki kell terjeszteni. 
Szvododa építési főigazgató 1817 szeptemberében szemlét tartott a 
Körösökön. 1818. május 5-én adtak utasítást Huszár Mátyásnak, 
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hogy Lugosról haladéktalanul utazzék a Körösvidék térképezésére_ 
Felhatalmazták a következőkre: vegyen fel hat mérnököt az ura-
dalmaknál és községeknél már meglévő térképek lemásolására, 
illetve a szükséges arányu redukálására. Egy mérnököt olyan helyek 
felvételére, ahonnan még nincsen térkép, egyet pedig a háromszö-
gelésre. A munkálatokat terjessze ki Körös-vidéken Nagyváradtól a 
Tiszáig, s a Tisza szomszédos szakaszaira is. Lefelé azonban Titelig, 
fölfelé pedig a Szamos torkolatáig egyelőre ne vegye tervbe a mun-
kálatokat. A vezető főmérnök napidíját 8, a többiekét 6\ Ft-ban ál-
lapították meg. 

1818. május ll-én Vay kir. biztos is kérte az Építési Igazgató-
ságot küldjenek mérnököket Huszárnak, hogya munkálatokat el-
kezdhesse. Előterjeszti - az 1817. október 7-i javaslatára való hi-
vatkozással - Tessedik Sámuel, Vásárhelyi Pál, Prepelitzay János 
és Farkas (József?) mérnökök kiküldését. Úgy látszik, hogy a mun-
kálatok még nem voltak megkezdhetőle Ezeknek a mérnököknek 
odahelyezéséről nincsen tudomásunk, s Huszárt is csak 1818. év 
folyamán helyezték át véglegesen a Körösökhöz, először Gyula 
székhellyel. 1818. május 12-én Huszár kérte Vayt, hogy a meglevő 
körösi térképek átmásolásához és újak felvételéhez szükséges saját 
műszerein kívül utaltasson ki számára még két pantográfot, két 
mérőasztalt, három teodolitot, az alapvonal méréséhez pedig a pesti 
egyetem Institutum Geometricumától kellene kikölcsönözni műsze
reket. Szüksége volna szintező műszerekre is. Vay a kérést továb-
bította a Helytartótanácshoz, amely akért műszereket 1818. június 
12-én ki is utaltatta. Előterjesztésében Huszár egy kimutatást is 
adott a helységekről, községekről és pusztákról, amelyek a Lipszky-
féle térképről való összeállítás szerint beleesnek a körösi munkála-
tok területébe. Ezek szerint ilyen helység van a Fehér-Körös vidé-
kén 28, a Fekete-Körös »Tüzvize« ága mentén 9, a Fekete-Körös 
mentén 21, a Gyepes mentén 6, a Büngösd mentén 6, a Sebes-Körös 
mentén 72, a Berettyó mentén 62, a Nagy-Körös mentén 36, össze-
sen 240 helység. 

1818. szeptember l-én Székesfehérvárról a Körösökhöz küldték 
Pyrker -József mérnököt, s ugyanoda helyezték még Schmidt 
Györgyöt, KeHel' Ignác mérnököket is. 

Huszár 1818. szeptember 16-án Lugosról jelentette az Építési 
Igazgatóságnak, hogy ottani hivatala átadása után azonnal Budára 
utazik, hogy ott átvegye a Körösökre vonatkozó rendelkezéseket. 

A munkálatok tehát 1818 őszén kezdődtek meg, mégpedig Hu-
szár vezetése alatt Schmidt, Pyrker és Keller Ignác mérnökökkel. 

Pyrker nem vált be, úgyhogy 1819. január 27-én Huszár már 
panaszt tett ellene és kérte, hogy helyette Vásárhelyi Pált küldjék 
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le hozzá. Az év március 30-i jelentésében már közölte is, hogy Vá-
sárhelyi Pál megérkezett a Körösökhöz. 

Huszár 1818. október 5-i keltezéssel kapta meg az Építési Igaz-
gatóságtól a Körösön végzendő munkálatokra vonatkozó utasításo-
kat. Ezekből fontosabbak a következők: 

1. Vízrajzi térképet kell készítenie Nagyváradtól kezdve az 
egész terület minden vízrajzi eleméről. 

2. Ebj::Je bele kell foglalnia a Berettyó alsó szakaszát és a Ve-
kerd, valamint Korogy nevű vízfolyásokat is. 

3. Mivel Bihar és Békés megyék átengedik használatra a szó-
ban levő területekről már meglevő kész térképeket, ezek anyagát 
át kell venni, s úgy redukálni, hogy a készülő térképen 1 hüvelyk 
500 ölet tegyen ki. A térképet szelvényekre kell osztani, úgyhogy 
egy-egy szelvény hossza 24 hüvelyk, azaz 3 mf, szélessége 16 hü-
velyk, azaz 2 mf legyen. Minden kanyart, elágazást fel kell rajta 
tüntetni. A nagy térkép ből egy kisebbített térkép is készítendő, 
amelyen 1 hüvelyk 1500 ölet tegyen ki. 

4. A távolságok helyes megállapítása céljából háromszögelést 
kell végezni, s fixpontul lehetőleg a községek tornyait kell hasz-
nálni. Erre a célra az igazgató mérnök egy teodolit ot fog kapni. 
Egy alapvonalat kell mérni Csaba környékén, s ha szükségesnek 
mutatkozik, egy másikat is Szabo1csban. 

5. Ennek a vízrajzi térképnek alapján kiszámítható legyen az 
egész árterület terjedelme, valamint a községek, birtokok területe 
is. A munkála toknak ki ri:ell terj eszkednie: 

a) A Nagy-Körösnek a Tiszába való ömlésétől kezdve a Ko-
rogyra, Vekerre, a Berettyónak a Körösbe való ömlésétől fölfelé 
való szintezésére is. 

b) A folyóvizek meder-keresztmetszeteire magas, közepes és kis 
vízállásnál, a vízfolyások sebességére, vÍzemésztésre. 

c) A munkálatokban fel kell tüntetni, hogy a vizek mely ré-
szein van még szükség további szintezésre, hogy a mocsarak lecsa-
polása megtörténhessék. 

6. A vezető mérnök az egész munkálatokért felelős, tehát a 
hozzá beosztott három mérnöknek pontosan be kell tartania utasí-
tcísait. 

7. A továbbiakban az utasítás Huszár és a kir. biztos, Vay lVIik-
lós közötti helyzetet szabályozza. 

Huszár előterjesztett kérelmére a K. K. Generalstab az Építési 
Igazgatóságon át 1818. október 14-i kelettel megküldötte a katonai 
háromszögelési munkálatok legközelebb eső részére vonatkozó jegy-
zőkönyvi kivonatot egy térképvázlattal együtt. Az utóbbin mint leg-
közelebbi háromszögelési fixpontok a következők vannak feltün-
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;tetve: Dunántúl a budai Jánoshegy, a székesfehérvári lVIeleghegy, 
továbbá a Szárhegy (Vértesben), Garabhegy, Csernye dh egy, Zengő
vár (Baranya), Hartahegy Dunafőldvárnál, a Nagyperkátánál levő 
magasla t; a Dunán inIleni területen N aszál, Kerepesi magasla t, Rácz-
keve, Alsónémedi, Baja mint akkor a Tiszához legközelebbi három-
szögelési fixpontok. A katonai háromszögelés tehát akkor még nem 
jutott közelebb a Tiszához. Megadja a jegyzőköny\Ti kivonat az Alsó-
némedi és Nagyperkáta közti távolságot, valamint a bátai és a szek-
szárdi Csókahegy közti távolságot ölekben és azok logaritmusaiban. 
Ezekből az adatokból kellett Huszárnak elindítania az egész Körös-
vidék felmérését. 

1818. november 9-én immár nagy\Táradi kelettel egy részletes 
utasítást írt a hozzája beosztott mérnökök számára a felvételezésre 
-'/onatkozólag. Ebben előírja, hogy milyen elemekre terjedjenek ki a 
felvételezések, hogyan és milyen színekkel rajzolják be a t2-
reptárgyakat, milyen mérték arányban dolgozzanak, hogyan redu-
kálják a már meglévő térképeket, miképpen történjék a szintezés. 
hogyan készítsék a felmérési jegyzőkönyveket. Ezek az utasítások 
'igen részletesek és matematikailag is ki vannak dolgozva (»Instruk-
tion fül' operirenden Herrn Ingenieure. Körös Flüsse Mappirung,,). 
Hozzája vannak mellékelve 1818. október 28-i, akkor még Gyulán 
kelt részletes 'adatok a használandó pantográfról. 

1818. november 30-i kelettel azt jelenti Huszár NagyváradróL 
'hogy megkezdték a felhasználandó térképek redukcióját. Ő maga 
hozzáfogott már a Sebes-Körös szintezéséhez Nagyvárad és Várad-
olaszi között. Pyrker mérnököt leküldötte a Fekete-Köröshöz a meg-
levő térképek összegyűjtése és Nagyváradra való szállítása céljából. 
Keller Ignác megkezdte a felvételezéseket és szintezéseket, Schmidt 
György november 26-án ugyancsak megérkezett, és Szeghalom tér-
képének redukciójával foglalkozik. Ezzel az első jelentéssel indultak 
meg a Körös mentén azután évekig tartó munkálatok. Huszár ettől 
kezdve havonta küldte jelentéseit a munkálatok menetéről, sőt néha 
egy hónapban több jelentést is útnak indított az Építési Igazgató-
sághoz. 

1818. december 31-én kénytelen jelenteni. hogy a felhasznált 
térképeken igen sok eltérést találnak a vizek folyásának rajzában a 
valóságtól, s ezeket mind ellenőrizniök kell a terepen, ami igen las-
sítja a munkálatok előrehaladását. Különösen rosszaknak találják az 
aradi kamarai uradalom térképeit, amelyeket 1777 és 1782 között 
vettek feL Ezek felhasználása helyett célravezetőbb volna egészen 
új felmérést végezni. Egyúttal kéri az Építési Igazgatóságtól, hogy 
küldjék meg neki Tessedik Sámuel térképeit a komádii árterület-
ről. 
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Mérnökeivel egyelőre meg volt elégedve, csak Pyrkerre sűrű
södnek panaszai. 

Maga Huszár' nekilátott a háromszögelési hálózatnak a kapott 
katonai adatok alapján való kifejlesztéséhez. 1819. március 31-én 
Nagyperkátáról még kiegészítő adatokat kért a háromszögelés pon-
tossága érdekében. 

Nagyperkátától kiindulva Kunszentmiklós, Kecskemét, Szolno-
kon át számos közbeeső állomás beiktatásával vezette le a hálózatot 
a Körösvidékre. Ezt a munkálatot maga végezte Schmidt segédleté-
vel. Kunszentmártonban érték el vele a Körösöket. Különösebb ne-
hézségeket okozott a hálózatnak a Bihar-hegység lábai előtt való ki-
fejlesztése az ottani sűrű erdővidék miatt. 1819. július 4-i jelenté-
sében be is számolt róla, hogy itt kénytelen volt három hegytetőn 
piramisokat építtetni, mégpedig Hodosel-puszta fölött Nagyvárad 
közelében, ettől 5 mf-nyire Borosjenő közelében a Mokra-hegyen,. 
végül a Világosi hegyen. Ezek a piramisok 12-18 öl magasságúak 
voltak. 

Huszár tudományos munkálatai t erősen zavarta az, hogy köz-
ben gyakorlati feladatokat is kapott. Így pl. hídat kellett építeni 
Nagyváradon, s ugyanott a város és Olaszi közti kanyarokat átvá-
gatnia. 

Jelentéseit havonta néha többször is felterjesztette az Építési 
Igazgatósághoz, ahol azokat az 1817-1820. időszakban Eklér Imre 
és Markmüller Károly láttamozták. 

Jelentéseiből részletesen értesülünk a munkálatok menetérőL 
Így pl. 1819 szeptemberében Vásárhelyi többek között Pelbárthida, 
Nyüved, Csökmő, Szalárd, Váncsod környékén felvételezett, Keller 
Ignác pedig Gyanta, Erdőgyarak körül dolgozott, Schmidt végül Bo-
rosjenő vidékén háromszögelt. 1819 októberében a háromszögelési 
állomások Sarkad; Elek, Mezőberény, Csökmő, Berettyóújfalu között 
már fel voltak állítva. A jövő évre maradt a további állomások el-
készítése a Berettyó vidékén Kismarja, Szalárd, Csatár, a Sebes-
Körös környékén Nagyvárad, Cséfa, Kardónál, a Fekete-Körös 
n1entén éit állomás Hosszúaszóval és Tenkével, végül pedig a Fekete-· 
és Fehér-Körös közti nehéz, erdős vidék. Az utóbbin Zarád és But y-
tyin között három piramist kell állítani, s ezzel befejeződik a há-
romszögelési állomás hálózatainak felállítása. 

A telet a nagyváradi irodában meglevő község- és birtoktérké-
pek felhasználására, illetve redukálására fordították. 1819. novem-
ber végéig Arad megyéből 23, Biharból 72, Békésből 6, Hevesből L 
összesen 102 ilyen térképet használtak fel és rajzoltak át. Kilátás-
ban volt még ekkor 95 más község térképének feldogozása. 
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Ahonnan nem volt megfelelő régi térkép, ott új felvételeket kel-
lett végezniök. 1819-ben felmértek Biharban 15, a Nagykúnságban 
2, összesen 17 községhatárt és pusztát. Ekkor úgy látta Huszár, hogy 
még 109 községhatárt kell majd újonnan felmérniök, a fenti me-
gyéken kívül még Pesti Csongrád, Békés, Arad megyékre is ki kel-
lett terjeszteni a munkálatokat, illetve voltak községek a feldolgo-
zandó terepen ezekből a megyékből is. 

1820 áprilisában felemelt mérnöki létszámmal indult meg a 
munka. Huszár kérésére a Körös-vidékre küldték április folyamán 
Litzner Miklóst TatáróL Bódogh Józsefet Miskolcról, akik április 
25-én már munkába is álltak Vásárhelyi mellett Csongrád megyé-
ben. Június 4-én érkezett meg Amizoni József, akit Arad megyében 
állított munkába Huszár. Kérte még Holecz András mérnök öt is, de 
ennek nevével csak később találkozunk a körösi munkálatokban. 

Mielőtt az 1820. évi munkálatok megkezdődtek volna, Huszár 
összefoglaló jelentést tett az előző évben elvégzett munkálatokról, 
a nehézségekről és akadályokról. Ehhez a jelentéshez egy térképet 
is mellékelt, amelyen fe1tüntette a már megvolt községtérképekről 
redukálandó és az ilyenek hiányában újonnan felmérendő területe-
ket is. Sajnos, ez a térkép nem található meg, s így nem tudjuk pon-
tosan, hogy mely területekről készültek új felvételek. Egyúttal azt 
is jelentenie kellett, hogy sok létező térképet eltitkolnak a községek 
és eg'.fes birtokosok is, mert azt a hírt terjesztették el, hogy a tér-
képezési munkálatok titkos célja kataszteri összeírás. Másutt meg az 
a hír járta, hogy az urbariumot akarják bevezetni szabad helyeken. 

Ebből az összefoglaló jelentésből értesülünk arról is, hogy a há-
romszögelési munkálatok közben a Pest megyében mért alapból ki-
indulva 1300 horizontális szöget mértek 1819. év folyamán Pest, 
Csongrád, Békés, Heves, Szabolcs, Bihar, Arad megyékben és a 
Nagykúnságban.A háromszögelésnek az októberben már beállott 
rossz időjárás vetett véget. A főháromszögekben a pontosság 1/2 sec., 
de a mellékháromszögekben csak 10 sec. Reichenbach-féle teodolit-
tal dolgoztak, de előzőleg a felmérések kezdetén csak a kisebb pon-
tosságú Ramsden-féle műszert kellett használniok Csongrád megy e 
néhány községében. 

Háromszögelésen kívül 1819-ben maga is, társai is a hiányzó ré-
szek vízrajzi felvételén is dolgoztak, s a hiányzó mintegy 89 község-
határ felvételét négy év alatt reméli befejezhetni. A felmérendő 
községek száma a jelentésekben állandóan változik, mert közben 
előkerültek újabb kész térképek. Ha újabb mérnököket küldenének 
neki, a munkálatokat jóval hamarabb is bef@jezhetné. Az év végén 
úgy látta, hogy újabb 14 háromszögelési állomás beállítása elég lesz, 
s 1820 juniusára elkészülhetnek a szögmérésekkel, 1821-re pedig a 
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11áromszögelés számításaival is. A szintezés sok munkát fog adni, 
mert a régebbi szintezési adatokat semmire sem lehet használni, 
tehát teljesen új szintezésre van szükség, hogy a lecsapolási és sza-
bályozási terveket is elkészíthessék. Sok keresztmetszetet és vízmet-
szési metszetet is kell felvenniök, s mindezt a munkálatot igen erő
sen zavarják a malmok vízduzzasztói. 

A szintezést Szegedtől kívánta elindítani, s Tiszabőig folytatni 
a Tiszán. Ehhez meg kell jegyeznünk, hogy akkor még nem volt 
meghatározva az ország területének egyetlen pontja tengerszintfe-
leHi magassága sem, mert Vásárhelyi csak 1843-ban hozta át az Ad-
ria szintjét az ország területére, s ennek következtében egy önké-
nyesen választott pontra történtek az addigi szintezések. Huszár in-
dokolja is, hogy miért választotta Szegedet: 'addig már a Tiszába 
ömlenek a Körösvidék összes vizei, a Kurcza, Veker, Nagy-Körös, 
fölfelé pedig Tiszabőig a Kakat, Hortobágy. A szintezéseket ki 
akarta tel'jeszteni az összes Körösökre, Berettyóra, Korogyra, Má-
goesra, s mindezek valamennyi elágazására. 

Hozzáteszi azonban Huszár a jelentéshez azt is, hogy ha mind-
ezen munkálatokat a jelenlegi létszámú mérnöki karral kell végez-
nie, abba nyolc év is beletelik, amíg elkészülnek vele. Viszont ha 
három jó mérnököt és egy ügyes rajzolót kapna, négy év alatt be 
lehetne fejezni. Erre küldötték neki 1820 áprilisában a fentebb már 
említett mérnököket. 

Arról is panaszkodik Huszár, hogy kevés a müszere. Szüksége 
volna még 4 mérő asztalra, augusztusra pedig 5 szintező müszerre. 
Kéri, hogy a Helytartótanács utasítsa a megyéket segédszemélyzet 
állítására, továbbá a meglevő térképek használat céljából való át-
engedésére. főleg Heves megyét, ahonnan még semmi térképet sem 
sikerült szerezniök. Aradot és Bihart meg főleg a malomgátak át-
vizsgálására hívják fel, továbbá a megyei mérnökök et adatok szol-
gáltatására. 

A Helytartótanács valóban meg tette intézkedéseit a megyéknéL 
a mérnököket meg azzal küldte le Huszárhoz az 1820. január 18-i 
ülés határozata értelmében, hogy az összes munkálatokat négy év 
alatt be kell fejezni. 

Huszár 1820-ban immár megbővült mérnöki karral folytatta a 
munkálatokat. Maga is résztvett a felmérésben, s főleg a háromszö-
-gelés nagyrészt az ő munkája volt. Közben elméleti problémákkal 
is foglalkozot::. Ebben az évben készítette el nagy szintezési tervét 
írásban is, térképen is. Térképének címe: "Übersichts Plan deren zu 
führenden Haupt- und Neben-Nivellirung-Züge«. Ma is megvan. 
Ezen már rajta van a teljes vízhálózat, s feltünteti a fő és mellék 
szintezés i vonalakat. Hozzája mellékelt egy negyven oldalas, rajzok-
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kal illusztrált szintezés i utasítást »Nivellirungs-Instruction zum Be-
huf der 4 Körösse, Berettyo, Hortobágy, Kakat und Theiss« cím-
mel és egy szintező müszer rajzával. 

A felmérési munkálatokat rendkívül akadalyozta a vadvizek 
·óriási kiterjedésü, áttekinthetetlen hálózata, amely megközelíthetet-
lenné tett egyes helyeket. 1820. május 21-én pl. Huszár jelentette, 
hogy az évek óta nagy károkat okozó vadvizeket legalább ideiglene-
sen meg kellene nyitni. Bihar megye kérésére ajánlja, hogy a Csi-
ket-érnek lefolyást kell adni a Halas-tavon át a Tekerü nevű víz-
folyásig. Ezenkívül még sok más kisebb munkálatra is sürgős szük-
ség volna, hogy a Böszörmény, Szeghalom, Nagyharsány, Kereszt-
szeg, Vizesgyán, Ugra, Szakál, Komádi, Okány, Csökmő községek 
közti óriási mocsár vízszintje lejjebb szálljon. Tervezetéhez térkép-
yázlatot is csatolt. 

1821 januárjában Huszár már jelenthette, hogya háromszöge-
lés felmérései be vannak fej2zve, s felmértek addig 60 térkép nél-
küli községhatárt is, de még mindig hátra van 93 határnak a fel-
mérése. 160 községhatár térképét már átredukálták, de nem tudni, 
hogy mennyi kerül még elő. A szintezés jól haladt 1821 folyamán, 
mert alacsony volt a vizek állása. 

