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Előbeszéd.
1838. junius 20, ns Gömör vármegye 

akkori tisztelt első alispánja Draskóczy Sámuel 
űrtől a következő hivatalos irományt vette:

Gömör és Kis-Hont törvényesen egyesült vármegyé
nek rendei méltóságom Csík-Szentkirályi és Krasznahor
kai gróf Andrásy György cs. k. aranykulcsos , magyar 
tudós társasági igazgató tag ő Nagyságának felséges urunk 
által főispáni helytartójokká kegyelmesen lett ki nevelte
tésén keblökben gerjedt belső tiszta öröm- és tisztelet- 
érzéseiket főkormányzói székébe leendő iktatása alkal
mával a külső szertartásoknak mentői ünnepélyesebb el
rendezése által is kitüntetni óhaj futták ugyan , — azon
ban o Nagyságának szerénység és hazafiéi lelkesedés által 
vezérlett előterjesztései folytában meggy őzet tét vén arról, 
hogy mind azon felületességeket, mellyek az illyes be- 

, iktatási s hasonló egyéb szertartásoknál nemzetünk ki
kiáltott, a valósággal pedig épen nem egyező gazdagsá
gának tán inkább gúnyára, mint valósítására divatoz
nak , jobb volna hasznosabb célra fordítani, elfogadták 
ő Nagysága azon kívánságát, hogy beiktatási szertartá
sában csak a régi magyar egyszerűséget követve, minden, 
az előítéletek állal nemzetiségünkhöz mázolt fényűzést 
kikerüljenek, — örömtelve s hálás érzéssel vették e 
helyett azon az alább megírt pontokban foglalt hazafiul 
szép ajánlatát. mellyet ~~ emlékezetbe hozván Budapest 
hazánk testvér fővárosának a közelébb mült bőjtmás- 
havában a Duna vizének dühöngő ár ja által okozott si
ralmas sorsáty s léteiének az egész haza, s különösen
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pedig megyénk érdekeivel is szoros kapcsolata egybefog- 
gését — ezen városoknak hasonló veszélyek ellen lehe
tő biztosítását irányzó lag bizonyos jutalom kérd esek meg- 
tejt sere Önerszényéből tett . azt közhírül tétetni elha
tározták.

Jutalom kérdések.
1. Mi károkat tel* a Duna a legrégibb idők óta Ma

gyarország városaiban, úgymint: Pozsony, tiyőr, Ko
márom, Esztergom 9 Vác, s kivált Budapesten, s az or
szág egyéb helyein? főbb tekintettel lévén mindig Pest 
és Buda fővárosokra, környülállásosan, s történeti bizony« 
saggal a kutforrások kijelelésével adassák elő, úgy a 
mennyire lehet az is: mik voltak okai az áradásoknak, 
miként s miért terjedtek azok?

Az érkezendő feleletek közül az első rendűnek ju
talma 1 0 0 , a másodiknak 50, a harmadiknak 30 darab 
arany , olly feltétellel azonban f hogy a három koszorú
zott pályamunkából egy egészet lehessen szerkesztett,

2. Mi lenne ■— nem említve azon módokat, mellyek 
a két város tehetségeit felöl múlják — a legcélirányo
sabb építési mód Pest és Buda városaiban, hogy azok 
az ideihez hasonló rendkívüli , de ismét történhető ára
dás által rom s düledékké ne váljanak? ezen építési mód 
ne csak a házakra nézve adassák elő, hanem « kanáli
sokra is terjesztessék k i, mellyek a város tisztasága mi
att elkerülhetetlenek , de jelen állapotában mint a ve
szedelemnek talán fő okai, meg sem maradhatnak. A buda- 
pesíi építő szerek részletes megvizsgálása és bírálása szin
te megkíván! útik, figyelemmel lévén egyszersmind az olly 
annyira szükségessé vált rendészetre (Bau-Polizei).