A munka befejezésének ideje azonban mindinkább beláthatat-
1anná vált, ahogy újabb és újabb feladatok merültek fel a munka 
folyamán. 1821. február 21-én pl. Vay kir. biztos Huszár kérésére 
közölte az Építési Igazgatósággal, hogy a munka tökéletessége érde-
kében szükségesnek mutatkozik még a Kadares, Kék-Kálló, Horto-
bágy vízfolyásokkal való kapcsolat kiderítése érdekében Szabolcs 
megye néhány községére: Földe, Pusztaszentmiklós, Nádudvar, Sáp, 
Tetétlen, Újváros, valamint a hajdúsági Szoboszió határára is kiter-
jeszteni a munkálatokat. Vay még továbbmegy, s föl Csegéig sze-
retné a felmérést vezetni. hogy a térkép határ2.i Nagyvárad, Debre-
cen.1 Újváros, Csege legyenek. 

1821 tavaszán már a leendő térképről is kialakultak Huszár el-
képzelései. Március l-én jelentette, hogy annak kb. 80 szeivénye 
lesz, s egy-egy szelvény 6 négyzetmérföldet fog kitenni, 2 mf széles-
séggel, 3 mf hosszúsággal. Egy-egy lapnak a méretei az 1" = 500° 
mértékarányban 16" szélesek és 24" hosszúak lesznek. E szelvények 
megrajzolásához kért 17X25" rajzlapokból 16 csomag hollandus Re-
gal-papirost leküldetni Nagyváradra. Már a megrajzoláshoz alkal-
mas mérnököt is kiszemelte Melczel János személyében, aki akkor 
az Eszterházy-uradalom mérnöke volt. Hat heti próbaidőre ki is kül-
dötték Huszárhoz 1821. május l-én, majd augusztus 28-án állandóan 
alkalmazták. Ennek ellenére az 1"-500° arányú térkép hivatalos 
elkészítésére sohasem került sor, s látni fogjuk hogy azt Huszár 
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csak magának készítette el, s hogy ebből mennyi kellemetlensége' 
támadt. 

Az Építési Igazgatóság, illetve Helytartótanács, és Huszár kőzti 
ellentétek abból indultak ki, hogy azok már 1821 tavaszán sürgették 
a munkálatok befejézését, s a hajsza ezzel megindult. Huszár vála-
szában kimutatta, hogy milyen nehéz terepen és mennyi hátráltató 
körülmény között folyik a felvételezés. 1821. június 5-én közölte ha-
tóságaival, hogy a háromszögelési hálózat elkészült, s azt a budai 
csillagda meridiánjára és paralel körére építette rá. 

Huszárnak nemcsak a felvételezési munkálatok adtak dolgot, 
hanem mivel magyar mérnökök ilyen nagyszabású munkálatokat 
még sohasem végeztek, neki magának kellett minden utasítást meg-
írnia, hogy azzal a mérnöki kar minden tagjának munkáját egyön-
tetűvé tegye. Valósággal mérnöknevelést folytatott itt Huszár, s a 
Körösvidék felmérése egyik leghatékonyabb iskolája volt a magyar 
vízimérnök-nevelésnek. 

1821. június 16-i kelettel írta meg a redukált térképek anyagá-
nak a háromszögelési hálózatba való beillesztés ére vonatkozó utasí-
tásait: »Instruction, wie die Zusammensetzung der reducirten hyd-
rographische Plane in das trigonometrisches Netz und die Copirung 
der einzelnen Terrainen in die zugehörigen Sectionen vorgenommen 
werden müssen.« 

Másnapi keletű a rajzolási utasítás: "Instruction zur Zeichnung 
des hydrographischen Plans des vier Körösse, Berettyo, Hortobágy, 
Kakat und Theiss Fluss Umgegend.« 

Közben gyakorlati szabályozási munkával is meg volt terhelve. 
Így pL Nagyvárad területén három Körös-kanyart metszetett át az 
előző évben, de amikor távol volt, tudta nélkül valami gátat építte-
tett oda a megye. Ő azonnal tiltakozott és kimutatta, hogy az káros: 
és nagy baj származhat belőle. Tiltakozásának azonban nem volt 
eredménye. Ennek következtében 1821 június végén egy nagy ár-
viz óriási rombolást vitt végbe. Huszár erre magyarnyelvű átiratban 
figyelmeztette az alispánt, hogya bajt előre megmondotta, de a gátat 
mégsem hányták szét. Most újból követelte annak azonnali eltávolí-
tását. Egyúttal javaslatot is tett a megyének, és tervet is készített 
egy általa építendő híd biztonsága érdekében, s a híd felett a meder 
kiegyenesítésére. 

Huszár figyelme még arra is kiterjedt, hogy egyes folyók árvi-
zeinek történetét is felkutassa. 1821. augusztus 21-i kelettel pl. meg-
írta a következő tanulmányát: »Inundations Geschichte Des Terrains 
Hold Mező Vásárhely«. Emlékeztetett arra, hogy amikor 1816-ban 
emberemlékezet óta a legnagyobb árvíz vol-:: itt, csak a legmagasabb 
helyek maradtak szárazon. A Körösből kilépő Korogy, Mágocs, Ágo-
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zat nevű medrek 40 tanyánál többet öntöttek el, s visszafelé foly-
tak. A Maros vize is átömlött a Sámsonnállevő kiágazáson át a Szá-
razérbe, Mágocsba. A Korogyon át is a város felé tódult az árvíz. 
A Porgányon át meg a Tiszából jött a víz Hódmezővásárhely felé a 
Kender-tón és Szilágyi fokján át. Így a város három oldalról is ka-
pott vizet. 

Szintezési munkálatai megkönnyítésére kérte Huszár, hogy a ré-
gebbi szintezési térképeket szerezze meg neki Vay kir. biztos. Ezek-
hez persze mind csak az Építési Igazgatóságon és Helytartótanácson 
át lehetett hozzájutni. 1821. szeptember 2-án Vay pl. a következő 
térképeket kérte beszerezni: 1. Juritskay Lajosnak 1807-ben a Fe-
hér-Körösön a torkolattól a székudvari határig felvett szintezési tér-
képet. 2. Vertics Józsefnek a Nagy-Körösön Békéstől Baboczka-
pusztáig felmért szintezési lapját. 3. Bodoki Mihály, Békés megye 
mérnökének a Kurcza és Veker· mentén a tiszai torkolattól a Káka-
fokig felmért szintezési adatait. 

Az Építési Igazgatóság nem nagyon akart tudomást venni arról, 
hogy milyen tömérdek nehézséggel küzd Huszár a Körös-vidéken. 
1821. szeptember ll-i helytartótanáesi ülésből kifolyólag újból fel-
szólították Huszárt, hogy minden erőfeszítést tegyen meg a munkála-
tok mielőbbi befejezése érdekében. Huszár mintegy válaszul és ne-
hézségei bizonyításara október ll-én tett jelentésében újból igen ér-
dekes ősvízrajzi képet festett az itteni bonyolult helyzetről. El-
mondja, hogy 80 év előtt a Szentes és Hódmezővásárhely közti ár-
területen magas vízálláskor mindkét városból hajón lehetett járni 
Gyulára, meder nélkül a békési puszták között. A Maros vize meg 
magasabb vízállások idején aBugyér, Kutérvölgy, Hajdúvölgy, Má-
goes, Kenyér nevű vízfolyásokon át a Tiszáig jutott. Viszont 1816-
ban meg a Körösök vize Gyulát, Csabát, Kígyóst előntve Otlaka, 
Elek, Kétegyházán át folyt. 

Közben Huszárnak egyes mérnökeivel is nehézségei támadtak. 
182] októberében jelentette, hogy Bódogh József mérnök titokban 
távol szokott maradni munkahelyétőL bár egyébként jó munkaerő. 
Vásárhelyi ellen is panasza volt, sőt az állami szolgálatból való el-
bocsátását is javasolta. Úgy látszik, hogy ezzel kezdődött az a ké-
sőbb még inkább kiéleződött helyzet Vásárhelyi és Huszár között, 
ami később Huszárnak annyi kellemetlenséget és keserüséget; mel-
lőzést hozott. 

Egyelőre Huszár még alkotókedve teljességében volt, 1821. ok-
tóber 14-i kelettel írta meg az egyes folyók árvíztörténetének felku-
tatására vonatkozó utasításait: "Instruction zur Verfassung der 1n-
undations Geschichte für die bey Nivellirung der Flüsse Op. Herrn 
Ingenieurs. ,. 
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1821 decemberében Huszár már beszámolt a Ve ker. Kurcza. va-
lamint a Nagy-Körös szintezésének befejezéséről. E'zt a m~kát 
lVIeltzel és Litzner 'vAgezték eL Bódogh József közben mederkereszt-
metszeteket vett fel ugyanott és ellenőrző szintezést végzett, A szin-
tezést ugyanekkor kiterjesztették a Tiszára is Nagykörüig, Alpárig, 
Tiszaugig. Schmidt is szintezett, Amizoni pedig Kellerrel együtt él 
térképek redukcióját végezte. Vásárhelyi ebben az időben Csaba, 
Kondoros környékén és Arad megyében felvételezett. 

A feladatok az eredeti tervtől eltérő en megnövekedtek. Előre 
nem látható módon újabb és újabb területeket kellett belevonni él 
felvételekbe, mert kiderült róluk, hogy még beleesnek az árterü-
letbe. 1821. december 28-án 'Huszár jelentést tett a felmért terület-
ről »Alphabetisches Verzeichniss deren reducirten, hydrographisch 
vermessenen Terrainen im Kreise der Körös Flusse-Regulirung in 
der Löbl. Comitaten Arad, Békés, Bihar, Csongrád, Cumanien, He-
ves, Pesth und Szabolcs gelegen zum Behuf eipes Hydrographisches 
Hauptplanes.", Ebben betűrendben felsorolt 338 olyan községet, 
amelynek meglevő térképeit redukálva felhasználták, s 110 olyat, 
amelyet újonnan kellett felmérniök. 14 község térképe annyira meg-
bízhatatlannak bizonyult, hogy felméréssel kellett ellenőrizni. 21 
községet azért kellett felmérni, mert kitünt, hogya lVIarossal is kap-
csolatban vannak vízrajzilag. Bejártak ezeken kívül még 54 közsé-
get. Redukálandó és felmérendő még 15 község. 

Hogy mennyi meder, élő vízfolyás, holtág, mellékág, száraz-
meder és állóvízfenék volt itt, azt Huszár 1821. december 3l-i jelen-
téséből olvashatjuk ki. Szintezniök kellett a következő medreken:' 
Tisza, Nagy-Körös, Fekete-Körös, Sebes-Körös, Berettyó, Kakat, 
Kis-Körös, Kölesér, Korhány, Gyepes, Tőz,: Kondoros-völgye, Szé-
nás-völgye, lVIágocs-ér, Kenyeres, Cziriák-völgye, Paulisi-ér, Begyer, 
Kék-Kálló, továbbá a következő helységek közti vízállásos helyek-
ről: Nagyvárad-Szalárd, Nagyvárad-Gyanta, Gyanta-Borosjenő, 

Borosjenő-Paulis. lVIindez a szintezési vonal kitett 331 mf-et. Ki-
mutatta azokat a helyeket is, ahol víztömeget kellett mérniök. Ilyen 
pontot felvett a Tiszán 8 helyen, a lVIaroson l, a Kurczán l, a Nagy-
Körösön 4, a Zagyván lj a Korogyon l, a Vekeren l, a lVIágocson 1, 
Berettyón 3, a Sebes-Körösön 3, a Fehér- és Fekete-, azaz Kettős
Körösön 2, a Fehér-Körösön 3, a Kis-Körösön 1, a Köles-éren l, a 
Korhányon l, a Fekete-Körösön 3, a Gyepesen l, a Büngösdön l, a 
Tőzön l helyen, azaz összesen 39 ponton kellett víztömegmérést vé-
gezniök. 

A folytonos sürgetésre Huszár kénytelen volt időbeosztásos 

munkatervet terjeszteni fel az Építési Igazgatósághoz. 1822. január 

222 



21-én állította össze a következő kimutatási. Hátralevő másolandó 
szelvény van még Biharból 54, Csongrádból 46, Hevesből 10, Arad-
ból 59, együtt 169 szelvény, amihez 169 napi munka szükséges. Más-
féle másolási és rajzolasi munkával együtt mindez kitesz 757 napi 
munkát. A nagy térkép l : 3 redukciójához szükséges 552 munka-
nap. 700 keresztmetszet és a hosszmetszetek elkészítése 235 napot 
vesz igénybe. A hátralévő munkák elvégzése tehát 1455 mlll1kanapot 
igényelnek, azaz 48 1/2 hónapot, ami a mérnöki kar létszáma szerint 
osztandó fel. 

A Helytartótanács 1822. január 22-én konokul követelte Huszár-
tól, hogy a munkálatokat 1822. év végéig minden körülmények kö-
zött fejezze be. Egy irodai munkaerőt adtak melléje, hogy ezzel 
mentesítsék az irodai munkától. 

Hogy ennek a nagy és folytonos sürgetésnek mi volt az oka, az 
csakhamar kitűnt: a Duna térképezéshez kellett Huszár és kitűnően 
begyakorolt mérni?ki kara. A Dunán addig katonák dolgoztak, de 
most már magyar polgári mérnököknek kellett átvenni a munká-
kat, s erre alkalmasnak csak Huszár mérnöki kara mutatkozott.. 

1822 tavaszán Huszárék elérkeztek odáig, hogy a készülő nagy 
térkép egységes nomenklatúrájáról is gondoskodni kellett. Április 
7-i kelettel megírta erre vonatkozó utasításait is, amelyben részle-
tesen kitért az írásmódra, betütípusokra, betűk különböző nagysá-
gára, valamint a helynevek nyelvére is. Az utóbbira azt írta elő, 

hogy a helynév a község lakosságának nyelvén írandó, de minden 
községé latin betűkkel. 

A Helytartótanács 1822. április 2-i ülés én elhatározta, hogy Öry 
Dániel Fábiánt kiküldi a Körös-vidékre, hogy mint az Építési Igaz-
gatóság adjunktusa, Vay kir. biztossal együtt a helyszínen ellen-
őrizze a munkálatok menetét és állapítsa meg, hogy mikorra lehet 
azt bevégezni. Egyúttal háritsanak el minden akadályt, hogy azt 
1822. év végéig minden körülmények között be is végezzék. 

Öry mindenekelőtt azt jelenti fölötteseinekJ hogy azonnal küld-
jenek ki egy mérnököt a halálosan megbetegedett Amizoni József 
helyére, ha azt akarják, hogy a munkálatok az év végére befejeződ
jenek. Amizoni július 9-én meghalt. 

Az ellenőrzésre kiküldött Öry Dániel 1822. július 21-én tette 
meg jelentését. Megállapította ebben, hogy a Huszár vezetése alatt 
dolgozó 7 mérnök közül egy meghalt, 2 a n51gyváradi irodában tér·-
j;:épeket rajzol, 4 a terepen szintez. Munkájukat Vay-val együit fe-
Iülvizsgálta. Huszár a háromszögelést igen jól oldotta meg, minden 
mellékkörülményt és zavaró mozzanatot figyelembe vett, így pl. a 
léghőmérsékletet és a földfelszin görbületét is. Szorgalmasan és jól 
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végezték a meglevő térképek redukcióját, átmásolását, s az uJonnan 
készült felméréseket is, éppen így a folyók vízrajzi leírását, szin-
tezést, mélységmérést. A még hátralevő munkálatokat illetőleg a 
következő teendők volnának. A nagyobb mértékarányú térképről 40 
szelvény megrajzolása, 292 szelvény megírása, a ceruzával már fel-
vázolt átnézeti térkép végleges kirajzolása, mindkét térképen a szin-
tezési magasságok és vízrp.élységek bevezetése, 1312 keresztmetszet 
megrajzolása, a folyók hosszszelvényének elkészítése, felvételi jegy-
zőkönyvek rendbehozása, számítások, az ártér kiszámítása, illetve 
kimérése. Végül a 200 ívnyi ártér-történetre vonatkozólag azt adta 
utasításul Huszárnak, hogy az egyelőre elhalasztható. Huszár sze-
rint a még szükséges munkanap ok száma 417. Ha a meghalt Amizoni 
helyét betöltik, s mivel az év hátralévő részében még 500 munka-
napot lehet számításba venni, így az irodai munka még 1822 folya-
mán befejezhető. 

A jelentés szerint a külső munkálatokból még hátra van a Fe-
kete-Körös, Kölesér, Korhány, Kis-Körös, Tőz, Sebes-Körös, a Sár-
rét pereme, a békési száraz medrek szintezése, mélységmérése, se-
bességmérése. Öry sZel'int a Görbed, Szartos, Leveles nevü medrek 
szintezése csak abban az esetben szükséges, ha arra idő maradna. 
A még hátralevő szintezési munka kitenne 552 OOO ölet. Mivel pedig 
a 4 mérnök naponta 4800 ölet megszintezhet, úgy 135 kedvező na-
pon elkészülhetnek a szintezéssel, s így maradna még idő a többi 
hátralévő terepmunkára is. A jelentés szerint a kir. biztos szüksé-
gesnek tartja még a Fehér-Körös vidékén Bokszeg és Repszeg kör-
nyékének vízrajzi felvételét is. Öry és Huszár szerint azonban ez nem 
szükséges, elégséges a Fehér-Körös kitöréseinek a Tőz felé való el-
gátolása, s az ottani malmok megszüntetése. Így a munkát 1822 vé-
géig be lehetne fejezni. 

A meghalt Amizoni helyére Vörös László mérnök öt küldötték 
ki, továbbá a térképek rajzolására Szatmáry József kaligrafust még 
1822. augusztus 12-én. 

1822. november 16-án Huszár azt jelentette, Vaynak, hogya 
Kondoros-völgyre kiadta az utolsó szintezési utasítást, s így remény 
van rá, hogyamunkálattal decemberben elkészülhetnek. 

1822. december 6-án az Építési Igazgatóság fenyegetőleg köve-
telte Huszártól a Körös-vidék vízr aj zi mlmkálatainak befejezését, 
s előterjesztést is tett a Helytartótanácsnak, hogy mivel a Duna-
mappációnál nagy szükség van a vízi munkában jártas mérnökökre. 
a Huszár által is dícsért körösi mérnökök közül Vásárhelyi Pál, 
Schmidt György, Litzner Miklós, Keller Ignác, Melczel János, Bó-
dogh Józsefet a Duna-mappációhoz rendeljék át. Huszárra vonat-



kozólag szóról-szóra ezeket mondja a javaslat: »Wie auch übrigens 
der Mappirungs dirigirender Ingenieur Huszár, welcher über das 
ganze Opera t seine Bericht hiemit auch über die Regulation der 
Körös Flusse und Entwasserung der Moraste sein Hutachten 
schriftlich zu zerstatten haben, wird weiterhin auch hiel' vernom-
IDen werden nlusste.« 

Huszárt a sürgető hajsza megviselte. Sem az Építési Igazgató-
sággal, sem saját kir. biztosával, sem mérnökeivel nem volt már kel-
lemes viszonyban. Különösen a Bódogh Józseffel szemben maka-
csul folytatott eljárása hatott vissza kedvezőtlenül Huszár helyze-
tére. Vay Miklós kir. biztos, akinek 1822. december 6-án Huszár-
hoz intézett magyar nyelvű leveléből azt olvassuk ki, hogy embersé-
ges és melegszívű ember volt, szemére veti Huszárnak, hogy több 
megértéssel kellett volna kezelnie Bódogh ifjúkori hibáit. Emlékez-
tette arra is, hogy egy év előtt Vásárhelyit is el akarta bocsáttatni 
valami botlása miatt, még pedig úgy, hogy' többé ne is jusson állami 
szolgálatba. Szeretettel intette Huszárt több türelemre. Újabban 
Schmidt járandóságát sem akarta kifizetni valami hiba miatt, mire 
Vay egy december 13-i keletü levelében megint türelemre és mér-
sékletre intette. Kérte, hogy ne vigye a végletekig Bódogh ügyét, 
akit sem a kir. biztos, sem az Építési Igazgatóság nem akar elítélni, 
s ne blImesse most Schmidtet se. Most, amikor az az örömhír érke-
zett, hogy mind a hét mérnök öt átviszik a Duna mappációhoz, bé-
küljön ki velük, hiszen ő is előlép. Bíztat ja, hogy a körösi munká-
lat teljes befejezésére is kap még néhány heteL ha nyugodtan kéri. 
Bódoghot az Építési Igazgatóság nem akarja olyan keményen bün-
tetni, mert a Dunán is szükség van jó és jártas mérnökökre, már-
pedig 3 Ft napidíj ért nem fogna.k kapni, ha híre megy, hogy még 
.szigorú büntetésben is van részük. Vay valóban morális álláspontot 
foglalt el Huszárral szemben, és szinte atyai hangon szólt hozzá. 

December 26-i levelében azonban már keményebb hangot hasz-
nált~ s Huszár ama panaszára, hogy az utóbbi időkben igen sok sé-
relmet szenvedett, főleg szeptembertől kezdve, igen rideg hangon 
azt válaszolta, hogy annak maga Huszár volt az oka, mert nem tel-
jesítette az Építési Igazgatóság rendelkezéseit, Bódoghot sem állí-
totta vissza a munkába, visszatartotta a napidíj ait, holott az Épí-
tési Igazgatóság még nem is ítélt fölötte. 

Huszár heves vérmérsékletü ember lehetett. 1822 decemberé-
ben abba akarta hagyni a körösi munkálatok befejezését, s vissza 
akart térni előbbi állomáshelyére, Lugosra. Ezt azonban az ÉpítéSi 
19azgatóság nem engedte meg. A folytonos sürgetés miatt elkedvet-
lenedett Huszárt Vay arrakérte, hogy ne hagyja félbe a munkát. 
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hanem becsülettel végezze be, és a kész munkával menjen fel Bu-
dára és ne távozzék Lugosra. 