Továbbá kérdés gyanánt annak lehetősége s cél
irányossága felől szinte vélemény kívántatik, hogy tudni
illik : nem lehetne-e egy már annyiszor s olly sok ol
dalról szóba hozott csatornát Pest városán keresztül az 
úgy is jól ismert legmélyebb s tán régi medret képező 
vonal mentében ásatni, mellybe és nem a Dunába, min
den városi kanálisok vezettetnének. Csak így háríttatnék 
el az onnan eredő veszedelem, mi szerint a Duna a régi 
kanálisokon kívül még más föld alatti utat is nyitott ma
gának, mellyek a mostani rendszer mellett csak igen ne
hezen lesznek elzárhatok. Egyébiránt ezen kiasatandó fő 
csatorna mind a Duna partján s a váci töltésen , mind 
pedig a Dunába való isme ti befolyása pontján erős víz-
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gátok (Wehr) által ügy lenne kormányozható hogy, ha a 
Duna árjai bizonyos mértéket meghaladnának, abból 
egészen kirekesztetnének , s egyedül akkor eresztetnék 
bele v íz , midőn a Duna vízállása bizonyos meghatáro
zandó mértéket felni nem intik Innen következik, hogy 
ezen fő csatornában a víz önkénytől függene, s hogy az 
a Unna árjainak lecsapolási csatornául épen nem szolgál
na* hanem egyedül a városi kanálisok felvételére, mel
lyek függetlenül a Duna változékony állásától ezen fő 
csatornába mindig kiürülhetnének , s nem lennének a 
Duna és árjai nyomásának s ez általi falrepesztésnek 
(Hersteo) , melly a mostani rendszer mellett akármikor 
megtörténhetik , kitéve.

Kérdés továbbá , vájjon a Dunának a két Varos tá
ján bizonyos normalis szélességre való vétele, mint p* o. 
ott , hol az állóhid terveltetett, a jégveszedelmet örök
re elhárítaná- e ?  s e féle szabályozás nem lenne-e a Pa
lotai szigettől kezdve az ügv nevezett pesti nagy és 
budai kis, sMargit-szigetek elrekesztése, — a Dunának h 
Szent-tíeílért hegye táján a pesti oldalon szélesbitése — 
mire nézve a kisajátítási törvény ha valahová ide bizo
nyosan lenne alkalmaztatható — végre az ügy nevezett 
soroksári Duna egész elzárása által legjobban eszközöl
hető? ezáltal a felyebb említett fő csatornát, vagya  
soroksári Duna ezen elrekesztési pontján , vagy ha még 
nagyobb esés vagy mélység kivántatnék , az elhagyandó 
soroksári Duna medrén lehetne ismét a Dunába bevezetni«

A  legjobbnak ismert mun ka 200 darab aranynyal tisz* 
teltetik meg, s az az első kérdési jutalmazott munká
ból szerkesztette! együtt minden esetre magyar és német 
nyelven ki fog nyomait at n i, s az abból bejövendő ha
szon egyedül s kirekesztői eg a budapesti m esi er ein berek 
és kézmÍvesek elveszett szerszámai kipótolására fog fór- 
díttafni egy Pest vármegye és Pest és Buda városok ha
tóságai részéről kikérendő biztosság által.

Mind a két kérdésre érkezendő munkákról ítélendő 
bírák ieendenek Pest vármegye, ügy Pe>t és Buda váro
sok hatóságai által kiküldendő három három tag , a ma
gyar tudós társaság mathematicai osztályából megkéren
dő három , s (jömör vármegye részéről nevezendő szinte 
bárom tag.