A körösi munkálatok végén a következő mérnökök dolgoztak 
Huszár vezetése alatt: Vásárhelyi Pál, IvIelczel János, Keller Ignác, 
Litzner IvIiklós, Schmidt György, Vörös László. Bódogh János nem 
szerepelt a kimutatásban, mert bár Nagyváradon volt még, de Hu-
szár nem foglalkoztatta. 

IvIivel a munkálatokat minden sürgetés ellenére sem tudták 1822. 
év végére befejezni, az ott dolgozó mérnökök felterjesztést tettek az 
Építési Igazgatóságnak, hogy 1-2 hétig ingyen fognak dqlgozni, 
csak engedjék a munkát bevégezni. Napidíjaikat azonban mégis-
megkapták. 

1823. január 7-én a Helytartótanács még néhány hetet engedé--
lyezett a munkálatok teljes befejezésére. A műszereket és más hasz-
nált tárgyakat Bódogh József 1823. január 12-én szállította fel 
Budára. 

Nem egészen világos, hogy mi történt a nagyméretű l" = 500 0 

léptékű térkép megrajzolása körül. Kétségtelen, hogy ez nem ké-
szűlt el Váradon, illetve nem az állami munkálatok keretében ké-
szült el, hanem Huszár magának rajzoltatta meg, de hogy miért, 
azt nem tudjuk. Huszár 1823 januárjában Budán megírt jelentésé--
ben azt mondja, hogy a nagy térkép mérnöki használatra való má-
solatát elkészítteti, később azonban kínos huza-vona támadt a tér--
kép körm. 

1823. év elejére tehát a Körös-vidék felmérése és térképezési 
munkálatai befejeződtek. De csak a felvételi munkálatok. Huszár 
egy későbbi, l829-i jelentésében azt írta, hogy a térképezés befeje-
zése után a Helytartótanács elrendelte, hogy semmi szabályozási. 
munkát - a meder-tisztításokon kívül - nem szabad végezni azo--
kon kívül, amit a szabályozási kir. biztosság el nem rendel, nehogy 
a rendszertelen munkákkal akadályozzák a későbbi tervszerű sza--
bályozást. Egyúttal megbízta Huszárt, hogy két év alatt dolgozza ki 
az egységes szabályozás tervét. Ez meg is történt, s jóváhagyást. 
nyert, de a kir. Bizottság később megváltoztatta a tervet l828-ban,. 
pedig inkább a medertisztítást kellett volna folytatnia, hiszen he--
lyenként 2-3 rétegben voltak egymás fölött az eliszaposodott fák .. 

Huszár tehát maga nem szabályozta a' Köröst, eltekintve a fel--
mérés közben történt kisebb munkáktól, hanem csak felmérte és_ 
elkészítette a szabályozás tervét. Az általa végzett felvételi munká--
latok méreteiről áttekintést ad a zárójelentéshez mellékelt követ--
kező kimutatás az át adott jegyzőkönyvekről: 
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szám 
Sor- i A jegyzőkönyv tartalma 
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1. I A Tisza Szegedtől Abádig 
2. A. Nagy-Körös Csongrádtól 
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16. 

A Fehér-Körös Békéstől 
Borossebesig 

A Fel{ete-Körös Békéstől 
Gyantáig 

A Sebes-Körös Taresától 
Nagyváradig 

A Berettyó a torkolattól 
Szalárdig 

A Köles-ér, Korhány a 
Sebes- és Fekete-Körösök 
között 

A Kureza torkolatától a 
kiágazásig 

A Korogy a Kurezába tor-
kolattól a kiágazásig 

A Gyepes torkolattól a ld-
ágazásig 

A Veker a Kurczába való 
torkolata és a Büs-érből 
való kiágazás közt 

A Kondoros-völgy alsó vé-
gétől kezdetéig 

lVIágoes, Hajdú-völgy a Ko-
roO'vba való torkolattól a 
B;tyer-érből való kiága-
zásig 

Tőz a Fekete-Körösbe való 
torkolattól Borossebesig 

Kutas a Sebes-Körösből 
való kiágazástól a Sár-
réti g 

A Kis-Körös a torkolatától 
aldágazásig 

Az összes felmérés: 

I Szinte- r M 'b:_ ,zett pon- " e.,. 

I tok ! se~e-
, I res I szama i 

2320 10 560 

2320 8400 

2200 9500 

3300 6700 

2976 

2624 

1207 

502 

1200 

924 

3120 

1140 

1536 

1536 

700 

450 

28055 

6200 

5 OOO 

3100 

800 

3 OOO 

2370 

2100 

1500 

2500 

4800 

1000 

1350 
68880 

Profil-
mérés 

300 

1·140 

400 

336 

1022 

1260 

900 

180 

520 

800 

350 

1440 

500 

260 

160 

I Kanya-

I rok 
hossza i ölekben 

I I ::: ::: 
112300 

89900 

81700 

123600 

39240 

19427 

31424 

84940 

24700 

41600 

80320 

59100 

21200 

150 23060 
14 758 126611 

Ezeken kívül átadott még Huszár számos jegyzőkönyvet a fo-
lyók vízbőségéről, keresztmetszet-méréseiről, árvízi leírásokat a 
TiszáróL Körösökről, BereHyóról, a háromszögelési jegyzőkönyveket 
az I-III. rendű szögmérésekről, végül a redukált térképek jegyző
könyveit. 

Huszár zárójelentése 1823. február 6-án kelt Budán. Ebben elő
adja, hogy a vezetése alatt folyó munkálatok során a Tiszát Abád 
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és Szeged között mérték fel, a Körösöket pedig az erdélyi határhegy-
ségekig. Átrajzoltak és redukáltak 309 már meglevő régibb térké-
pet, újonnan kellett felmér11iök 126 helységet, tehát összesen 435 
helység került a térképre. A háromszögeléssel a Buda és a Szek-
szárd közelében levő katonai fixpontokból indultak ki, s a hálózatot 
a budai csillagdára építették. Bemértek 50 alappontot s 204 másod-
rendü pontot. 166 háromszögelt pont földrajzi hosszúságát és szé-
lességét számították ki. A Körös-vidék térképe 285 négyzetmérföl-
det foglal magába. A nagyobbik méretarányú térkép 70, a kisebbik 
11 szelvényből áll. Összesen 14 vizet hozó medret kellett szintezniök. 

A többször emlegetett nagyobbik méretarányú térkép (1" = 
500 0

, azaz 1 : 36 OOO) címe a következő: "Hydrographia Depressae 
Regio11is fluviatilis Crisiorum Magni, Albi, Nigri, Velocis, Parvi, Fl. 
Berettyó; cum Ramificationibus extensia Káló, Kutas, Kölesér, Kor-
hány, Gyepes, Fáas. Büngösd, Leveles, Szartas, Teőz, Tásnyék, Bu-
gyér. Hajdu-völgy, Mágots, Kórógy, Veker, Kurtza, Kondorosi-völgy, 
Kákafok. Kakat; partis item Tibisco contremine illustrata Inundati-
onis Topographica innixa exaxtis Triangulationibus, Libellationibus 
profiium longitudinis, latitudinis, celeratium et quantitas effuxus 
dimensionibus.« Ebből a hatalmas müből, sajnos, ma már csak 60 
szelvény van meg. A kisebbik térképet nem ismerjük. 

A nagyobbik térképet, mint már említettük, Huszár a maga 
költségén rajzoltatta le. Kopold Imre végezte a rajzoló munkát 7 
hónap alatt 700 Ft munkadíj ért, a névrajzát pedig egy Nagy nevü 
jogász írta. Mindez azokból a differenciákból tünik ki, amelyek a 
térkép tulajdonjoga körül támadtak. Huszár ezt a maga tulajdoná-
nak tekintette, viszont az Építési Igazgatóság követelte annak be-
szolgáltatását. 1825. augusztus 22-én ebben az ügyben kihallgatták 
az ÉpítéSi Igazgatóságon Kopold Imrét, Schmidt Györgyöt, Litzner 
Miklóst. Ezek mind azt vallották, hogy azokat Huszár a maga költ':' 
ségén másoltatta a kincstári költségen történt felvételek alapján. 
A melléje beosztott mérnököket sohasem használta fel a hivatalos 
idő alatt annak rajzolására. Kihallgatták még Keczkés Károlyt is, 
aki akkor rajzoló mérnök volt az Építési Igazgatóságon, s szintén 
segített a térkép rajzolásában, s aki azt vallotta, hogy Huszár a tér-
képhez való anyagot is maga vásárolta. A kihallgatáson jelent volt 
Szvoboda építési főigazgató, Eklér Imre igazgatói adjunktus, Mark-
müller Károly szintén igazgatói adjunktus és Öry Dániel hajózási 
felüg:yelő. 

Hogy Huszár ezt a térképet saját maga számára lerajzoltatta, 
annak az volt az oka, hogy már 1821-ben kérte annak hivatalos meg-
rajzoltatását de azt nem rendelték el. Alnikor azonban felhívták, 
hogy azokat hivatalos használatra adja oda. ő nem vonakodott csak 
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tulajdonjogát tartotta fenn. Maga mondja, hogy azokat használat 
közben megkoptatták, s úgy adták vissza neki. 1825-ben felkínálta 
megvételre az Építési Igazgatóságnak 1600 Ft-ért, de a Hely tartó-
tanács nem fogadta el az ajánlatot. 1828-ban Huszár elkeseredve 
közölte az Építési Igazgatósággal, hogy azokat többé sem átadni, 
sem eladni nem fogja. 1828 áprilisában azonban mégis kifizették 
érte a kért összeget, s Huszár május 6-án az összes körösi munká-
latokból származott anyagot átadta az Építési Igazgatóságnak, ahol 
azokat· nyugtatvány ellenében Schmidt György, Tenczer Károly 
vették át és a nyugtát Lechner láttamozta. 

Huszár 1823-ban ugyan átkerült a Dunához az ottani felméré-
sek vezetésére, de a körösi munkálatokkal való kapcsolata nem szünt 
meg egészen. Nem tudjuk; hogya Dunán dolgozott-e már, amikor 
1823. június 30-i kelettel megírta nagy körösi tanulmányát »Disser-
tatio Hydrographica Fluviatilis Quatuor Crisiorllm et Berettyó, 
hOrllmque ramificationum conterminae item partis Tibisci Szegedi-
num inter et Abád fundata in omnis generis necessariis dimensioni-
bus hydrographicis et hydrometricis totius hujus Regionis cum 
propositione Systematis exsiccationalis plurium Regionis extensa-
rum Paludum, it em FluviOl'um exundationes regulationali Projecto.« 
Ez volt Huszárnak 41 oldalra terjedő nagy javaslata a Körös-
vidék szabályozásáról és lecsapolásáról. (Orsz. Levt. Htt. Épít. Igazg. 
Hajóz. Oszt. Körös r. 825-1823.) 

Huszár nagy szelleme és széles látóköre ebben a javaslatában 
domborodik ki legszabadabban. Nagy távlatban helyezi el a Tisza-
völgyet a Kárpáti-medencében, azután részletesen leírja a tiszai-
körösi árterület.et. s kifejti a vizeknek ebben való szétterülése okait. 
Ismerteti az itteni folyók vízjárását, s külön kiemeli a malomgá-
tak rendkívül káros voltát. Magyarázatát adja az itteni folyók elá-
gazásának. Rendkívül részletesen írja le az egész terület vízrajzát, 
úgyhogy ma ezt a javaslatot legkiválóbb ősvízrajzi tanulmányunk-
nak kell mondanunk. Minden jelenséget földrajzilag és vízrajzilag 
indokol. Mindenütt figyelemmel van az esési viszonyokra, s indo-
kolja a vízsebességek csekélységét. Kimutatja, hogy itt nincsenek 
is önálló folyók, mert valamennyi kapcsolatban áll egymással szá-
mos elágazáson át. Egyenként leírja az összes elágazásokat, ame-
ly eknek ma már a nevét sem ismerjük. Kemcsak múszakilag, de 
tájtörténeti szempontból is rendkívül értékes mú ez. Megadja végül 
a szabályozás és lecsapolás általános elvi utasításait, azután egyen-
ként részletezi az összes folyókra. 

1824. március 30-án a Helytartótanács már sürgette az Építési 
Igazgatóságot, hogy Vay kir. biztos mielőbb terjessze fel a szabá-
lyozási javaslatot. Közben az ÉpítéSi Igazgatóság kisebb rendelke-
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zéseket is tett a szabályozásra, pl. hogy Keresztszegnél töltést épít-
hetnek, Nagy'váradon kanyart vághatnak át stb. Ezek azonban csak 
kisebb jelentőségű megyei munkák voltak a megyei mérnökök veze-
tésével. S bár Huszár már a Dunán dolgozott, még mindig több 
nagy jelentőségű számítás, kimutatás érkezik tőle a Körös-vidékre 
vonatkozólag. Így pl. 1824. június 29-i keltezéssel Budán készíti el 
az elöntött Körös-vidéki területek kiszámítását~ amelyben kimu-
tatja, hogyaszabályozással 100 négyzetmérföld szabaduIna fel a 
vadvizek alól, ami szerinte az ország területének 1/;,9 részét teszi ki. 
Most csak a mocsarak és rétségek 33 11:, négyzetmérföldet tartanak 
lefoglalva, Rendkívül érdekes és az Alföld ősvízrajzi képének jel-
lemző dokumentuma az a nagy kimutatás, amelyben feltünteti az 
egyes folyóknak különböző művelési ágakban való árvíz-kártételét. 

Az árvíz áltaL elöntött terület 

I 
B~l-II s' I I I l I Fó- i Lá sáa 1 JI Terep 

Fólyó nc\'e so- zt~n- Rét I Legelő i Erdö ISZŐlŐ lYÓ-I(S~~npf) I Mocsár sülye-
. ség [ I i med'l . dek 

Tiszai ágak 
Nagy-Körös 
Berettyó 
Sebes-Körös 

I 420 1\ 7 353 88071 10 984 \ - I - I - ! 9 109 522221 860 

\ 

573 25 8ú6 30 958 105 299

1 

40 l , 551 I

I 
1170 !. 50 786 2 543 6 020 

I 158 52989 49567 i 107625 1767 1 194 483 I 50770 94579 I 7195 
823 18582 57456 I 31124 59831 225 i lU i 17801 72 129 3103 

Fekete-Körös III 103 24894 11 4381 55 165 I 63899 \ 53 I 169' 43414 18018 7601 
Fehér-Körös 1 l 416 9 OS2 32394 34 (;821 ~3 4071 670 I 90 i 24463 6327/ 3520 

l I !! , 

ÖSSZ,: kat hold 154961138 719 1245622 i 3482461125540 [1694 : 2036 i 198 34~ i ~45 821 l 28 907 

Egy másik jelentésében kimutatja Huszár a felnlért folyók hosz-
szát is, Hmi azért érdekes, mert a szabályozás után ezek a hosszú-
ságok alaposan lecsökkentek. Ezek szerint ölekben kitesz a Nagy-
Körös 68694, a Hármas-Körös a Berettyótól a Sebes-Körösig 50145, 
a Kettős-Körös 30 OOO, Fehér-Körös Borosjenőig 94780, a Fekete-
Körös Gyantáig 90900, a Sebes-Körös Nagy-Yáradig 66850, a Beret y-
tyó Szalárdig 126 040, a Tőz 59 OOO ölet. 

Úgy látszik, hogy Huszár szabályozási javaslatát az Építési 
Igazgatóság részleteiben átdolgozta, 1824. november 23-án ugyanis 
a Helytartótanács újból sürgette az Építési Igazgatóságot, hogy a 
szabályozási terveket azonnal terjessze fel, mire az utóbbi 1825. 
február 15-én azt válaszolja, hogy az előmunkálatok még nem ha-
ladtak annyira, hogy az általános szabályozás terveit el lehessen 
készíteni. s különben a terület is olyan óriási, hogy a tervezet elké-
szítése igen nagy munka. 

1826. október 3-án az udvari építési tanács j avaslatot tett a 
magyar udvari kancelláriának a Körös-vidék szabályozása és le-
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.csapolása tárgyában. Erre a Hely tartó tanács 1828. március 4-i ülé-
séből utasította az Építési Igazgatóságot, hogy mivel a javaslathoz 
.a király is hozzáj árult, most már sürgősen foglalkozzanak a szabá-
lyozási tervekkel. Mivel pedig a felmérésekben és előmunkálatbk
ban Huszár nem átlagos képességeknek adta tanújelét, legalkalma-
sabbnak látszik a további munkálatok vezetésére. Bár most a Duna-
mappációnál dolgozik, mégis vajon nem lehetne-e őt a kőrösi kir. 
biztos mellé rendelni? 

Közben kisebb jeÍentőségű munkálatok és felmérések továbbra 
is folytak a Körös-vidéken, főleg egyes nagyobb uradalmak térké-
peztettek. Így pl. 1821-ben Herrmann Miksa felvette az Eszterházy 
uradalomhoz tartozó Nagybajom környékét. Talán még Huszár is 
készített utólag egy-két Körös-vidéki térképet. Nem ismerjük 
ugyanis a szerzőjét annak a térképnek amely a Nagyvárad-Deb-
recen-Szeged-Arad közti tel'..ületről a Körösök, Berettyó, Túr, Csi-
ger, Tőz egész vízgyűjtőjét és mocsarait ábrázolja, de kétségtelenül 
a Huszár-féle felmérések alapján készült, sőt talán maga Huszár 
készítette. 

A nagyváradi ker. hivatal vezetője 1826-tól Schmidt Ágoston 
volt, s ő vezette a Körös-vidéki munkálatokat is. Ezek azonban csak 
apró-cseprő feradatok voltak, malom-ügyek és más megyei mun-
kálatok. 1828-ban gr. Zichy Ferencet nevezték ki Körös-vidéki kir. 
biztosnak Kinevezése után rövidesen szemleútra . ment a Körös-
vidékre, s ott egyfolytában 33 napot töltött. A megyék kiküldöt-
teiből alakított Kir. Szabályozási Bizottságban az összes érdekelt 
megyék képviseletet kaptak, s ezek időnkirit üléseken vitatták meg 
a szabályozás ügyeit. Azonban csak olyan munkát végeztethettek, 
amelyekhez az Építési Igazgatóság hozzájárult. A Helytartótanács 
1828. március 4-i ülés éből kifolyólag közölték a Bizottsággal, hogy 
a szabályozást mindenekelőtt a medrek tisztogatásával és a malom-
gátak felszedésével kell megkezdeni. Ugyanakkor megkérdezte az 
ÉpítéSi Igazgatóságtól, hogy a Körös-vidéken melyik folyót kellene 
elsőnek szabályozni, s milyen akadályokat és gátakat kellene meg-
szüntetni. Az Építési Igazgatóság még azon hónap 23-án azt vála-
szolta, hogy a folyókon a munkálatokat alulról kell megkezdeni, a 
Nagy-Körösön CsongrádtóL a melléki'olyókon a torkolatuktól és 
úgy folytatni fölfelé. Ez az ésszerű elv még sokszor elhangzott a 
munkálatok folyamán, de igen gyakran nem tartották be, s emiatt 
az egyes megyék között sűrűn fordultak elő viszálykodások, mert a 
feljebb fekvő megye az alább fekvőre rábocsátotta a vizet. 

1828-ban elkészült végre az Építési Igazgatóság a részlete:.; 
szabályozási tervekkel. s azokat a Kir. Bizottságnak leküldve, utóbbi 
azt Nagyváradon letárgyalta. Huszárt is felhívta a Helytartótanács. 



hogy az új kir. biztos!, Zichy t részletesen tájékoztassa a körösi vi-
szonyokról, s nevezzen meg egy személyt, aki összekötő legyen 
közte és a körösi munkálatok között. 

Huszár még 1828-ban is rajzolt egy Körös-vidéki térképet. En-
nek címe: »Fluvii, rivi, paludes; stagna, derelicti alvei regionis 
Crisiorum. Per Regium Supremum Hydraulico aedilem Direc-
tionem." Mértékaránya átszámítva 1: 145 OOO; s az egész Körös-
vidék vízrajzát ábrázolja. 

Rauchmüller építési főigazgató 1828. június 30-án egy rende-
letet adott ki, hogya kerületi mérnökök készítsék el a kerületük-
ben található összes folyók, tavak részletes leírását. Hogy ennek 
milyen eredménye lett, azt nem tudjuk, de azt igen, hogy Huszár 
már 1828. augusztus 7-i kelettel felterjesztette ezt a Körös-vidék-
ről, holott akkor még a Duna-mappáció vezetője volt. Sőt nemcsak 
a Körös-vidék vizeit írta le, hanem minden olyan magyar vizet, 
amelyet személyesen ismert. 139 folyóról adott leírást. Igen érdekes, 
hogy milyen szempontok, illetőleg rovatok vannak kimutatásában: 

l. A folyó neve. 2. Amegye. 3. A folyó medrének ismert hosz-
sza. 4. A meder mélysége. 5. A víztömeg sebessége. 6. A partok ma-
gassága. 7. A partok minősége. 8. A folyó-iszap mel1l1yisége. 9. A 
folyó-iszap minősége. 10. Van-e töltésezve? ll. Hajózható-e? 12. 
Tutajozható-e? 13. A hajózhatás időszaka. 14. A használható hajók 
minősége. 15. A szállítható teher nagysága. 16. A hajók emberi 
avagy igavonó erővel közlekedhetnek-e? 17. A folyónál levő főbb 
községek. 18. Okoz-e a folyó mocsarat? 19. Szokott-e árvizet hozni? 
20. Az árvizek ideje. 21. Mifajta birtokoknak árt az árvíz? 22. Az 
árvédelem neme. 23. Van-e a folyóról vízrajzi térkép? 24. Vannak-e 
a folyó mentén füzesek. 25. Tisztít ják-e a folyó medrét? 26. Az ide-
vonatkozó hivatalos iratokra való utalás. 27. Megjegyzések. 

Huszár közvetlen ismeretei alapján 139 folyóról állította ki ezt 
a kimutatást. Egyrészt rendkívül tág ismer'eteire jellemző, másrészt 
sok régi folyónevünk megőrzéséért érdekes kimutatásban szereplő 
folyók a következők voltak: 

:::32 

Aranka 
Arkus 
Agér 
Berettyó 
Barakonyi-él' 
Büdöskúti-ér 
Béli patak 
Büngösd 
Begyer-ér 

Baltatyez 
Balta-l1yiag 
Bugyer 
Büü.3-ér 
Borsova 
Bodrog 
Bácsi kanalis 
Bega 
Bisztra 

Czegléd-ér 
Csalányos-fok 
Csiket-ér 
Csikos-ér 
Csabai kanális 
Csiger 
Csörsz-árka 
Dong-ér 
Dán-ér 



Dráva 
Darócz-fok 
Duna 
Eger 
Eszteró 
Enyves-fok 
Fáas-ér 
Fekete-Körös 
Fekete-ér 
Fekete-ér (másik) 
Fehér-Körös 
Fekete-víz 
Gyepes 
Gyulai haj ósút 
Gereblyés 
Gyarmati-fok 
Garam 
Hortobágy 
Héjó 
Hollód 
Herpát-ér 
Holt-Körös 
Halád 
Hajdu-völgy 
Itze-ér 
Inándi-patak 
Jakab-ér 
Ipoly 
Izvoru-Banyitza 
Körös-ér 
Kakat 
Kettős-Körös 

Kis-Körös 
Kösmo (?) 
Kutas 
Kék-Kálló 
Köles-ér 

Korhány 
Kemény-fok 
Keszi-fok 
Kikis 
Kovázd 
Korogy 
Kurcza 
Kondorosi-völgy 
Kenyere 
Karaszna 
Káka-fok 
Karasicza 
Leveles 
Laborcz 
Lajta 
Mély-ér 
Mirho 
Mágocs 
Morva 
Maros 
Nagy-Körös 
Nagy-ér 
Nagyág 
Nyitra 
Nadrág 
Óvári-fok 
Ondava 
Ördög árka 
Pecze 
Pánt-ere 
Pogány-ér 
Paulisi-ér 
Rába 
Rábcza 
Riu ... (?) 
Sebes-Körös 
Szartos 

Sebes-fok 
Sövöltő 

Sebes 
Szénási-ér 
Szamos 
Sárvíz 
Száraz 
Szlatina 
Sinova 
Teőz 

Tajtarék 
Tekerő 

Tekerő-ér 

Túr 
Toplya 
Tarna 
Temes 
Timisel 
Toplicza 
Tisza 
Vérke 
Vág 
Vuka 
Vallisora 
Vale-Matsova 
Vale-Kamara 
Vergye 
V ale-Forgyány 
Vale-Kostyiaska 
Vale-Antalaska 
Vale-Kladova 
Vale-Kapre 
Veker 
Zagyva 
Zsitva 

Huszár abban a kísérő iratban, amellyel ezt a tanulmányát 
felterjeszteUe az ÉpítéSi Igazgatósághoz, rámutatott az általa leírt 
folyók egyes adatai ismeretének nagy fontosságára. 

Azon idő alatt, amíg Huszár a Dunát mérte, lényegbevágó sza-
bályozási munkálatok nem történtek a Körös-vidéken. Mindössze 
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a Hortobágynak a Tiszából való táplálkozása megszüntetése került 
tárgyalásra. 1828. december 30-án a Helytartótanács felhívta az 
Építési Igazgatóságot, hogy ezt a dolgot vizsgálja meg, mert igen 
sok kárt okoz a Körös-vidéken. A helyszíni vizsgálat meg is tQrtént, 
de intézkedéseket nem tettek. 

Hogy minő nehézségei támadtak Huszárnak a Duna-mérésnél, 
arra csak akkor derülhet teljes világosság, ha majd a Duna-mérés 
részletes kutatása is megtörténik. Annyit azonban már most is tu-
dunk, hogyaHelytartótanácsnak az volt első tei've, hogy Vásár-
helyit állít ják a Duna alsó szakasza, Berger Lajost a felső szakasza 
további munkálatainak vezetésére, Huszárt behívják az Építési 
Igazgatóság kebelébe a körösi munkálatok intézésére, Nagyváradra 
pedig Vargha Jánost küldik le, s ebben az esetben felruházták volna 
Huszárt a Körös-vidéki ügyekben való döntési joggal. 

1829. április 22-én Lechner építési h. főigazgató kiértesítette 
Huszárt, Vásárhelyit, Varghát a Helytartótanács kívánságáról. Nem 
tudni azonban, hogy közben mi történt Huszár körül, mert egy 
1829. június 2-án kelt helytartótanácsi okmány szerint Nagyváradra 
tért vissza, a dunai munkálatokat pedig átadta Vásárhelyinek. A 
Körös-vidék szabályozási ügyeit egy ideig azután Huszár vezette, 
de nem sokáig. A munkálatokba alig folyt be. A Körös-szabályozó 
Kir. Bizottságba kinevezett megyei tagok 1829-től időnként együt-
tes üléseket tartottak valahol, amelyeken itt-ott részt vett Rauch-
müller építési főigazgató, helyettese Lechner József, valamint Zichy 
Ferenc kir. biztos is. Huszár helyett azonban inkább már Vargha 
János foglalkozott Körös-vidéki ügyekkel, aki akkor már szintén 
a nagyváradi kamara ker. irodában volt. Az egyes megyékből az 
1820-as évek végén a következő mérnökök vettek részt az ülése-
ken: Glatz János Arad m. mérnöke, Bodoky Mihály Békésből. Her-
mann Miksa és Szász József Biharból, Schénel' György Csongrád-
ból, Markmül!er József Heves és Külső-Szolnokbóli Langsfelder 
József Szatmarból, Szabó Mihály Szabolcsból, Újfalussy Sándor és 
György (vagy Győry) Lajos a Nagykúnságból, míg a Hajdúságot és 
Debrecent nem képviselte mérnök. 

Az ilyen bizottsági üléseket többnyire helyszíni szemlével kap-
csolták össze. Így pl. 1829. július 8-án Aradon tartván a Bizottság 
ülését, a Fehér-Körös és a Tőz ügyében tárgyaltak, s az ülésen 
részt vettek Zichy Ferenc, Rauchmüller, Lechner, Huszár, valamint 
a megyei kiküldöttek. Aradról kiindulva szemlét tartottak az egész 
Körös-vidéken egészen a Tiszáig, s főleg a malmokat, meg a ré-
gebbi munkálatok eredményeit vették szemre. A szemle augusztus 
18-án NagyYáradon ért végE;t. 
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1329 szeptemberében Rauchmüller ismét személyesen tartott 
.szemlét a Sebes-Körösön Mezőtelegd és Fugyi között, s megfigyelé-
seit hydrotechnikai megjegyzések cím én rögzítette. 

1329 szeptemberében Váradolasziban tartotta egyik legfonto-
sabb ülését a kir. Bizottság. Ennek lefolyásából viszont megismer-
kedhetünk az ezeken a gyűléseken felbukkant megyeközti ellen-
tétekkel is. . 

A gyűlés megállapította, hogy mindenekelőtt a Hortobágyot kell 
rendezni, mert azon át a Tisza vize átömlik a Körös-vidékre és tö-
mérdek kárt okoz. A Hortobágynak a Tiszából való kiszakadását, 
illetve a Tisza vizének a Hortobágyba való eljutását gáttal kell meg-
akadályozni. A Kadares és Árkus vízfolyások ugyanis a Tiszából sza-
kadnak ki,s belőlük táplálkozik a »Veres nád« és a Bágy nevű mo-
csár, amelyekből azután kiszakad a Hortobágy. A Hortobágyot tehát 
úgy kell elzárni a Tiszától, ahogy már II. József idejében sikeresen 
elzárták a hirhedt Mirhot. 

Csongrád megye azonnal hevesen tiltakozott e terv ellen, mert 
szerintük ezáltal emelkedne a Tisza árvízmagassága. Hagyni kell te-
hát az egész Körös-vidék szabályozását, mindaddig, amíg a Tiszát 
nem szabályozták. 

Ezzel szemben Bihar, Békés, és Arad megyék ragaszkodtak a 
Hortobágy mielőbbi elzárásához, mert enélkül a Körös-vidék nem 
szabályozható. "Minden víz egyedül a maga árkában maradjon, ez 
E. víz körül való munkálkodásoknak természetes principiuma«, han-
goztatták az elzárást óhajtó megyék. 

Még érdekesebb Debrecen álláspontja. Azért nem egyezett bele 
a Hortobágy elgátlásába, mert a városnak azon vámos hídja és 
malma áll, s m.arháinak is az az itatója. 

Végül is az Építési Igazgatóság a Hortobágy elgátlása mellett 
foglalván állást, megbízták Holecz Andrást, Borsod megye mérnökét, 
hogy ebből a célból szintezze a Tiszapolgár és Tiszadob közti tere-
pet. Holecz mindjárt jelentette is, hogy az elzáráshoz 3300 ölnyi 
gátra van szükség .. 

Határoztak még a Tisza medertisztogatása ügyében, a Berettyó 
szabályozása tárgyában, a Körösökön való kisebb munkákról, a Tőz 
.szabályozása kisebb ügyeiben; mindezen tárgyakban legtöbb nehéz-
séget a malmok kérdése okozta, amelyeket az érdekeltségek minden 
kártérítés ellenére is makacsul védelmeztek. 

Az elhatározott munkák költségeit a megyék nem vállalták, ha-
nem azokat a só felemelt ára terhére hárították, ellenben a munká-
latok fizikai részének terhét (fuvar, napszám) vállalták i s azt elosz-
tották az érdekelt megyékre és birtokosokra. 
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A meghozott határozatok ellen az egyes megyéktől tömérdek til-
takozás érkezett be a Bizottsághoz. Ezeket Zichy kir. biztos felter-
jesztette az Építési Igazgatósághoz, ahol azoknak egy részét már Vá-
sárhelyi intézte el 1830 januárjában. 

Heves és Külső-Szolnok megye a Helytartótanácshoz is felebbe-
zett a Hortobágy kiszakadásának elgátlása ellen. 

1829 táján a kisebb Körös-vidéki munkálatokat a következő 
megyei mérnökök végezték: Hermann Miksa (Bihar m.), Újfalussy 
Sándor (Nagykúnság), György - vagy Győry - Lajos (Nagykúl1-
ság), Bodoki lVIihály (Békés m.), Szász József (Bihar m.), Schéner 
György (Csongrád m.), Glatz János (Arad m.), továbbá Vargha Já-
nos nagyváradi adjunktus és Mándy Sándor mérnök, majd csatla-
kozott hozzájuk az 1829. év végén Fábry Antal, az Építési Igazga-
tóság által Nagyváradra kiküldött mérnök is. 

Az 1829. év folyamán végzett munkálatokról adott kimutatás 
alapján alkothatunk képet arról, hogy milyen mozzanatokra ter-
jedt ki: 

l. A növényzettől való medertisztítás 
2. Bedőlt fáktól való medertisztítás 
3. A partokon levő fák írtása 
4. lVIederszélesítés faírtással 
5. lVIederszélesítés ásással 
6. Régi medrek mélyítése 
7. Új medrek ásása 
8. Töltések építése 

5 188 öl 
13217 " 
21 555 " 
2 fí83 " 

227 " 
20 ,. 

10909 " 
5823 " 

Ezeket a munkálatokat Arad, Békés, Bihar és Szabolcs megyék-
ben végezték. 

1830-ban Huszár leírást készített az Építési Igazgatóság számára 
a Hortobágy, Körösök és Berettyó akkori árvizeiről, s ebben részle-
tes vízrajzi megfigyeléseket közölt az egész Körös-vidékről. Az ezen 
évi nagy árvíz lefolyása után méréseket végzett a Fehér-Körösön 
az árvíz következtében beállott változásokról. az 1822. évi felmérési 
adatokhoz képest. Öt folyószakaszon figyelte' meg a meder szélessé-
gében, mélységében, a partok magasságában történt változásokat,' s 
ezekből hydrografiai következtetéseket vont le a jövőre vonatko-
zólag. 

1830 nyarán valami összekülönbözésnek kellett történ-
nie Huszár és Zichy kir. biztos között a szabályozási ügyekből kifo-
lyólag, mert a Helytartótanács 1830. szeptember 6-i ülésén kelt 
23267. sz. rendeletével Huszárt felmentette a szabályozási ügyekbe 
való minden további beavatkozástól, és helyette Zelenka Lajost kül-
dötte ki Nagyváradra, de azért még Huszár is ott maradt. 1830. szep-
tember 30-án már át is adta Zelenkának a hivatal felszerelését és 
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műszereit. Ettől kezdve rövid ideig Zelenka vezette a Körös-vidék 
szabályozási ügyeit, Huszár pedig teljesen visszavonult. Ugyanazon 
év december 28-án viszont Zelenka adta át a Körös-vidéki összes 
szabályozási ügyeket Vargha Jánosnak, maga pedig visszament Bu-
dára az Építési IgazgatóságTa. Vargha ettől fogva mint »a Körös-
szabályozás ügyeinek központi vezetője« írta magát, de rangjában 
csak adjunktus-mérnök volt. Csakhamar táblabírájának választotta 
meg Bihar megye. 

1831-től kezdve már Vargha tette jelentéseit a szabályozás me-
netéről az Építési Igazgatóságnak, bár Huszár továbbra is a kerület 
mérnöke maradt. Hermann Miksa, Bihar mérnöke, főleg a Berettyó 
szabályczásában vett részt. Csongrádban Schéner György tisztogatta 
a Tisza medrét. 

Vargha kiváló és pontos tisztviselőnek bizonyult, de nem volt 
olyan tehetséges, mint Huszár. 1831 júliusában Zichy kir. biztos ér-
tesítette, hogy a szabályozást vezető munkájával meg van elégedve, 
s előterjesztést is tesz, hogy nevezzék ki igazgató-mérnöknek. Munka-
társai közül az 1832. év körüli időkből ismerjük az alább felsorol-
takat: Kurucz András Bihar m. tb. mérnöke -::öbbnyire a Sebes-Kö-
rösön dolgozott, meg a Csiket-éren. Tóth Sámuel és Fidy Imre na-
gyobbára a váradi irodában foglallwztak a tervezési munkálatokkal. 
Nádasdy József a Kis-Körös Borsinál való elgátolásával küzdött. A 
Fekete-Köröst Szász József tisztogatta. Vargha a melléje beosztott 
mérnökökkel nem volt egészen súrlódásmentes viszonyban,: s több-
ször tett ellenük jelentéseket. Inkább bürokrata volt, mint mérnöki 
kiválóság. 1833. február 19-én utasítást adott ki mérnökeinek a mun-
kálatok rendjéről. Huszár inkább tudományos utasításokat írt mér-
nökeinek a maga idejében. 

Vargha vezetése idején nem sok térkép készült a Körös-vidék-
ről. Van egy évszám és szerző nélküli térkép, amely azonban talán 
még Huszár idejében készült, s esetleg maga Huszár készítette. Ez 
a lap a Gyula, Gyulavári, Doboz községek közti területen a Fekete-
és Fehér-Körös vízrajzán kívül Ét Sebes-ér, Tekergő-ér, Fekete-ér, 
Holt-Körös, Karassai-ér, Bárdos, Katusa, Veker, Keszi-fok, Szeles-
ér, Báb-ér és még számos más vízfolyást és állóvizet is ábrázol. de 
ezeken kívül már néhány kisebb csatornát is feltüntet, mint a Cs i-
kós-csatornát, Csilla-Derek-csatornát. Ezek a korai szabályozások 
idejében készi.Utek. 

Vargha idejében, 1832-ben készült a következő térkép: Bodoki 
Mihály-Tóth Sámuel-Fidy Imre: ,·Ezen mappa szerént a Berettyó 
és Hortobágy kiáradásai által a füzesgyarmati,! szeghalmi, dévavá-
nyai határokban és a bucsai, cséfányi s ecsegi pusztákban el borít-
tatni szokott földeknek holdakban való feljegyzése«. Részletes ada-
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tai és számításai megdöbbentően nagy ártereket nmtatnak ki. 1836 
. körül készült Kurucz György térképe a Körösgyéres és Körösgyán 
közti kanyar átmetszésének tervével, egy másik pedig a Sebes-Kö-
rös Nagyvárad és Harsány közti szakaszáról. 

Vargha térképeit nem ismerjük, ő inkább csak adminisztrálta 
a kisebb munkálatokat. 1832-ben jelentette Zichynek, hogy a Fehér-
Körös 1831-i nagy árvize következtében a birtokosok és a lakosság 
töltést épített a jobbparton Borossebes és Bokszeg között. Ez azon-
ban minden terv nélkül készült, s a célnak egyáltalán nem felel 
meg, sőt az alsóbb szakaszokra veszedelmes is. Éppen ezért kény-
telen volt elrendelni a munka abbahagyását, s egyúttal kérte Zichyt, 
hogy tiltsa meg az ilyenféle munkálatokat. Zichy rendelkezett is, de 
egyúttal utasította Varghát, hogy készítsen e töltéshez rendszeres 
mérnöki tervet. 

Ha egyik folyószakaszon valami munkát elkészítettek, rendsze-
rint egy másik szakaszának lakossága tiltakozott az eredmény 
miatt, mert többnyire fokozták az alsóbb szakasz árvízveszedelmét. 
1832 augusztusában pl. Békés megye tiltakozott amiatt, hogy a Be-
rettyó szabályozásának előrehaladtával a víz nagy sebességgel 
árasztja el megyéjük területét. Rauchmüller ama szabályul felállí-
totta elvét, hogy a szabályozásnak alulról felfelé kell haladnia a fo-
lyón, nemigen tartották be, mert egyik megye nem sok tekintettel 
volt a másik érdekeire. 

Hogy milyenféle és milyen mennyiségü munkálatokat végeztet-
tek ebben az időtájban a megyék, arra tekintsük meg példának Bi-
har megye 1832. év szeptemberéig végzett munkálatait. Amegye 
szabályozó bizottságának ülésén jelentették, hogy ebben az évben a 
következő szabályozási munkák folytak: 1. AGyepesen 1829-től 

fogva folyik a mederkészítés, de szintezés nélkül dolgoznak,.' azért 
most felhívták Szász Józsefet, hogy készítse el a szintezést. 2. A Fe-
kete-Körösön mE:dertisztítást folytatnak, amelynek vezetésére Ku-
rucz Andrást alkalmazt$.k 2 Ft napidíjjal. 3. A Berettyón egy rész 
vezérárkot ásnak Rábétól Békés megye határáig, Rábétól Bakony-
szegig pedig 4 öl széles árok készül, Bakonyszegtől fölfelé meg tisz-
títják az anyaárkot. 4. Tisztogat ják a Kis-Körös medrét is, amely-
nek kiágazását már sikerült elzáratni. Ezt a munkát Nádasdy József 
vezeti szintén 2 Ft napidíj fejében. 

A kir. Bizottságnak ugyanazon év november 12-én Karcagon tar-
tott ülésén Vargha már jelenthette, hogy a Berettyó Sárrét jét cse-
kély hátralékkal már 4 öl szélességü árokkal átvágták, amin naponta 
1000 ember dolgozik. Békés megye majdnem egészen elkészült a Be-
rettyó árkával. Viszont Heves és a Nagykúnság semmit sem vé-
geztek. 
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így akadályozták a munkát állandóan egyes megyék késedel-
meskedései, néha szándékos vonakodásai is. 1833. március 4-én pél-
dául Bihar megye közgyűlése megállapította, hogya Fekete-Körö-
sön való medertisztogatás nem sok eredményt ígér, mert Békés me-
gye nem folytatja a munkát. Ugyanakkor azt is meg kellett állapí-
taniok, hogy a Sebes-Körösön a víz lefolyásának akadályai nem 
csökkentek, hanem inkább még növekedtek, mert újabb malomgá-
takat építettek. Ez pedig a megyének saját területén történt! Ugyan-
ezt a helyzetet kellett l)1egállapítaniok a Kis-Körösön is. Ezzel szem-
ben jó eredményt vártak a Berettyó új medrétől. 

Ebben L1Z idő tajban már Beszédes József is belekapcsolódott 
a Körös-vIdék vízi munkálataiba, egyelőre még nem állami szerv-
kÉnt, hanem egy magántársaság megbízásából. Beszédes 1831 óta 
foglalkozott egy malomcsatorna tervével, amelyet a Fehér-Körösön 
akart megépíteni. Ez lett a később Nádor-csatornának nevezett 
vízmű. l833-ban alakult a csatornaépítő társulat, s Zichy Ferenc 
kir. biztos 1833. május 9-én közölte Varghával~. hogy a csatorna 
tervével Beszédes elkészült, s azt be fogják mutatni a Kir. Bizott-
ság legközelebbi ülésén. Egyúttal utasította, hogy a tervezet tár-
gyalásába ne avatkozzon bele, de arra ügyeljen, hogy a tervet el 
ne gáncsolják. 