A feleletek mind a két jut a lom kérdésre nem csak 
magyar, hanem más nyelven is elfogadtatnak, A kézira
tok a szerző neve nélkül de jeligével jelelve, idegent 
kézzel olvashat ól ag írva , lapozva . s a szerző nevét rej-
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ín . a kézirattal ugyanazon jeligével jegyzett levélkével 
ellátva legyenek. A kéziratoknak a magyar tudós társa
ság titoknoka dr, Schedel Ferenc űrhoz (Pesten kígyó
ul ez a 403-dik sz,) bérmentes alkalommal beküld hetési 
határnapja 1840-dik év bójtm ás havának 1-sŐ napjat — 
Kőit Pelsücön bőjtmáshava 7-kén 1838. —

Követte ezt julius 3. akkori főispáni hely
tartó gr. Andrásy György úr következő levele.

Hosszúréten, junius §9. 1838* Tekintetes Tudós Tár
saság! Az általam Pestnek gyásznapjai következtében ki
tűzött jutalomk érdeseknek, nemes Gomör vármegye első 
alispánja hivatalos leveléből, a t. titoknoki hivatal által, 
a Tekintetes Társaság ismeretéhez jutott; minek folytá
ban e soraimnak célja, a Tekintetes Társaságot a legna
gyobb bizodalnminal megkérni: méJtóztafnék ezen Ügyben, 
valamint annak idejében a három biráló tagot kebeléből 
kinevezni 3 úgy időközben is e tárgybeli középponti ke
zelést , minő a kinevezendő vegyes biztossággal! levele
zés folytatása, a pályamunkáknak a bírálókhoz szükséges 
küldetése , a vizsgálat elmúltával a véleményeknek e ve
gyes küldöttség elébe terjesztése, a jegyzőkönyv vitele, 
a foganat kihirdetése, a pályamunkák kijövetelére figye
lés , sat sat magára vállalni, és miután ns Pest várme
gye és városa, s Buda városa szinte meg fognak bírálók 
nevezésére kéretni, méltóztassék ezt a Tekintetes Társa
ság annak idejében, a pályamunkák beküldési határnapja 
közeledtével , a nevezett nemes hatóságoknál emlékezet
be hozni, -— szóval elkövetni mind azt, mit a maga 
bölcsesége s tapasztalásai szerint szükségesnek itélend 
ez ügynek legcélszerűbb vitelére.

A ki a Tekintetes Társaságnak hazai tárgyak iránti 
vonzódását annyiszor tapasztalván , egész hizodalómmal 
tett kérést in teljesítését is reményiem, s tisztelettel ma
radok a Tekintetes Társaságnak alázatos szolgája

Gr. A n d r á s y  György .

f A Julius 9. volt gyűlés édes örömest nyújtván 
kezet a nemes grófnak, az ügy vitelét a titok- 
nokra bízta, ki ennek következtében a fentebbi
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hivatalos felszólítást a hazai s több külföldi lapok“ 
bán közzé tevén, 1840. martina 1-ig mint ha
tárnapig a következő jelmondata hat pályamunka 
érkezett az academiai hivatalhoz:

1. Hcgelu nach den Gesetzen der Katar- (Német nyelven )
2. A szív nyugodalma s boldogsága kihat a tagokra. 

(Magyar nyelven.)
3. Der Mensch sinnt aus , was er thun wolle; aber 

der Herr giebt den Fortgang. Spr. Salam. G. XVi. v. 9. 
(Német nyelven-)

4. Víz,  tűz jó két legény a háznál, de rosz két 
mester- (Magyar nyelven.)

5. Auxilia humilia firma consensus facit. P. Syr  
(Magyar nyelven.)

6- Xatne, (Német nyelven.)

Vizsgálókul az acarientia részéről 
Sándor és Vásárhelyi Pál r. és Gát.y István 
lev, tagok neveztettek a fen említett testületek 
pedig szinte bírálók kiküldésére szól itt atyán
fel, Gomör vármegye Sámuel első
alispán, Nagy Károly főjegyző és Ilámos József 
tbiró; Pest vármegye Ja Miklós tbiró, 
Schmidt György nyugalm. kir. prof. és Mocsy 
íjászló rendes mérnök; Pest városa r. mérnök 
Erhard Ágoston és Joannovics Demeter, úgy 
Tüköry Józse f váf polgár végre Buda fővárosa 
Reymeyer Józse f és Kratzer Józse f halász- és 
Endresz Miksa molnármester urakat küldötte ki.