A tervezetet valóban sikeresen' tárgyalták le, úgyhogy Beszé-
des 1834-ben már hozzá is foghatott építéséhez, ami 1840-ig tartott .. 
Beszédest 1836-ban a Körös-vidéki munkálatok vezetőjének nevez-
ték ki, ezért a csatornaépítés eredményéről majd később kell beszá-
molnunk, most csak a Körös-vidéki térképeit említjük meg. Beszé-
destől több Körös-vidéki térkép maradt fepn még abból az időszak
ból is, amikor nem állott a körösi munkálatok élén. 1833 körül raj-
zolta meg a »Fehér-Körös folyóból újdon elvű Vízosztó épület által 
völgy oldalvást vezetett Malomcsatorna' terve« c. térképét. De már 
előzőleg is foglalkozott ezzel a vidékkel. Még 1825-ből való az a 
térképe, amely a Fehér-Körös Szinetye és Sikula mellett levő át-
metszések közti szakaszát ábrázolj a, s ugyanezen évben tervezett 
Háky Dániellel e!5Y malmot a Fehér-Körösre Álgyestnél, 1838-ban 
egy hatkerekű malmot Nabadnál, 1842-ben pedig a csatorna Gyula-
varsánd és az ottani malom közti szakaszát vitte térképre részletes 
felmérési adatokkal és hosszmetszettel. 

Amint Beszédes a malomcsatotna építésével belekapcsolódott 
a Körös-vidéki munkálatokba, a szabályozás fősúlya mindinkább 
a Fehér-Körösre esett. 1834 júniusában Zichy kir. biztos bizottsá-
gával együtt bejárta az egész Fehér-Köröst, á szemléjükön meg-
állapították, hogy bár előrehaladt a szabályozás, de még mindig sok 
teendő van hátra. 
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1836 október havában Vargha Jánost kinevezték Lugosra a 
Bega-szabályozáshoz és csatornaépítéshez, s a Körös-vidék további 
munkálatainak vezetésére Beszédest állították. 

Tekintsük át most,. hogy Vargha vezetése alatt mennyi és mi-
lyen szabályozási munkát vÉ:geztek a Körös-vidéken. Vargha jelen-
téseit minden évben óriási kimutatások kíséretében tette meg az 
Építési Igazgatóságnak. Az 1829-1835. évek munkálatairól tett 
összegező jelentésében a következő eredményekről számolt be: 

l. lVIedertisztítás vízi növényektől 
2. lVIedertisztítás bedőlt fákt6l 
3. lVIedertisztítás iszaptól 
4. Vontató utak tisztítása fáktól 
5. lVIederszélesítés irtással 
6. lVIederszélesítés ásással 
7. Régi medrek szélesítése és mélyítése 
B. Új csatorna ásása és átmetszések 
9. Sarkantyú építése 

10. Töltés építése 
ll. Régi töltés helyreállitása 
12. Töltésszakadás helyreállitása földdel 
13. Töltésszakadás helyreállítása rőzsével 
14. lVIalomgát széthányása: 4 gát 
15. Felhasznált összes napszám: 2611 szekeres 
16. Összes költség 34700 Ft. 

71 791 öl 
41321 
20014 " 2821 köböl 

101 539 " 
4827 " 

26543 17663 
19828 14 577 
15456 49301 

25" 108 
21525 21158 
16 996 " 11 218 
4749" 6 084 

253.. 450 
13 1111110mnál 

497 264 napszám 

Vargha 1833-i jelentésének zárómondata: >.Így lehet remény-
leni azt, ... hogya' Magyar Haza ezen nagy részének kibeszél-
hetetlen nagy haszna, s' a' sok haszontalan földek, veszedelmes 
kigőzölgésű posványok kiszárítása által a' könnyebb érdemelhetésre 
út nyittatván, az ezen vidéken nem ritka éhelhalások, és az eszten-
dőnként tsak nem rendesen uralkodni szokott ragadós és pusztító 
nyavalyák, és betegségek is megszüntethetnek.« 

Vargha hivatala átadás akor beszámolt azokról a térképekről, 

amelyeket a munkálatok alkalmával használtak. Ezek között talál-
juk Huszár l" = 500° és 1"· = 1500° mértékarányú térképein kívül 
a Holecz András által felvett szelvényeket a Berettyóról, továbbá a 
nagyrészt Huszár által készített keresztmetszeteket a Sebes-Körös, 
Korogy, Kölesér, Fehér-Körös, Fekete-Körös, Kurcza, Veker, Gye-
pes, Nagy-Körös, Tőz, Tisza, Korhány,: Kondoros, Berettyó, Horto-
bágy folyókróL s hosszmetszeteket a Sebes-Körös, Kurcza, Kölesér, 
Kutas, Kis-Körös, Nagy-Körös, Korhány, Fehér-Körös, Gyepes, 
Berettyó, Hortobágy folyóvizekről. Vargha a munkálatok közben 
Huszár nagyobbik térképéről egy helyzetrajzot is másoltatott. Új 
térképek tehát Vargha igazgatása alatt alig készültek. 

Beszédes 1834-től vezette a Körös-vidék szabályozási és vízépí-
tési munkálatait. Ebben az időben a munkálatok nagyobbik része 
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.a Fehér-Körösre jutott. Beszédes irányítása alatt főleg Halász Áb-
rahám foglalkozott ekkor a Fehér-Körössel, s azt három szakasz-
ban kezdték el szabályozni 1837-ben. 1840-ben már a Tőzre is sor 
került. Ezeknek a munkálatoknak Borosjenő volt a központja, s Be-
.szédes is főleg ott tartózkodott. Kanyarátmetszéseket végeztek leg-
inkább. Közben erős ütemben folyt a Fehér-Körös csatornájának 
építése is. Ez volt Beszédes életének fő múve. Ez Buttyintól Gyula-
varsándig vezetett, s ott ismét visszatért a Fehér-Körösbe. Hossza 
91,7 km-re rúgott, s mindjárt kezdetben 15 malmot építettek rajta. 
Azonkívül, hogy nagyszerü malomcsatorna, egyúttal élővízzel látta 
el GY1.Ila, Békéscsaba és Békés városokat. amelyek a szabályozás 
közben átmetszett kanyarok mellett maradtak. Építése 1840-ig 
tartott. 

184l. szeptember 21-én a Kir. Bizottság Borosjenőn és Gyula-
varsándon tartott ülésén, amelyen Keczkés Károly, az Építési Igaz-
gatóság kiküldött képviselője is részt vett, s Zichy és Beszédes is 
jelen volt, bejelentették, hogy a Sebes-Körösön folyó munkálatok 
már közvetlenül befejezés előtt állanak. Megszemlélték a munká-
latok eredményeit Borosjenőtől Gyulavarsándig, s csak egészen je-
lentéktelen elvégezni való hiányosságokRt állapítottak meg. Keczkés 
is kijelentette, hogy Beszédes szabályozási és csatornaépítési tervei 
kitünőek voltak: hiánytalan volt a végrehajtás is. s a malomcsa-
torna hasznosnak ígérkezik. Beszédes egyúttal bemutatta a folyó 
további szabályozási terveinek Békés megye határáig való foly1:a-
tását. Néhány nap múlva, szeptember 24-én Gyulavarsándon jött 
össze a társulat közgyülésre. 

Itt bejelentették, hogya csatorna teljesen elkészült, s már csak 
az Építési Igazgatóság vizsgálata van hátra. hogy meg lehessen 
nyitni. Erre Zichy kir. biztos a kiküldött Keczkés Károllyal bejárta 
a csatornát, s Beszédes vezetésével megvizsgálták a rajta épített új 
malmokat. Egészen jelentéktelen javítani valókat állapítottak meg. 
Beszédes ezután átadta a társulatnak a következőket: l. "A' Kész 
Fehér Körösi Malom csatorna terve 3 darabban.« ,·A' Kész Víz Osztó 
Épület terve 7 darabban.« 3. "A' Kész Csigeri Híd Csatorna terve l 
darabban.« 4. "A' Kész Zsimbojai Híd Csatorna terve 1 darabban.« 
5. "Az Agyesti két kerekú malom terve 1 darabban .. , 6. ,·Az 1. Var-
sándi négy kerekü malom terve 1 darabban.« 7. "A' Nabadi hat 
kerekü malom terve 1 darabban.« 

Beszédes számos más magyar vizen végzett nagyszerü munká-
latai mellett a Fehér-Körösön dolgozott legtöbbet. Akitünő Nádor-
csatorna nem egyetlen müve itt, hanem az ő munkásságáról beszél 
.a 49 kanyarátmetszés is: amelyeket ő csináltatott Buttyin és Gyula 
között. Később ugyan szemére hányták, hogy ezekkel túlzottan meg-
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terhelte a Gyula alatti szakaszt. 1340 és 1844 között azután Gyuléi~ 
alatt is tervezett néhány átvágást, de ezek viszont nem sokat segí-
tettek. A Fehér-Körös végleges szabályozási tervének elkészítése 
Bodoki Károlyra maradt. 

Beszédesnek Halász Ábrahámon kívül legszorgalmasabb mun-
katársa volt a Fehér-Körös munkálatában Háky Dániel, aki többek 
között 1841-ben felmérte a Köröst Buttyintól Bokszegig. 

Talán egyetlen más vízvidékünkön sem dolgozott annyi nagy-
nevü vizimérnökünk. mint éppen a Körös-vidéken: Huszár, Vásár-
helyi, Beszédes, Keczkés, sőt később Lányi is. Valóságos iskolája 
volt itt a vízi munkálatoknak. Jellemző, hogy Vásárhelyi, aki pedig 
a Duna-mappációnál alaposan kijárhatta a vízi munkálatok magas-
iskoláját is. 1831-i akadémiai székfoglalójául mégis a Körös-vidék-
ről vette tárgyát. a Berettyó hajózhatóvá tételének problémáját. Ér-
tekezésében tervezetet állított fel arról, hogyakitisztított és egye-
nesbe vett gátak közé fogott Berettyót csatornával kellene össze-
kötni a Tiszával, amely vagy Mezőtúrtól indulna ki, vagy pedig a 
Körösökön vezetne. Ennek előfeltétele azonban az volna, hogy a 
Berettyónak a Tiszával való összeköttetéseit. az Árkust és a Horto--
bágy ot el kellene zárni. 

Kiváló megy ei mérnökök is dolgoztak itt. A már említetteken 
kivül I839-ben itt térképezett Giba Antal kiváló vízimérnökünk,. 
aki elkészítette Püspökladány határa egyik részének ármentesítési 
tervét. Egy másik térképen megtervezte a levezető csatornákat, s 
azok metszeteit és védgátait rajzolta meg. Talán mégis legértéke--
sebb lapja a harmadik. amelyen a Püspökladány határában a Kun-
lapos-ér, Hortobágy, Mérges-ér, Kerülő-ér csatornákkal való ki-
szárításának és szabályozásának tervét ábrázolja, melléklapján pedig 
az 1839-ben itt végrehajtott szintezés, a Hortobágy medrébe veze--
tendő csatorna és a mellette építendő védtöltés, a pusztákon végzett 
szintezések. az átmetszések és feltöltések, valamint a Makkodi-
csatorna tervét tünteti feL pontos felmérés i adatokkaL 

Az 1840-es évek elején Bodoki Károly, a későbbi munké.latok 
nagynevü vezetője is bekapcsolódott a szabályozásba. Mint Békés 
megye mérnöke jelentette 1841. december 14-én az általa abban az 
évben végzett munkálatokat. Jelentése szerint a Hármas- és Kettős
Körösön öt új átvágást készített 1333 öl hosszúságban, mélyített 
366 öl régi á:metszést szélesített 6944 öl előző évi átvágást, ugyan-
ezekből újra ásatott 816 ölet, előző éviekből mélyített 755 ölet, előző 
évi állapotában maradt 220 öl, ásatlanul van még 7300 öl, már fo--
lyásban levő átmetszés van 6_ Összesen van 46 átvágás. 

Beszédes 1844. február 8-án jelentette Zichynek, hogy az 1843-i 
igen magas árvíz a szabályozás eredményeként már semmi kárt sem. 
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okozott a Fehér-Körös mentén. További terveit Békés megye .is 
elfogadta, sőt Bihar már meg is kezdette a munkálatokat. 1844-ben 
a Tőzön és a Csigéren szándékozik a szabályozást fol:y"iatni, továbbá 
a Fehér-Körösön Borossebes és Bokszeg között a partokat erősíteni. 
Békésben átmetszéseket kíván készíttetni, Biharban pedig a Fekete-
Körös malmait széthányatni. 

Beszédes szép gyakorlati eredményeit Zichy igen méltányolta, 
de az Építési Igazgatósággal neki is nehézségei keletkeztek. Vargha 
ekkor már az Építési Igazgatóság adjunktusa volt. s Beszédes je-
lentéseit mindúntalan kifogásolta. Szemére vetette, hogy múszaki 
adatai mindig hiányosak, s emiatt nem lehet azokat elbírálni. Főleg 
az 1843-i jelentés ellen emelt kifogásokat, s azt csak általánosságok-
nak mondotta. Ebben az ügyben a Helytartótanácshoz is jelentést 
tett. s kérte, hogy az általa feltett kérdésekre kérjenek Beszédestől 
részletes adatokat. »Kéntelen ezen kir. építési Főigazgatóság ezen 
kérdésben forgó tervezetek és jelentések illyetén hallogatott és 
czélhoz nem alkalmazott hiányos beküldését mint áltatást és a' Ke-
gyes Felsőbb Rendeletek kijátszását úgy tekinteni,« írta Vargha. 
Beszédes elgáncsolása tehát éppen úgy elkezdődött. ahogy előbb 
Huszárt is elgáncsolták. 

Huszár ezt már nem érte meg, mert 1843. március lO-én telje-
sen mellőzve, meghalt Nagyváradon. 

Beszédes 1844. évi jelentését Val~gha még erősebben kifogá-
solta, mint az előző évit, s ismét felterjesztést tett ebben az ügyben 
a Helytartótanácshoz. Jegyezzük meg itt, hogy ezt a felterjesztést 
Vásárhelyi láttamozta, aki már igen régen ellentétben állott Be-
szédessel. 

Közben erős ütemben folyt a Tisza-mérés is Lányi vezetésével. 
Lányi 1846. május 2-án az Építési Igazgatóságon áttekintette a 
Körös-vidéki térképanyagot. Erről az anyagról jelentette az Építési 
Igazgatóságnak a következőket: 

1. Huszár Körös-vidéki háromszögelési adatait összehangolt a a 
maga tiszai és dunai adataival. 

2. A tiszai munkálatokhoz okvetlenül szüksége van a Körös-
vidéki térképekre is. 

3. A Körös-vidéki szintezés más alappontra készült, mint a 
tiszai és dunai. azt tehát át kell számítani. , -= 

4. A Tiszának a Körös-vidéki munkálatok alatt a Tiszabura és 
Tokaj közti szakaszáról készült rajzáról a Tisza folyását át kell raj-
zolni a most felvett térkép szerint, mert közben a folyás már meg-
változott. 
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Amikor Széchenyi a Tisza-szabályozás kir. biztosa lett, a Körös-
vidék is átment az ő hatáskörébe, de a Fehér-Körösre Fascho József 
Arad megyei főispán-helyettest állították. 

Széchenyi kívánságár a 1847. május 12-én Vargha János össze-
állította azoknak a térképeknek jegyzékét, amelyek a Körös-vidék 
felmérése és szabályozása során készültek és akkor az Építési Igaz-
gatóságon feküdtek. Jellemzésül e munkálatok rendkívüli terjedel-
mére, tekintsük át itt csupán a térképek jegyzékét: 

1. A Hortobágy folyó a Tiszától kezdve, Holecz András munkája 
2. A Tisza vízrajzi térképe Tiszabm'ától Tokajig. valamint a 

Hortobágy, l" - 500", Holecz felvétele 
3. A Körösök vízvidéke l" - 1500' Huszár munkája 
4. A Körösök vízvidéke l" - 500" Huszár munkája 
5. A Körös-vidék yízrajzi helyzetr:ajza l" - 2000" 
6. Altalános térkép a Körös-vidékről és a Tisza Szeged-Tokaj 

közti szakaszáról. l" - 2000" 
7. >'Fluvii, RivL Stagna ... " Huszártól 1" - 2000" 
8. A Tisza hosszmetszete TiszabUl'ától Tokajig 1" - 2000: 
9. A Hortobágy hosszmetszete, ugyanilyen arányú 

10. A Hortobágy és a Tisza Tiszabura-Tokaj szakasza kereszt-
metszetei Holecztől 

ll. A Kettős- és Hármas-Körös szabályzata és helyzeti terve 
Beszé:lestól 

12. A Fekete-Körös helyzeti és szintezési terve Gyula határában 
Beszédestő1' 

13. A Fehér-Körös kanyarai átmetszési terve Békés megyében 
Beszédestől 

14. A Fekete-:Körös ,·tökéletes szabáh'ozási tervezete« Békés, 
Bihar és Arad megyékben Beszédes'től 

15. A Sebes-Körös és Berettyó-főcsatorna··víz félreszorítási 
rendszere" Bihar és Békés megyékben Beszédestől 

16. Fehér-Körös, Csiger és Tőzs ,'izek szabálrozati tervezete 
Beszédestől 

23 db 

20 ,. 
II ,. 
70 " 

1 ., 

l " 
1 " 

26 
6 " 

12 .. 

l .. 

l ., 

l " 

1 .. 

l " 

l 

Egy ekkor kelt másik kimutatás szerint a nagyváradi ker. hi-
vatalban ugyanekkor 86 db részlettérkép feküdt a Körös-vidékről, 
Schmidt kimutatása szerint pedig 93 db térkép és folyószelvény. 

Varghának Széchenyihez küldött kimutatása azt mondja, hogy 
a Körös-vidéken a munkálatok alatt 173 db felvételi lap készült. 

1847. augusztus 3-án Széchenyi kérte, hogy mivel a Körös-
szabályozó társulat a Tiszavölgyi társulathoz csatlakozott, a térkép-
anyagot, amelyet főleg Huszár vett fel a Körös-vidéken, adják ki . 
.Az Építési Igazgatóság ezt el is 'rendelte, de csak másolatokban. Ez 
az anyag valószínűleg Békés megyébe került, ahonnan Gyuláról 
irányította később a Bodoki mérnök-család a további szabályozást. 

A Körös-vidéki térképanyagból alig maradt meg valami, ha-
csak valahol vidéken nem lappang. Huszár nagy térképének 60 lapja 
l!1egvan. 

2H 



A Tisza-mérések idejében nagyrészt a tiszai mérnökök dolgoztak 
a Körösökön is. Ezek közül csak Herrich Károly térképeit ismerjük 
eddig. 1843-ban tervet dolgozott ki Herrich a püspökladányi határ 
ármentesítésére és lecsapolására. Részletesen vette fel az itteni viz-
területet. megtervezte a lecsapoló csatornákat, s azok hossz- és ke-
resztmetszeteit is megrajzolta. 

A szabadságharc előtt azonban mégsem történtek itt egységes 
szabályozási munkálatok, csak részletes helyi védekezések folytak. 
Sőt még 1850-ben is végeztek egyes részletmunkákat. Ebből az év-
ből maradt fenn egy névtelen szerzőj ü térkép, amely a Fekete-Körös 
és környéke Tenkétől és Feketebátortól nyugatra eső szakaszát áb-
rázolja, minden élő es holt 'vizével együtt. s a folyó mentén magas-
sági felmérés i adatokat is tartalmaz. 

A Körösök szabályozásának végleges tervét Bodoki Károly dol-
gozta ki. Bodoki már a szabadságharc előtt bekapcsolódott a Kö-
rösök szabályozási munkálataiba. Amikor 1847-ben megalakult a 
Körös-szabályozó Társulat. Bodokit választották meg főmérnökévé, 
a következő évben dolgozott is a szabályozási terveken, s azokat az 
alkotmányos kormány el is fogadta. Bodoki 11 szabadságharc leve-
retése után is e szabályozó társulat vezető mérnöke maradt, s 1851-
beh a Fehér-Körösre külön tervezetet dolgozott ki. Ezen számos 
kanyar átmetszés ét vette tervbe, erre vonatkozó térképeiből azon-
ban csak az 5, 8, ll, 12. számú kanyarok átmetszési tervei maradtak 
fenn. 1852-ben meg is indultak némi munkálatok 

1855-ben a kormány l1!egbízta Bodokit, hogy az egész Körös-
vidék szabályozási terveit is dolgozza ki. Tervezete a következő volt: 

Fehér-Körös 
Fekete-Körös 
Sebes-Körös 
Berettyó 
Kettős-Körös 
Hármas-Körös 

At\'á-
gások 
5záma 

65 
59 
.~,.) 

-±ole 
1-1 
:39 

Atvá-
gé\sok 
hossza 

km 

12 

19 
51 
14 

A folyó A folyó 
régi új 

hossza hossza 
km km 

118 78 
1:36 7-1 
162 68 
269 91 
84 37 

234 92 

Bodoki Károly szabályozási tervét a kormányhatóságok elfo-
gadták, s ennek alapján a munkálatok - bár kisebbek állandóan 
folytak már 1852 óta - 1856-ban teljes erővel megindultak Bodoki 
Károly vezetéséveL 
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Beszédes József fia, Beszédes Kázmér szintén rész vett atyja 
egyik legfőbb munkaterületének rendezésében, s 1858-ban a Fehér-
Körös Erdőhegy és Kisjenő közti szakaszáról készítettek egy szabá-
lyozási tervet. Lehetséges, hogy ez Bodoki munkálatainak egyik 
részlete volt. 

Bodoki tervezete az összes körösi vizekre kiterjedt~ de kisebb 
mUIlkálatokat közben a nagyváradi Építési Igazgatóság is végez-
tetett, így pl. 1859-ben Nagyvárad alatt egy malomcsatornát ásatott. 

Nem tudjuk bizonyosan, hogy meddig tartottak Bodoki szabá-
lyozási munkálatai. 1861-ből még fennmaradt egy térképe, amelyen 
a Hármas-Körös 51 hossz- és keresztszelvényét rajzolta meg. 

Bodokinak a Körös-vidéken végzett szabályozási munkálatai 
jelentősek voltak. A Sebes-Körösön Nagyváradig, a Fekete-Körösön 
Gyantáig. a Fehér-Körösön Borosjenőig, a Berettyón Szentimréig 
terjedtek fölfelé, s magukban foglalták a Sárrét 80 OOO k. h. terüle-
tének lecsapolását is, ahol 19 km hosszú csatornát kellett ásatnia. 

Nemcsak átmetszéseket végeztetett, hanem kiépítette a töltés-
rendszert is. A töltések a Fehér-Körösön Buttyinnál, a Fekete-Kö-
Tösön Gyantánál és Tenkénél, a Sebes-Körösön Gyiresnél, a Beret y-
tyón Szalárdtól és Szentimrétől indultak ki. E töltésekkel elzárta. a 
fattyúágakat is, a Gyepest, Sebes eret, Tőzt stb. 

Az átmetszések - Beszédes Fehér-Körösön végzett átvágásait 
és kisebb helyi munkálatokat kivéve - 1857-ig még nem készültek 
el. Nagyobbik részüket 1857-ben ásták ki. A kiegyezésig elkészült 
53 átmetszés, s már csak néhány maradt az alkotmányos kOl'szakI'a. 

A töltések épitéséhez későbben kezdtek hozzá. Weiss István 
1861-i Tisza-térképe szerint akkor még nem voltak itt újonnan 
emelt töltések. 

Bodoki Károly szabályozási munkálataiban azoknak vége felé 
részt vett öccse, Bodoki Lajos is. . 

A szabályozási munkálatoktól függetlenül csatorna-terveket is 
készítettek a Körösökre. Ezeket nagyjából már a Tiszával kapcso-
latban ismertettük. Bodoki Károly is készített csatorna tervet IGasz 
Mártonnal és Boros Frigyessel. s Herrich tervei 1863-ban három 
változatban is elkészültek: Tiszalöktől Öcsödig, a Körösig 173 km, 
Tiszalöktől lVIezőtúrnál a Körösig 157 km, Tiszalöktől Gyománál a 
Körösig 126 km hosszú csatornákat tervezett. Ezek közül Herrich 
1865-ben részletesen kidolgozta a gyomai változatot. 

1866-ban Abernethy angol mérnök csinált egy Körös-Tisza 
csatorna tervet, amely hajózó és öntöző csatorna is lett volna. 
1867-ben Benedek Pál, az Alsószabolcsi Ármentesítő Társulat mér-
nöke újabb csatornatervet dolgozott ki a Tisza és Körös között. 
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A Körös-vidék térképezése és vízi munkálatai a leghosszabb 
ideig tartó magyarországi vízi munkálatok közé tartoznak. Egyik 
legnehezebb terepe volt a magyar vízimérnököknek, s bár még nem 
ismerjük e munkálatok minden részletét, mégis kitűnik, hogy kizá-
Tólag magyarok dolgoztak rajta, éppenúgy, ahogy a Tisza felmé-
Tésén és szabályozásán. 

A Maros hidrografiája nem olyan bonyolult, mint a Körösöké. 
Nem szalad bele peremi süllyedékbe, de viszont esése olyan hirte-
1en csökken a Zámnál lévő szorulatból való kilépés után, hogy t0.c-
melékét egyszerre ejti le, és olyan nagy törmelékkúpot halmozott 
maga elé, mint a Duna kivételével egyik más magyarországi folyó 
sem. E törmelékkúpon való folyása bizonytalan, s több fattyúágat 
bocsátott hajdan a Körös és a Maros felé. 

A Maros bizonyos értelemben határfolyó volt mindaddig, am.íg 
balpartján, az ún. Temesi Bánságban osztrák katonai kormányzat 
uralkodott. Éppen ezért a Maros on dolgozott - a Temesköz kivé-
telével - legtöbb idegen, többnyire osztrák katonai mérnök. 

1833-ig nem folytak a Maroson rendszeres mérnöki munkála-
lok. Annál több volt azonban a részlet-munka. Egyik oldalán Árad 
megye, kisebb részben Csanád és Csongrád megye, a másik oldalon 
a »bá!1sági« hatóságok végeztettek ilyen apróbb l1l.unkálatokat. 

A lVlarost legelsőnek szintén Mikoviny tanítványai ábrázolták 
Tészletesebben kéziratban maradt Csanád és Arad megyék térké-
pén, az 1735 és 1750 közti években. 1755-ben azonban már Ruttkay 
Imre Arad város és környéke térképén részletesen felvette az ottani 
ősi vízrajzi állapotokat, a Maros elágazásaival és szigeteivel. Egy 
másik lapján ugyanazon évben a Csanád megyei Tornya község 
pusztáit térképezte a Maros egykori fattyúágával, a Száraz-érrel. 

Hubert Zsigmond XVIII. századbeli kamarai mérnök 1764-ben 
Arad kamarai birtokot vette térképre, s azon a lVlaros Apátfalva és 
lippa közti szakaszát is felrajzolta. Ez azonban még nem alapult 
részletes felmérés en. 

Ebből az időből származik egy né\7telen kéziratos térképünk a 
Maros Öbodrog Arad megyei község határában folyó szakaszáróL 
amelyen egy Kis-Maros nevü vízfolyással és a Maros sal közre-
fogott szigetet láthatunk. 

Korai lVIaros-térképeink kevés kivétellel mind a magyarországi 
szakaszról valók, s az erdélyi szakasz térképeit alig ismerjük. Ilyen 

" Csak vázlatos áttekintés. 
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kivételek főleg azok a lapok amelyek a folyónak Erdély maros--
menti sóbányáival kapcsolatosan készültek. Ilyen mindjárt egy 
Bourgeois nevú idegen mérnök lapja a Maros Gyulafehérvár mel-
letti szakaszáróL amelyen már némi szabályozási tervek is szemlél--
hetők. Ez a lap 1764-ből való, egy másik szintén Bourgeoistól 1765-
bőL ugyanonnan, egy harmadik az ottani homokzátonyokról. 

Ezek az Erdélybe is benyúló térképek valamennyien a Maros 
sószállító szerep ével kapcsolatosak. Főleg azért térképezték olyan. 
s~írűn él Marost már a XVIII. században, hogya rajta lehajózott só 
clőtti akadályokat megismerjék. 1775-ben kelt pL egy névtelen 
szel'zőjü térkép. amely a torkolattól a gyulafehérvári Maros-portus 
sókikötőig ábrázolja a folyót. Ez még a parti hajóvontató utat is 
feltünteti, amelyen az üres sódereglyéket felhúzatták. 

Még érdekesebb az az 1777-ben kelt kéziratos térkép, amelynek 
szerzőjét nem ismerjük, csak az van rájegyezve, hogy egy Gundel" 
Barbara nevü valaki másolta. Ez már részletesebb, sI: 43 OOO lép-
tékben ábrázolja a folyó Szeged és a Maros-portus közti szakaszát, 
a javasolt kanyarátmetszésekkel, mederigazításokkal együtt. Fel 
van rá jegyezve, hogy a bánsági hajózási igazgató 1776-ban tett 
marosi hajóút ján készített felvétel alapján rajzolták. Ez a lap tehát 
világosan a sóhajózással kapcsolatban készült. 

Ezt a kísérleti utazást 1780-ban megismételték. Erről egy 
Fischer nevü kamarai mérnök egy 750 cm hosszú térképet rajzolt, 
amely Szegedtől Maros-portusig terjed. 

Mindezek már öncélú vízrajzi térképek voltak. Rajtuk kívül 
azonban számos birtoktérkép is maradt fenn a folyó mindkét part-
járól, amelyeken rövidebb-hosszabb Maros-szakaszt is felvettek. 
Ezek közül leginkább figyelemre méltók Kneidinger András kama-
rai mérnöknek az itteni állami uradalmakról felvett lapjai. Főleg a. 
lVlarús mentén húzódó nagy kamarai erdőségeket vette fel, szép fo-
lyórajzzal. Ilyen térképei maradtak Apátfalva, Csanád, Nagylak, 
Pécska, Arad, Lippa környékéről. 

Egy másik, többször térképezett szakasz az Arad-vár környéke .. 
1í84-ben egy Baglioni idegen mérnök helyzetrajza maradt meg in-
nen kéziratban. 

Az Arad és Lippa, Arad és Máriaradna közti Maros-szakaszt is 
többször felvették. talán szintén az aradi vár védelmével való va-
lami kapcsolatban, s ezeket többnyire idegen nevü, sejthetőleg ka-
tonai mérnökök készítették. 

Az Építési Igazgatóság, illetve elődje, a kamara építési osztálya 
is élénk érdeklődést mutatott a Marossal szemben már az 1770-2s. 
években. 1779-ben Sax János Zakariás, később az ÉpítéSi Igazgató--
ság vezető mérnöke készitett egy részletes térképet a Maros Arad és: 
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Máriaradna közti Ilagy kanyarulatának átvágási tervével, annak cí-
mében megemlítve, hogy éi hajózási akadályok elhárítása céljából 
kell az átmetszést megcsinálni. Sax 1787-ben három idegen mérnök 
társával még egy másik Marostérképet is felvett, Fönnlak és Hód-
mezővásárhelyalatt szabályozási terveket is berajzolva abba. 

A kormányhatóságok tehát már a XVIII. század utolsó évtize-
deiben foglalkoztak a Maros hajózhatóvá tételével a sószállítás ér-
dekében. Készítettek olyan Maros-térképet is, amelyen a folyó 1776 
és 1786 közti mederváltozásait tartották nyílván. 

A megyék közül főleg Csanád fordított figyelmet aMarosra. 
Mérnöke, Vertics József, több térképet is rajzolt róla: 1788-ban egy 
1 : 87 400 léptékü átnézeti lapot a folyó Csanád megyei szakaszáról, 
a következő évben azonban ő vette fel legelsőnek a Marosnak leg-
alább itteni szakaszát részletesen. 1 : 14 400 léptékben 22 lap on. Ez 
abban a korban majdnem egyedülálló teljesítmény volt magyar mér-
nök részéről. Az ezt követő esztendőben egyedül 123 keresztmetsze-
tet is készített erről a szakaszról, tehát úgy látszik, hogy Csanád me-
gye komolyan foglalkozott akkor valami szabályozással. 

A Tiszával kapcsolatban említettük, hogy némi nyomai vannak 
annak mintha II. József korában valami egységes térképsorozat ké-
szült volna arról. Ilyen »Praeliminaire Flusskarte« a Marosról is 
van. Spatsek János kamarai mérnök készítette a torkolattól az er-
délyi határig tartó szakaszról 1789-ben, 1 : 6200 léptékben. Ennek az 
az érdekessége, hogy nem szelvények ben készült, hanem az egész fo-
lyószakasz 248 cm hosszú lapon van együtt. Hogy hajózás céljából 
csinálták, azt elárulja az, hogy még a mederben levő tuskókat is be-
rajzolták 1792-ben egy olvashatatlan nevü mérnök hasonló térképet 
csinált ugyanerről a szakaszról, de ez már inkább csak áttekintőlap. 

A temesi adminisztráció a folyó balpartján készíttette el szá-
mos község határának térképeit kisebb-hosszabb Maros-szakaszok-
kal, amelyeken számos fattyúágat·örökítettek meg. Ezek a XVIII. 
század végéről és a XIX. század elejéről valók. Megmaradt ezek kö-
zül pl. Kis-zombor, Temesújfalu, Nagyszentmiklós,! Őscsanád tér-
képe. Készítőik többnyire idegen mérnökök voltak 

Emsvanger Pál is térképezett a Maroson. Az Arad megyei sza-
kaszról a XIX. század első évtizede körüli időkből maradtak térké-
peL amelyek egyikén 376 mederkeresztmetszetet vett fel, kétségtelen 
bizonyítékául annak hogy itt is nagyobb szabású megyei munkála-
tokra készültek. 

Lugosi kamarai mérnök korában, Huszár is dolgozott a Maro-
son. Innen fennmaradt térképei közül ismerjük 1816-ból az Apát-
falva-Nagylak-Csanád közti Maros-szakaszról felvett, 1817-ből pe-
dig a Szelcsova környékén felmért Maros-szakasz térképét. 
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A kamarai mérnökök is sokat dolgoztak itt. 1816-ban Kutschera 
Antal vett fel egy térképet a Szolcsva és lVIarosmonyoró közti sza-
kasZl'ól, amelynek címében az áll, hogy az a »Königl. Marosch-Regu-
lierung« felvételeiből való. Ebben az időben tehát már volt valami 
állami szervezet is a Maros szabályozására. Kosztka János volt nagy-
váradi kamarai igazgatót bízták meg a Maros Arad körüli szabályo-
zásával, van egy térképe l8l8-ból az ottani szakaszról több kereszt-
metszettel. Egységes szabályozási terv és munkálatok ebből az idő
ből azonban nem ismeretesek. A megyék is inkább csak egyes fattyú-
ágakkal tudtak megküzdeni. l822-ben pl. Torontál megye az Aranka 
felső részét elgátoltatta. Torontál megyéből indult ki egy jelentősebb 
szabályozási mozgalom is. l829-ből való Szathmáry Sámuelnek, e 
megye akkori mérnökének egy térképe a Maros Szeged és Perjámos 
közti szakaszáról, amelyen már igen részletesen (l : 7200 léptékű) sza-
mos kereszt- és hossz-szelvény t rajzolt fel, sőt már vízállási adatai 
is vannak. Böjtös Imre, Temes megy-e mérnöke is készített egy ki-
sebb szabályozási tervet Széleskút, Temes megyei község határában 
levő kanyarok átvágására l833-ban. 

A kormányhatóságok 1830 táján kezdtek a szabályozás gondo-
latával komolyabban foglalkozni. Ekkor robbant ki az a hosszas vita, 
hogy torkolatát Szeged fölött hagyják-e, avagy a város alá helyez-
zék-e át. 

Vargha János l847-i kimutatása szerint a Maros felmérését a 
Helytartótanács 1833. január 22-én rendelte el, s a munkálatok 1844-
ig tartottak. Térképezése tehát egyidőben történt a Tiszáéval. A ti-
szai mérnökök is belekapcsolódtak a torkolati szakasz felmérési 
munkálataiba, sőt nagy részét ők végezték. l833-ban Zornberg ké-
szített egy térképet az Újszegedtől Szőregig és Deszkig tartó sza-
kaszról a folyó hossz-szelvényével. Ezt a térképet Lányi revideálta. 

Ezzel lehet kapcsolatos az a 16 keresztmetszet és vízemésztési 
szelvény, amely ugyanekkor készült itt az 1772-i magas vízállásra. 

1834-ben Ringer János aradi kamarai mérnök vett fel vízemész-
tési szelvényeket az aradi vár alatt, s ugyanezen évben Schmidt 
György »marosi hajózási mérnök" háromszögelt és mért aMaroson. 

A Helytartótanács l84l-ben rendelte el a Maros lejtmérését. Ezt 
a munkát a Lányi vezetése alatti tiszai mérnökök végezték el. Kb. 
ebből az évből valók az Erdélyig tartó szakasz és a Tisza szomszédos 
szakaszáról 37 lapon készített 800 keresztmetszet, egy másik 29 la-
pon 900 keresztszelvény, a Máriaradnáig terjedő szakaszról 6 víz-
Emésztési szelvény. Lányi az utóbbiakat az 1832-i és l842-i felméré-
sek alapján készítette, s l843-ban fejezte be. 

A felmérés zárójelentése az az áttekintőlap, amelyet Lányi 1842-
ban készített. A felmérés i szelvények e lap bizonysága szerint Sze-
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gedtől az erdélyi határig terjedtek és számuk 293. Sajnos, ezek nin-
csenek meg. A szelvények léptéke 1" = 200 0 volt. Ezeken kívül ké-
szült még 1037 darab l" = 1000 léptékü felmérési lap is, s ezekről 
186 darab másolat ugyanilyen léptékben. Rajzoltak 92 átnézeti la-
pot 1" = 400 0

, 27 lapot meg 1" = 800 0 léptékben is, 22 darabot 
l : 10000 léptékben. 

Ezeket a munkálatokat Lányiék 1844-ben fejezték be véglege-
sen. Munkatársai ugyanazok voltak, akik a Tiszán, 1841-ben pl. víz-
rajzi és topográfiai leírást készítettek aMarosról Makótól az erdélyi 
határig, s ennek munkatársai voltak: Halden, Pribék, Fodor János, 
Perleberg. 

A legkésőbben kelt marosi lapok a tiszai mérnőköktől 1844-ből 
valók. Egy 16 lapból álló hossz-szelvény 1 : 28 OOO (magasság 1 : 144) 
léptékben, amely a folyó Szeged és az erdélyi határ közti szakaszát 
tartalmazza. 

A tiszai mérnököknek a Maroson felvett térképeiből Vargha Já-
nos 1847-i jelentése szerint akkor 122 darab a "Tisza-Marosi Tér-
képészeti Intézet«-ben volt, 123 darab pedig a szabályozási biztos-
ságnak adatott ki. 1847-ben a szabályozás kir. biztosa Károlyi 
György volt. 

Sajnos, a marosi részletes felmérési térképekböl ma már semmi 
sem található meg. 

Szabályozási kir. bizto3a ugyan volt a Marosnak már 1847-ben, 
de komolyabb szabályozási munkálatok nem indultak meg. 1844-
1845-ben csak tisztítási és malom-rendezési munkát végeztek, na-
gyobbára katonai erőkkel, amint arról Wallandt Henrik helyettes 
hajózási mérnök 1846. január 30-i jelentése beszámolt. 

Egyes kamarai mérnökök itt-ott még a nagy felmérés után is 
dolgoztak aMaroson. 

A számottevő szabályozási munkálatok csak a szabadságharc 
után indultak meg a Maroson is. 1854-ben előbb 16, majd később 33 
kanyarátmetszést terveztek. Amint ezeket végrehajtották. a folyó 
Paulis on aluli szakasza 82 km-rel rövidült meg, bárvalószínüleg csak 
24 kanyart metszettek át, más források szerint azonban megcsinálták 
mind a 33-at 37,3 km hosszúságban. Az első kanyarokat azonban 
lTlég a nagy szabályozás megkezdése előtt vágatták át, 1845-ben 
Fönnlaknál és ÖbodrognáL 1847 -ben Kisszentmiklósnál. 

Hogyaszabályozásokban, illetve azok megkezdésében Lányiék-
nak is lett volna részük, arra semmi adatunk sincsen. Arra sem, 
hogya szabályozás terveit olyan mértékben készítették volna elő, 
ahogy a Tiszán. Azt sem tudjuk hogy kitől származnak a Maros 
.szabályozási tervei. De hogy Lányi és mérnökei itt éppen olyan d2-
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:'ék és részletes munkát végeztek, lmnt annak idején, akár á 'fiszán7 

arra vonatkozólag iktassunk ide egy részletet Lányi 184l-i jelenté-
séből. 1841-ben a tiszai mérnökök közül Nagy István szondírozott, 
Fodor, Halden, Nikolka, Pribék felvételeztek aMaroson. Komneno-
vich és Müller Pál háromszögeltek. A Makó és Egres közötti részle-
tes felmérés Perleberg müve, az Egres és Arad közti Fodor Jánosé, 
az Arad és Máriaradna közti Nikolkáé, a Máriaradna és Lalosinc 
közti Pribéké, a Lalosinc és az erdélyi határ közti Haldené. A három-
szögelést Tótkomlóstól Máriaradnáig vezették a tiszai mérnökök. 

A Maros szabályozását végrehajtó mérnököket nem ismerjük, de 
ha az abszolutizmus alatt idegenek dolgoztak volna a folyón, az elő
munkálatokat Lányi magyar mérnökei végezték el. 

Az 1850-es évekből majdnem kizárólag német nyelvü térképek 
maradtak ránk a Marosról, bár ez még nem jelenti azt, hogy eset-
leg nem magyaroktól származnak-e. Ezek kisebb szakaszok, egyes 
kanyarok átmetszési tervei, s többnyire meg nem nevezett mérnö-
köktől származnak. 1855-ből való pl. a Szemlak és Solymos közti 
négy kanyar átmetszési terve, Jellinek, Nickl, Blaschnek nevü mér-
nököktől, néhány kisebb szakasz, vagy átnézeti lap a folyó erdélyi 
:::zakaszáig, sőt néhány lap még az erdélyi szakaszról is, főleg Maros-
portus vidékéről. lVIindezek azonban jélentéktelenek, Lányiék töké-
letesmunkája után újat nem adnak. 

Hogy a kanyarok átmetszése után a töltések építése mikor in-
dult meg, arra alig vannak adataink. Weiss István 186l-i tiszai tér-
képén új töltéseket látunk a Maros mentén a bal parton Fönnlaktól 
a torkolatig. a jobbparton Makó és a torkolat között. Ezek tehát még 
eléggé rövid szakaszok. 

Egyelőre úgy látszik, hogy a szabályozás munkálatai itt is befe-
jezést nyertek a kiegyezés koráig. 

8. A Temesközi 

A Temesköz volt az egyetlen vízrajzi táj, amelynek első VIZI 
munkálataiban több részük volt idegen mérnököknek, mint magya-
roknak. Ennek oka, hogy ezt a tájat a török kiüzetése után nem kap-
csolták vissza az anyaországhoz, hanem »Temesi bánság-<-< néven 
osztrák katonai adminisztráció alá vették. 1718-l779-ig tartott ez 
az idegen uralom a Temesközben, sőt a legdélibb perem l872-ig még 
katonai határőrvidék maradt. 

Vitathatatlan, hogy a törökök kiüzése után ez volt Magyaror-
szág leginkább elvadult, szinte egyetlen mocsárrá visszafejlődött 

; Vázlatos áttekintés. 
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tája, s hogy az itteni vízi munkálatoknak első felét a katonai kor-
mányzat idegen mérnökei végezték el. Éppen ezért a munkálatok 
első szakaszáról csak összefoglalólag emlékezem meg, mert azok nem 
magyar mérnökök teljesítményei voltak, bár majd rámutatunk, 
hogy még itt sem hiányoztak egészen a magyar mérnökök. 

Hogy mekkora mocsárterület rendezésének láttak itt neki a mér-
nökök, arra nincsen adat, s legyen elég annyi, hogy csupán a Bega 
és Berekszó folyók 200 OOO kh-at tartottak állandóan víz alatt. A 
Bega és Temes vízrajza annyira bizonytalan volt, hogy helyenként 
egészen szétválaszthatatlan hálózatot alkottak. Legtöbb folyó mo-
csarakban veszett el, amelyek csak bizonytalanul folytak le. 

Amint a Temesköz felszabadult a török uralom alól, Claudius 
Mercy tábornok katonai kormányzó azonnal nekilátott a vizek meg-
fékezésének. Állítólag már 17l8-ban kezdte el a munkálatokat. Első 
célja volt a Bega rendezése. Mivel a Bega Temesvár közlekedésében 
nagy szerepre volt hivatva, elsősorban ezt akarta hajózhatóvá tenni. 
Facsádtól Temesvárig kiásatta elmocsarasodott medrét, hogy faúsz-
tatónak lehessen használni. Temesvárott vízmede!lcéket készíttetett 
él. faraktárak kirakodójának. Néhány ilyen helyszínrajz ma is meg-
van. Itt vízduzzasztókat is építtetett. A Bega kitisztított felső szaka-
sza mintegy 100 km hosszú volt. Temesvár alatt azonban a folyó ere-
detileg meder nélkül haladt mintegy 70 km hosszúságban egészen 
Klekig. Mercy ezt is rendezni kívánta, és a folyónak egy 70 km-nyi 
medret ásatott. Az Öbegát meghagyták árvízlevezetőnek, s belete-
relték a Berekszó patakot is. A Mercy által ásatott Bega-meder olyan 
kevés vizet kapott, hogy nem lehetett hajózni. 

Téves adatok szerir:t még Mercy lett volna az, aki a további vízi 
mlmkálatok terveit Fremaut hollandus vízépítővel elkészíttette. A 
valóság az, hogy Mercy csak 1733-ig volt a ,·Bánság« kormányzója, 
Fremaut pedig Mária Terézia uralkodásának első éveiben. talán 
174l-től dolgozott a Temesközben. 

Maximilian Fremaut Wailand nagyhírü hollandus vízépítő. Má-
ria Terézia meghívására jött a Temesközbe. Hogy meddig taliózko-
dott itt, arra különböző adatok vannak. A Bega-Temes közti táp-
csatornát és árapasztó csatornát az ő tervei szerint, esetleg vezeté-
sével ásták, 1758-60. években. Megindított bizonyos lecsapoló mun-
kálatokat is. Vele egyidejüleg állítólag francia 1{1érnökök is dolgoz-
tak a Temesközben. 

A Fremaut tervei szeriln épített Bega-Temes csatornák a kö-
vetkezők voltak. Mivel a Bega vize nem volt elégséges a hajózás-
hoz, Kastély tól Kiszetóig ásott 9 km hosszú tápcsatornán belevez2t-
ték a Temes kisvizét, viszont Temesvárnak az árvizektől való meg-
.óvása céljából Nagytapolytól egy árapasztó csatornát építettek a Be-



gából Hattyasig a Temesbe, 7 km hosszúságban. Ez a megoldás le-
hetővé tette, hogy a hajók eljussanak Temesvárig, de csak 50-100 
tonnás dereglyék. Lefelé Nagybecskerekig, esetleg Titelig járhattak. 

Fremaut tervei megfelelőek voltak a Bega rendezésére, de a 
tápcsatorna nem adott elég vizet, s az árapasztó is kis kapacitású 
volt. 

Mercy a >,Bánságban" 1722-33. években 12 kamarai tiszttartó-
ságot szervezett, amelyek a telepítéseken kívül térképezéssel és vízi 
munkálatokkal is -foglalkoztak. 

Hogy Fremaut a Begát a Temes vizével tápláltattal annak ter-
mészetes alapjai is voltak, amelyeket Fremaut esetleg felismer t. 
Bizonyos nyomok, ősmedrek ugyanis arra mutatnak, hogy a Bega és 
a Temes Temesvár környékén folytak egybe valamikor, kétségtele-
nül még a történelem folyamán is, hiszen Temesvár neve is erre 
utaL jóllehet, nem a Temes, hanem a Bega mellett feküdt. 

Fremaut tápcsatornájának és árapasztó csatornájának zsilipjeit 
elöször II. József építtette át. 

Fremallt munkálatairól eredeti térképek nem maradtak fenn. 
De van egy XIX. század elejéről való kéziratos térképünk, amelyen 
ábrázolva vannak e csatornaterveK. Ezt Kosztka János kamarai igaz-
gató mérnök rajzolta .. Címe: "Plan über die in dem Temesvarer Ba-
llat von Jahren 1741 bis nach Project des Hrrn Maximilian Fremaut 
\Vailand berühmten Hydraulici ausgeführte grosse KönigI. Canal-Ar-
beHen ... Nach erfolgten Ableben des wohlgedachtan Hrrn Fremaut 
sind die Canal-Arbeiten durch mich hiel' unterzeichneten ausge-
führet worclen ... 1805. Johann Kosztka KönigI. dirig. Caal Inge-
nieur und Hydraul«. 

Kosztka térkép ének címéböl mintha azt is ki lehetne olvasni, 
hogy Fremaut haláláig itt dolgozott a csatornákon. Művét Kosztka 
fe.iezte be tehát. 

Kosztka térképén a következő csatornák láthatók, amelyek te-
hát I805-ig épültek: 1. A Berzava lecsapoló csatornája, amely Den-
lánál indul ki a Berzavából és Botosnál éri el a Temest. Margicánál 
elágazik. Hossza Margica és Botos között 1540°,' Margica és Denta 
között 16250°. 2. Az előbbiből Margicánál lép ki egy oldalsó csa-
torna nyugati iránYban, s lecsapolja az Illancs és részben az Alibu-
nári mocsarakat. Ennek hossza Alibunáritól Margicáig 13 530°. 3. A 
verseci mocsarakat lecsapoló csatorna Versectől délre indul ki, egy 
kis rövid szakaszon Pavlisig vezet, s ott belevész a mocsárba. 

A begai táp- és lecsapoló csatornákon kívül tehát a fenti csa-
tornák tervei is Fremauttól származnak és Kosztka készítette el 
azokat. 
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Mindezek jóformán csak előmunkálatai voltak a Temesköz ár-
mentesítésének és lecsapolásának. A vízivilág terjedelme nem csök-
kent, úgyhogy 1780 kö;'ül Topolya környékén jelentős rizstermelés 
folyt a mocsarakban, s van egy térképünk 1780-ból egy Steger nevű 
német mérnöktől, amely feltünteti a Temes megyei Omor község ha-
tárában a Berzava folyóból kivezetett csatornákkal öntözhető rizs-
földeket. 

A telepítések érdekében szükséges lecsapolásokon kívül még 
egy vízépítési és vízi térképezési feladat foglalkoztatta a XVII. szá-
zadban a temesközi mérnököket, s ez Temesvár közvetlen környé-
kének vízi rendezése volt. Temesvár akkor még számottevő erődje 
volt a birodalomnak, s erőssége főleg a környező tömérdek víz felü-
letében volt. Már 1738-ban készített egy Hilscher nevű, bizonyára 
katonai mérnök Temesvár és környékéről egy térképet, amelyen a 
környező legkisebb vizeket is feltüntette, az erőd érdekében készí-
tett mesterséges medrekkel, árkokkal együtt. Egy másik térkép név-
telen szerzőtől a XVIII. század közepén készült, amely a várnak még 
átépítése előtti állapotát ábrázolja rendkívül gazdag vízrajzzal. 

A folyamatban levő telepítések tették szükségessé, hogy az egész 
Temesközről, s annak egyes megy éiről is legyenek megbízható térké-
pek, amelyeken igen nagy súlyt kellett helyezni a vízrajzi helyzetre. 
Ilyen térképeink is bőségesen maradtak fenn, néha még katonai cél-
zattal készültek is. 1739-ben egy br. Ripke nevű mérnök rajzolta 
meg a »Pars Comítatus Temesvariensis« c. térkép ét, amelyen a Ti-
sza és az Al-Duna közti egész terület részletes vízrajzát elsőnek 
ábrázolta, a Tisza Nagybecskerek alatti, a Duna Szlankamen alatti, 
a Száva torkolati szakasz ával s a Temes óriási mocsaraival egyűtt. 

1760-ban készűlt egy másik térkép a »Temesi Bánság·,-ról a Te-
mes, Bega,. Tisza, Duna itteni szakaszával és a mocsarakkal. Ezen 
már látható a Temes csatornája. 

1768-ban egy hasonló térképen már az egyes csatornák kiásásá-
nak évszám át is leolvashatjuk. Eszerint 1753., 1750., 1766., 1767. ké--
szültek el a csatornák. Az egyik csatornának József-csatorna a neve .. 

li70 körül egy másik térkép szintén ábrázolja a Maros, Tisza, 
Aranka, Temes. Bega, Berzava, Karas, Néra, Duna teljes és eredeti 
állapotban levő vízrajzát a csatornákkal együtt. 

178i-ben Kringlstein nevű német mérnök készítette el a »Bá.n-
ság« áttekintő térkép ét sűrű vízhálózattal. Ezen még csak a Bega--
csatorna van ábrázolva. 

A század végén már a Bega-csatorna kisebb szakaszait is térké-
pezték, s egyik névtelen szerzőj ű térkép a Kurtia környéki részletet 
ábrázolja. 1763-ban Kosztka János a Bega-csatorna Temesvárnál ké-
szített faúsztató csatornahálózatának helyszínrajzát vette fel. 



Ennek a területnek legértékesebb térképe Sax János, akkor még 
kamarai mérnök munkája: »Mappa von der ... Regulirt Ilyrischen 
Granitz Militair Trouppen in dem Temesvarer Banath«. Ez az óriási 
térkép (378X141 cm) Szegedtől aDunáig, Kikindától a Tiszáig ter-
jedő terület teljes vízrajzát adja, a folyóknak még ősi, szabályozat-
lan állapotában levő hálózatával. Ez a térkép valóságos múzeuma a 
Temesköz ősi vízrajzának. Ennek egy másolatát is ismerjük egy Blu-
men S. nevű mérnöktől. 

Temesvár erődjéről még 1772-ben is felvett egy névtelen kato-
nai mérnök egy vízrajzban rendkívül gazdag térképet: "Plan von 
dem Esplanade Terrain ring um die Haupt- und Granitz Festung 
Temesvar ... « címmel. Ezen a Begának a vár körüli, különböző célú 
csatornáinak egész szövevényes hálózatát 11mtatja be. Vannak köz-
tük faúsztató, hajózási, régi csatornák és a várárkokat tápláló csa-
tornák. 

A Temesköz 1779-ig maradt katonai kormányzat alatt, amikor 
aztán sikerült elérni, hogy Mária Terézia visszakapcsolja az ország-
hoz. Természetes tehát, i1.ogy eddig az időpontig magyar mérnökök 
nem dolgoztak itt. Amint azonban a magyar megyék megalakultak, 
rögtön magyar mérnökök is megkezdték itt a vízi munkálatokban 
való közremükÖdésüket. 

Az első magyar mérnök, akinek innen térképe maradt fenn, Ba-
gossy József. az egykori Krassó megye mérnöke. 1780 és 1790 között 
rajzolta meg megyéje térképét, amelyen a Temes és a Maros megyé-
jebeli szakaszát vette fel. 

Spatsek János 1789-ben Torontál megye térkép ét készítette el 
1 :140 OOO léptékben, amely ennek a megyének máig majdnem leg-
szebb és legrészletesebb kéziratos térképe. A vízrajzot a legfinomabb 
részletekig ábrázolta. 

Braun Frigyes és Mogyoróssy Antal kb. ebben az időben raj-
zolták meg Temes megye térképét, amely nagyon részletesen mu-
tatja e megye vízrajzát. A Bega-csatorna »Canal Josephstadt,. néven 
már megvan rajta Temesvárnál, van csatorna a Temesen is, de a 
Karas, Alibunári-mocsár még ősi állapo~ában van feltüntetve. 

Braun-Mogyoróssy térképén még a következő vízi munkálato-
kat figyelhet jük meg: 1. A Bega csatornázva van Temes megye ke-
leti határától Jesvinig, azután Girodától Temesváron át végig a me-
gye nyugati határáig. 2. A Temes a megy e keleti határától Hattyasig. 
3. Megvan a Temes-Bega árapasztó csatorna. 4. Rövid csatorna hú-
zódik a Berzavából Dentától kiindulólag. 

Mivel az egykori »Bánság« csaknem teljes egészében akincstál' 
birtoka volt, rendkívül nagy számban vettek fel itt kamarai mérnö-
kök községhatártérképeket. Ezek majdnem hiánytalanul maradtak 
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Tánk. s csak a legutóbbi háborús események alatt semmisült meg na-
gyobbik részük. Ezek túlnyomó részben még idegen mérnököktől 
származnak, s vízraJzuag majdnem valamennyi értékes. mert 
éllig volt itt községhatár gazdag ősi vízrajz nélkül. Akadnak' köztük 
magyar mérnökök is. Érdemes munkát végeztek közülük vízrajzi 
szempontból is a következők: 

Zanathy Antal kamarai mérnök még 1780-ban felvette Komor-
nok Krassó-Szörény megyei község határát, az ottani gazdag vízrajz-
zal. 

Györffy József 1792-ben Dragonyfalva határát térképezte szép 
vízraj zzal. 

Dudovits l\!Iihál~, 1801-ben Rácittebe, forontál megyei község ha-
tárában dolgozott. és a Begáról szép részleteket rajzolt meg. 

Nádasdy András 1816-ban Sustra. Temes megyei község határá-
ban él faúsztató csatornát rajzolta fel. 1820-ban Kistopoly határá-
ban aBegát. 1821-ben Nőrincs határában a Temest. 

Bagossy József Kl'assó megyei mérnök 1819-ben Kutina határá-
ban térképezett. 

Szigethy Gyula József kamarai mérnök. 1829-ben Tárnokszent-
györg~' határában a Berzava egyik szakaszát rajzolta meg. 1821-ben 
pedig Szentjános torontáli község határában az Alibunári-mocsár 
egy l'észletét. 

Giba Antal 1830-ban Petromány határát "ette fel a Temessel. 
A XVIII. század végén és a XIX. század elején már Temesvár 

er,:idjémk térképein is találkozunk magyar mérnökökkel. Böjtös 
Imre, Temes megy e mérnöke. 1822-ben több német mél'11ök társasá-
gában felvette a vár és 500 öles környékének térképét. amelyen már 
kevesebb élö vizet találunk. mint az elöbbieken. sok a lecsapolt te-
l'ület is. több csatorna félbemaradt. de vannak rajta újabb csator-
nák is. 

Rauchmüllel' magyar táblabíró ebben az idéiben készített eg~' 

német. \'alószínüleg katonai mérnökkel egy másik térképet Temes-
várról. amely az egykori vízi védömüvek mellett az újabb begai csa-
tornákat is feltünteti. 

Fremmlt csatornái nem mutatkoztak kés!)bb kie~égítőnek. úgy-
hog~' újabb vizi épitkezésekre volt szükség. ezekhez újabb térkép-
felvételeket kellett készíteni a szö,·-evényes vízrajzl'ól. Az ö csatOl'-
náit követőleg kezdtek helyenként töltéseket is építeni. de ezek nem 
biztositották az árvédeImet. Vizszabályozó társulatok pedig a XIX. 
század elejéig nem alakultak. 

Petrovics Pál volt az elsö,. aki egyenesen vizrajzi céllal térké-
pezte az Alibunári-mocsarat. kb. a XVIII. század legvégén. Térké-
pének címe: ,'Ichonographica Delineatio Paris Illius Banatus Teme-
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siensis, in qua paludes sic dicta Alibunarienses seu Werschetzenses 
et Illancsenses sitae sunt ... " E lapon az Alibunar eredeti kiterjedé-
sében látható, csak a Berzava-csatorna van még rajta és a mocsarat 
abba bevezető rövid csatorna. 

Nagyjából vele egyidős egy névtelen szerzőj ű térkép, amely 
ugyancsak a torontáli mocsarakat ábrázolja Zsombolya és Nagyki-
kinda között. Ezen az óriási lapon (240X173 cm) a mocsarakon kívül 
csak még kevés rétség kapott helyet. 

Az Alibunár és ét többi nagy mocsár lecsapolásához a k at-;;;a i 
kormányzat kezdett hozzá a XVIII. század közepén. Ekkor kezdték 
építeni ét Teréz-csatornát. s kezdték meg a Bega-meder kiásását. A 
megyék valamelyest folytatták ezeket a munkálatokat, s 1806-ig el-
érték. hogy Temesvár és Perlasz között már hajózni lehetett a csa-
tornán. A század legelső éveiben a Helytartótanács elrendelte a Klek 
és Htebe közti szakasz kiásását is. Ugyanekkor a katonai határőrvi
dék lecsapoltatta a Perlasz feletti Belo-blato mocsarat. 1807-ben már 
hozzálát tak ét csatOl'l1él mentén védtöltések építéséhez, amelyek Sátor 
Dániel 1805-i tervezete alapján készültek. Főleg a jobbparton volt 
veszedelmes a csatorna körüli helyzet mert itt néha 100 OOO kh. te-
rület került víz alá. Sátor Dániel tervei szerint az itt építendő töltés-
vonal nem lett volna folytonos. hogy az árvíz helyenként útat ta-
láljon magának az Óbéga felé. Ezt a munkát be is fejezték. majd a 
balparti töltések építéséhez fogtak hozzá, illetve mivel azok több 
helyen már F1'emaut tervei szerint meg voltak építve. azokat csak 
mE:gerősi tették. 

Sátor ezeket él ten1eket má1' mint a Bega-csatorna igazgató-mér-
nöke készítette. Sátornak 1812-ből maradt egy térképe is erről a 
munkálatról: "Plan des Begaer Schiffarts Canals«. Ezt már Duffand 
PéterreL aki később utóda lett a csatorna igazgatóságában és Dudo-
vits Mihállyal együtt dolgozták ki, s rajta több kereszt- és egy hossz-
metszetet. s más múszaki terveket is adtak. 

Az Építési Igazgatóság 181i. július 15-én, majd 1836. június 27-
én, végül 1840-ben intézkedett a Bega-csatorna ügyében. Első alka-
lommal elrencielte él rendszeres felmérést. Valószínűleg ennek ered-
ménye az az 1 : 21 OOO léptékű térkép, amelyet Heymann, Gilvásy és 
Tenczer készitettek 182í-ben. hosszú német cimmel, tartalma pedig 
a Bega-csatorna Perjámos és Perlasz közti szakasza, az egykori Fe-
hér-mocsár lecsapolási tervével, s az utóbbinak 1794-i, 1824-i és 
1826/7-i állapotát ábrázoló vázlatokkal. Az áH rajta, hogya "Banater 
Grenz Bau Direction« felvétele. 

1822-ben készült a Temes részletes térképe, amelyet szintén az 
Építési Igazgatóság vétetett fell: 9 700 léptékben. Ez a forrásától 
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torkolatáig ábrázolja a Temest,! s amint megjegyzése mondja, 
előbbi térképek alapján szerkesztették szabályozás céljára. 

Heymann, Gilvásy é3 Tenczer 1827-ben felvették a Fehér-mo-
csár térképét is, lecsapolási terv ével és a Bega-csatorna egyik itteni 
részletével. 

1830-ban egy Anton Bellmond nevű idegen mérnök szintén tér-
képet rajzolt e mocsárról »Situations Plan von der Lage des Weissen 
lVIorastes und seiner Schiffbarmachung,< címmel. Ez az Écska toron-
táli község határában levő szakaszt ábrázolja. Érthető, hogy olyan 
élénke n foglalkoztatta az itteni mérnököket a Bega-csatorna alsó 
szakasza, mert ahogy már e térképek címei is mondják, át kellett azt 
vezetni egy óriási mocsárterűleten. 

De a Bega-csatorna felső szakaszának tápcsator;nája sem volt 
még véglegesen megoldott állapotában. 1830 körül egy részletes tér-
képet rajzoltak e szakaszról a tápcsatorna hosszmetszetével, számos 
keresztmetszettel és az új zsilipek tervével. 

Varga Jánosnak Széchenyihez küldött 1847-i kimutatása szerint 
a csatorna szabályozásának egységes tervét az ÉpítéSi Igazgatóság 
dolgoztatta ki. 69 darabból állott, s azokat 1841-ben terjesztették fel 
a Helytartótanácshoz jóváhagyásra, 1844-ben fogadták el, de csak 
részben, mert egyik részüket az udvari Építési Tanács visszaküldte 
átalakítás céljából. Még abban az évben az átalakított tE':l'vek is jó-
váhagyást kaptak. Az építés költségeit 644 OOO Ft-ra számították. Az 
építkezés kir. biztosa akkor Ambrózy Lajos volt. Ebben az időtájban 
Asbóth Sándor volt a csatorna igazgató mérnöke. 

Az építkezések akkor nem fejeződtek be, később új terveket dol-
goztattak ki Háky Dániellel. Ez azonban már a szabadságharc után 
történt. 

Petrovics Pál 1835-i térképe - amelynek címe ,·Übersichts-
Karte von der südlichen und grösseren Hi:ilfte des Temesvarel' Ba-
nats ... « - elég jó áttekintést ad az akkori szabályozási helyzetről. 
Ezen a Temes, Berzava, Teréz-csatornák és az Alibunári-mocsár le-
csapolási állapotát és az egyes munkálatok éveit is feltünteti. Ennek 
adatai szerint az egyes csatornák a következő években épültek: 1. 
1752-53 a Bega-csatorna Temesvártól Klekig, hajózási célokra. 2. 
1763-64 a Berzava és a Birda közti lecsapoló csatorna Gátaljától a 
Teréz-csatornáig. 3. 1765-66 a Teréz-csatorna a Verseci-mocsártól 
az Illancs- és az Alibunári-mocsáron át a Berzava-csatornával való 
találkozásáig mint lecsapoló csatorna. 4. 1761-62 a fenti két csa-
torna találkozásától egy csatornát vezettek a Temesig, 5. Egy 
csatornát építettek még meg nem nevezett évben Perlasztól Custos-
Graben névvel a Tiszához, amely Tite1lel szemben torkolt. 6. A Te-
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réz-csatorna, -mint Versectől a Temesig hajózható út, csak terv volt_ 
7. Megvoltak a Temes és Bega közi táp- és árapasztó csatornák. 

Más forrásokbGl viszont tudjuk, hogya Berzava rendezését már 
1745-ben elkezdték. kanyarait kezdték átmetszeni, s ugyanakkor már 
az Alibunári- és Verseci-mocsarakban is mutatkoztak némi munká-
latok. A '"fenti évszámok tehát csak a munkálatok befejezésének év-
számai. 

A Teréz-csatorna munkálatai sem fejeződtek be 1766-ban, ha-
nem eltartottak még 1769-ig is. Végleges megoldása szerint Botos-
nál indult ki a TemesbőL s az Alibunár széléig, Szent jánosig vezet. 
Később ásták ki az összekötő csatornát Kanaktól Margicáig. 

Az Alibunár lecsapolása maradt l~gkésőbbre. Vargha 1847-i ki-
11mtatása szerint akkor már 9 darab térkép volt róla felvéve az Épí-
tési Igazgatóság birtokában, a Verseci-mocsárról 7 darab, de az 11-
lancs akkor még nem volt térképezve. Ezek szabályozásának kil'_ 
biztosa is Ambózy Alajos volt akkor. 

Nem volt még a Temes szabályozása sem rendszeresen meg-
oldva 1847-ben. Mint más olyan folyóról is. amely több megy én át 
vezet át, itt is az egyes megyék kezdtek gondoskodni, de rendszer és 
összefüggés nélkül. Végül is elkészült egy megyeközi szabályozási 
terv; amely 2G darabból állott, s ezt a Hely1:artótanács 1840-ben ki-
adta véleményezésre. A szabályozási kir. biztos itt is Ambrózy Ala-
jos volt. E tervek további sorsa 11ern ismeretes. 

A kisebb temesközi folyók. Karas. Bel'zava. Birda felmérését 
1847-ben rendelte el a Hely tartó tanács, s készíttetett azokra szabá-
lyozási ten-eket is_ 11 darab térkép el is készült azokróL de a szabá-
lyod,si ten-ek 18-±7-ig még nem. Ezek .szabályozási biztosa is /Hnb-
róz;: volt. 

Egyideig Y21rga János is vezette a Bega-csatorna építési mun-
káit. úg~- 1837 tájban. 

Ezekról a szabái;:üzási lel'H,kröl és munkáialOkról alig maradt 
térképünk. lS:39-bói \"a:1 egy lap, amelyet a Bega-csatorna építési 
irodája készített. s a Temesnek Kiszetö községtől a krassói határig 
tartó szakaszának. valamint a Bega itteni szakaszának csatornázási 
ten-ét tal'talmazza metszetekkel együtt 1 : 3600 léptékben. 

1841-ben készitett Tenezer Károly egy másik térképet a Bega 
Topol;.--nál tervezett új zsilip.ieiröl. . 

Körülbelül ez \-oll a helyzet a .szabadságharc táj án. A szabályo-
zási munkálatok legnagyobb része nem volt- még befejezve. A még 
be nem fejezett múveken az 1859-i nagy árvíz igen súlyos károkat 
okozott. Ekkor alakult meg a Temes-Társulat, s ez 1863 és 1865 kö-
zött nagy munkát végeztetett. 
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Az l850-es és 60-as' években megkísérelték az Alibunár lecsa-
polását is olyan módon, hogy az átfolyó vizeket töltések közé szo-
rítva óvják meg a szétterüléstől. Ez nem sikerült, úgyhogy végül is 
a lVIoravica-folyócskát el kellett belőle terelni. 

A kiegyezés előtt az utolsó tervet Háky Dániel dolgozta ki a 
Bega végleges szabályozására. Az l859-i nagy árvíz után mint a csa-
torna igazgatója, tervet készített a Bega és a Temes árvizeinek meg-
fékezésére. Akkorra Háky már megmutatta hozzáértését, mert 
l830-32-ben ő dolgozott ki tervet a Berzava és az Alibunár szabá-
lyozására is. Háky begai-temesi tervének lényege az volt, hogy a 
Bega árvizét a topolyi árapasztó csatornán át a Temesbe való veze-
tése után ne engedje szétterülni, hanem a Temes jobb partja men-
tén töltést kell vezetni lVIódosig, ami megakadályozza azt is, hogy a 
víz visszajusson aBegába. 

Bár a Temesköz vízi felméréseit idegenek kezdték el, mert ak-
kor, amikor hozzáfogtak, ott még nem volt magyar világ, mégis, 
amint megyékbe szabadult fel a katonai terület, a magyar mérnö-
kök azonnal munkához fogtak itt is, s mindinkább maguk vették ke-
zükbe a Temesköz vizeinek irányítását. A XVIII. század folyamán 
épített néhány csatornán kívül a temesközi vizek szabályozása már 
kizárólag magyar rnLll1ka és feladat volt. 
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AE5ITEJIbHOCTb BEHrEPCkJ1X 
11H}f{EHEPOB-n1f~POTEXHI1l{OB B XIII-XIX BB. 

Ca~!b!e 3!la'lIITe.lbHb!e no ?I!aCWT363:-'! TeXlIII'!eCKI!e p360Tbl !10,lyrOpJ 
LeKOd, :1pe.:1WeCTBOB3SWIIX 3SCTpO-BCHfCpCKO:'!y l\O?l!npO~I!iCcy, 33K,llQ'I3.1!lCb ::; 
CH>lT!!!! n.13HOB BO.:1, B 113fOTOB.lel!II!! pery.l>lUHOHlIbIX n.13HOB II B TO~I, 'IrO 
113 ?lIem,WIIX Y'!3CTKaX np!!CTyflll.l!1 K pery.1>lllIIOllllbDl H .WCHa:KHbI'I p3ÚOT3'l. 
ITO.:1pOÚHa>l 1ICTOpll>l 3TOii paÓOTbl :1O CerO.:LH>l He HanHcaHa; B nO.:1pOÓI!OCTllX 
'·ve CBOliX OiIa e:lB3 paCKpblT3. HCTOP!I>l .uYH3>l II era pery.1i!pOBaHIIH ÓO.1C'C 
1,3BeCTHbl, lIO fI 3;(CCb y Hac H?lrelQTC>l' nO;\p06HOCTII He TeXHli'leCI,IIC, onIO' 
UIIll!!CC>l Cll>lTlIH n.1JilOB, HO CBe.:1CHII>l no Opf8H1I3aUlIlI p3ÓOT II IIX OúIlleCT' 
BeHHo·nO.1HTH4CCr:lIe B3alnIOCB>l3H. C03.1JlIO V:Ke jKlf3HCOnllcaHlIe HC'ChO.lbKlIX 
hbl.1a!OIllHXC>l fl l .:1pOTeXHII!\OB; :1Cpe:1 Ha:.m CTÓllT TBOplJeCTBO IT3.1a Bau:apxc,Ti, 
HIllTB3H2 Be:\pelUa, (Pepellua PciiTep3, HO, plUO:'l c "!TW\IIi nepe.:10Bbi:.ll! T'2' 
liH>l)'llI, :'.!b! 06>l3311bl COTH5E! 6e3bl:-!elllIbIX II e.:113a II3BeCTl!b!X HHlKeHepOE 3a Tn, 
<iTO nOC.le npeKpaLUeHH>l TypeUKofO rOCnO.:1CTBa lD!e!OLUIIíicH y Hac ~!lip BO.l II 
(O.lOT 6blcl II:-!II npCBpalllel! Il óeCKOHe'lHblC nO.1H nweIlllUbL 

ITeplJ3H fiUpO.l0flI'leCE3>l l,apTa BeHrpIll!, EapTa llYH3H, II3fOT03.1ClIl!35! 
Wa~!ye.10:,I MliKUBiil!II, nU>!lJlI.laCb 01\0.10 1735 r., ól HlllTBaH Beik lj 1861 r. 
Il03H31'0',1l1.1 Ha CllO;WOi! K3pTC c rIUpOTeXl!ll'ICCKfD!I! pa60Ta~!!!, BbllIO.1Ee!!f!b!:-!i! 
;W TOfO spe:-'leH!!, 

H3 ~I!c:!a !i!l)KeHepOB, p3áoT3BIUIIX 33 l!CTe!\IU!iX HeUC.lbIX 130 .1'2T, 

:,elKaUl!IX ,!e:K;l)' fJp!iBC;\i~I!Hb!',!!i .:111)'>i>! ;13Ta:.!I', :,ll!e Y.:13.10Cb COÚp3Tb ,1aH' 
Hble 560 I!H:KeHCpOB. OTHOC>lLU!lec>! liX :K1!3!!II II TBOp'leCTBa II nO~!CCTIITb II 
HaCTOHLUe:-! 1:3.:13H!!!L KaK pe3y.lbT3T IIX yIlOpIlofO Tpy:!a IIC'le3.11! áo.l0Ta !I 
Tonlf BeHrepcKlix IlIl3:'!C!!HOCTeiL 

Cero.:1Hll y:KC II nOII>lTII>! Ile ii~!CC:\!, CKO.l;'EO rIUpO.l0fli4eCl\IIX l;apT Úbi-
:;0 113fOTOB.1elio HaWlD!!! H!!ffiCl!I.?pID!I! s IIHTepfJ2.1c 1735-1867 rO;\03, n 
CTO.IHlJHb!X apXllB[:X cOXpaHf!.loCb llcero 200U ;;apT, II HeCKO.lbKO COT II 
l'pOBHHUl!a.lbHb!X 3pX!!BaX, Ho E3pTorpaqJHpOllaIIiie npe.:1CTaB.l>leT coúo?i ~ICf!;,
iUylQ .10,1!0 3TOli pa60Tl,I; 1!3CTOllUWC pC3y.lbTaTb! OCTa.lIlCb B lIe.:1paX CTP3!!!<! 
II OHIl C Te',eH!!e:-I BpE:M(lI Ee yII!!l!TOffif!.lHCb, 110 nO.llITlIlJeCKOrO KO:\!llpo:,mCC:l. 
T. e, .:LO 1867 .:, 6hl.l0 nOCTpoeHO B.:10.1b BeHrepcKiIx peK H3 2510 lü! n3BO:1o,1)-
3aLUlITHblX lJacblneii (.:13:'!Ú), oTBpaIlleHa onaCIiOCTb 1I3BO:!HeHllll 1I3 n.lOLU3.UI, 
p3BHOii 2,3 ~IH.l:lllOHa,,! XO.lb~lOB, EC,l!! B311Tb BO BHfI,,!3Hlle, '1TO .:LO 1919 ro.'].] 
oTBpaLUeH3 on3CHOCTb HaBO.:1lIelI!i>l Bccro Ha n,10Illa.:1I!, p3SHOii 6,4 ""H.l.lll0-
liOB K3TaCTpa.lbHb!X :;O.lb:lOB, TO [JiUHO, 'ITO .:10 i;o:-'IrlpO~!Hcca Óbl,l!) Bb!llO,'!· 
nCHO Óo.lee O.:1lwii TPCTll BCC:': f!L1pOTeXlIl!'leCliIIX pa60T, II Úo.lee ni/Ke.la'i 
c;aCTb pa60T Óbl.la :Wl\OH'!e1I8, 

3TO >lBél>leTC>l Tpy.J.O~! l!aWHX i!!!;K~;iepOIl, 'laCTb KOTOpblX H''; nO:iY'!!Ll2l 
ilmKeHepCKoií KB3.11HjHIK3U!!!!, !! f!!.:1pOTeXH!!lJeCK01>Iy .:1(',lY 06y4a.1HCb L~ CeI!Ll' 
cl\Oii «3EOHO~!f!lJeCKOii KO.l.1erIl!!;> (\763-1776) ~:C(lll('g-ium (lt'eonOmil'llIlU, 
fI.l!! Il feo:<lCTp!!'IeCl;o:-,! Ml!CT!!TyTe «[ Il,;lilul nm Ceolll('lrÍ<'l!lIp> (1782-1850\ , 
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l:epBO~! 110.1I1reX!l1I4eCKO~! lIHCTl!T)'Te B ~!Hpe. Ho lIaii.Jyrc5I ,1e)K.J.Y BH\!l! li 
1 aKIIe, l\OTOpble 110.1)'411.111 FlOeHHO-HH)Ke!lepcKylO 110.J.rOToBKy. 1'13 ll, 4HC!l'J 
IibIlll.11I HalllH .1Y'1llllle t!H)KeHepbl-rH.J.pOTeXHllKIl, KOTopble CTOll,lll Ha ypOBH':, 
paBHoueHHOM c .1Y'1lllIlMII 3apy6e)KHblMIl Cl1eUHam!CTa~!ll. 

HaCTOlll.UlIii Moli TPY.J. II 11 P eil.·10)K1l.1 B 1954 r. BeHrepcKoii AKa.J.e~!i{;J 
HaYK KaK KOBSypCl!ylO pa60Ty 110 I!CTOpHlI TeXHIIKII II 51 6b!,1 I1arpais.:;.eH ner-
Hoii npe:'!l!eii. 

DIE TATIGKEIT DER UNGARISCHEN WASSERBAU-
INGENIEURE IM 18-19. JAHRHUNDERT 

Die grossen technischen Arbeiten die in den anderthalb Jahr-
hunderten 'lor der Versőhnung zwischen Nation und Herrscherhaus 
ausgeführt wurden, waren die hydrographischen Vermessungen, die 
Anfertigung der Flane der Regulierungsarbeiten und in begrenztem 
Umfange auch der Beginn der Regulierungen und Entvvasserungen. 
Die ausführliche Geschichte diesel' machtigen Arbeit wurde bis 
heute weder beschrieben, .noch in ihren Einzelheiten erforscht. 

Die Donau und die Geschichte der Donauregulierung ist mehr 
bekannt. abel' auch diesbezüglich sind weniger die technischen 
Details der Vermessung, als die Organisation eleI' Arbeiten und die, 
sozialen und politischen Zusammenhange klargelegt. Die Biogra-
phien einigeI' grossel' Wasserbauingenieure sind bereits veröffentlicht 
worden: das Lebenswerk von Paul Vásárhelyi. Stefan Vedres, Franz 
Reittel' steht VOl' uns, jedocr, verelanken wir es aussel' diesen füh-
renden Geistern hunderten und hunelerten a,10nymen oelel' kaum 
bekannten Ingenieuren, elass nach Aufhőren der Türkenherrschaft 
aus elem Lande der Sümpfe eine Gegend eler wogenden Ahren 
geschaffen \vurde. 

Der erste ungarisch hydrographische Atlas, die Donaukat'te 
des Samuel Mikoviny erschien um 1735, Stefan Weiss publizierte 
im Jahre 1861 im Rahmen eines Übersichtsatlasses die bis elahin . 
a usgefühl'ten \Vasserregulie1'ungsarbeiten. 

Es ist mir gelungen elie Daten die sich auf das Leben und 
\Virken von 560 Ingenieuren, des 18-19 Jahrhunderts beziehen 
zu sammeln und in diesel' Publikation zu veröffentlichen. Ihnen 
ist es zu verdanken, dass die Moore und Sümpfe der ungarischen 
Ebenen verschwunden sind. 

Wir ahnen heute nicht wie viel hydrographische Karten zwi-
schen 1735 und 1867 aufgenommen worden sind. In den hauptsUidti-
schen Archiven sind insgesamt 2000 und in den Provinzal'chiven 
einige hunde1't erhalten geblieben. Die Ka1'tographie ist jedoch nu1' 
derjenige Teil der Arbeit, der geringeren Wert besitzt, die wirkli-
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chen Früchte liegen im Boden des Landes. Bis zum Jahre 1867 sind 
langs der ungarischen Flüsse Schutzdamme im Gesamtausmass von 
2510 Km errichtet worden und die Amelioration und der Wasser-
schutz hat sich auf 2.3 l'VIillionen Katastraljoch erstreckt. Ziehen 
wir in Betracht dass der Wasserschutz bis 1919 sich auf 6.4 l\!Iilli-
onen Katastraljoch erstreckte, so ersehen wir, dass bis zum erwahn-
ten Stichtag mehI' als ein Drittel der \Vasserschutzarbeiten, undzwar 
der schwierigere Teil ausgeführt worden ist. 

Dies ist die Leistung so1cher Fachmanner deren mancher über-
haupt kein e technische Ausbildung genossen, oder abel' im "Col-
legium Oeconomicum« von Szenc (1763-1776), oder im »Institutum 
Geometricum« (1782-1850), im ersten Politechnicum der Welt die 
Fachkentnisse erworben hat. Auch finden wir unter ihnen Inge-
nieure die ihre Studien in Militarinstituten absolviert haben. Ihreü 
Reihen entstammen unsere besten hydrographischen Ingenieure. 
die den besten ausUindischen Fachleuten ebenbürtig waren. 

Diese meine Arbeit habe ich im Jahr 1954 anlasslich des Wett-
bewerbes fül' technische Geschichte bei der ungarischen Akademie 
der Wissenschaften eingereicht 11no oerf ersten Pre Ls gewonnen. 

ACHIEVEMENTS OF HUNGARIAN HYDRAULIC 
ENGINEERS IN THE XVIII-TH AND XIX-TH CENTURIES 

The chief technical activity in the one and half century pre ce-
ding the reconciliation of the Crown and the Nation was directed 
to hydrographic survey, riveI'way-regulation devices and the begin-
ning of regulation and drying up on amodest scale. The elabOl'ate 
history of this huge activity is not yet wlirten and hardly im'es-
tigated in aH its details. We are better acquainted with the history 
of the Danube and its regulation though not so much concerning 
the technical particulars as the organisation of the constructions 
and their social and political relations. The biography of some 
great hydraulic engineers has been written, the oeuvre of Paul 
Vásárhelyi, Stephen Vedres, Francis Reitter is fuUy conspicuous, 
but besides these leading geniuses we are indebted to hundrecls 
and hundreds of anonymous or scarcely known engineers for the 
fact that the country of swamps has become the country of wheat 
after the close of the Turkish occupation. 

The first hydrographic map, the map of the Danube, composed 
by Sainuel Mikoviny was issuecl towards 1735; on the other ha:nd 
Stephen Weiss published about 1861 a summarizing map, containing 
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all the works executed up to that date. I sué."éeeded in collecting par-
ticulars concerning the care er and activity of 560 engineers who 
lived and worked in lhe period between the afOl'esaid dates and 
made known it in my present publication. It is due to the activity 
of an the engil1eers, who worked dm'ing this period that the 
swamps and marches of the Hungar'ian plains have disappeared. 

"Ve have not the slightest idea nowdays how many maps were 
issued in the years 1735-1867. There are aU in alI 2000 maps kept 
in evidence in the archives in Budapest and a few hundreds to be 
found in the provinciaI archives. But map-making is only an effect 
of minor value, the intrinsic effects are gLtarded by the soil of Hun-
gary and were not destroy ed by the ravages of time. Till 1867 there 
,vere bLült 2150 km of protecting dikes along the rivers of Hungary 
and 3\', millions of acres protected against floods. Considering that 
till 1919 the whole area pl'otected against floods mounted to app-
roximately 9 milli on acres, we can establish that more than one 
third of aU the hydraulic works were accomplished before 1867 and 
that comprehends besides the most c1ifficult part of the task. 

It \vas the activity of experts, a considerable number of 
\vh'om had no technical degree, on the other hand we see among 
them engineers who studied at the-.Collegium üeconomicull1« of 
Szenc (1763-1776) or took their degree at the >·Institutum Geomet-
ricum« (1782-1852), the first polytechnic school of the \\,01'1(1. There 
are also some who graduated in military engineering schools. 

ÜUi" besl hydraulic engineers al'l'ived by t.hese \\'ays and we' 
dare say they matched the best fOl'cign ones. 

I presented my essay in 1954 at the competition for teclmical 
sciences held by the Hungarian Acac1em~· of Sciences and was 
l'c\vardec1 thE- first prize. 
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