Miután ehez képest a pály airatok az említett 
vizsgálók bírálatán (a Buda városiakét kivevőn,
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kiktől azok vélemény nélkül kerültek vissza) 
általmentek , 1842. novemberben a helyben volt 
vizsgálók ülést tartottak, s abban véleményeiket, 
a távollevők írásban benyújtott véleményeikkel 
összeegyeztetvén, jelentésüket az akkor állt 
XIII-dik academiai nagy gyűlés eb be terjesztették. 
A küldöttség véleménye ez volt:

,,Az első vagy is történeti kérdésre egy 
külön jutalomfelelet sem érkezvén, csak a IV. 
számú érdekelvén mellesleg annak utolsó ágát, 
az első rendbeli jutalmak kiadása helyt nem lelhet “

„A másodikra érkezett munkák egyike sem 
emelkedik a középszerűség fölébe; s ámbár az 
imént említett lV-d. számit elméleti részénél s 
összeállított adatainál fogva dicséretet érdemel; 
mivel azonban a kérdés csak úgy tekintethetnék 
megoldottnak, ha a javaslott védmódok célsze
rűek s kivihetők volnának, illyenek pedig egy' 
munkában sem találtatnak: az ezen második kér» 
déshcz ragasztott jutalom sem ítéltethetett oda 
egyiknek is a pályázók közöl.u

„Mivel azonban mind a hat iratban együtt, 
hol egy hol más eszme tűnik fel, vagy jobban 
kiemeltetik, célirányosnak látszott, hogy a vé
lemények e tárgy ra leendő fordítása s iráoyíá- 
sara, mind a hat értekezésnek liszteledij mel
letti kinyomatása a jntafomalapitónak ajánltas* 
sék.“ —
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Az academia megnyugodván ez előadásban» 
a küldöttség Összesített véleményét a jutalmat 
kitűzött igen tisztelt alapító tagjával közölte , ki 
szinte hozzá járulván» a pályázók hírlapi úton e 
tárgy! éli nyilatkozásra szólítfattak fel. Az I. szá
mú versenyző ennek következtében visszavette 
kéziratát; a II. számúé, valamint a III. szám meg
holt szerzőjének Örököse világosan bele egyez
tek az illető értekezések nyomatásába; a IV. V. 
Ví. számnak szerzőiktől nyilatkozás mind eddig 
hiába váratván, de hallgatások méltán bele egye
zésnek vétetv én , valahara veszi a közönség is 
ez öt értekezést; s veszi egyszersmind, a nagy 
nevezetességű ügy körüli eligazodhatás tekinte
téből, a bírálok írásban beadott véleményeiket, 
s Győry Sándor és Gáty István academiai tagok 
e tárgyróli külön értekezéseiket is.

Felszabadíttatván a társaság a II. és III. 
számú iratok beküldői által a jeligés levelek 
felbontására, ez a mai ülésben megtörtént; s 
ebből a bevallással Öszbangzólag kitűnt, hogy a 
II. szám írója Bátky Károly Alsó-Dabason Pest 
vármegyében, a Jll-difeé pedig Wieser 
nyugalm. rohonci nrod. n-érnök. A IV. V. VI, 
számok jeligés levelei, új borítékba lepecsétel
ve , a szerzők jelentkezéséig ismét a levéltárba 
tétettek.

Kötelességének ismeri a társaság megemlíteni, 
hogy gr. Andrásy György úr a d i c s é r e t e t



X

n y e r t ,  IV. szánn i p á l y a i r a t  s z e r z ő j é t  
h ú s z  a r a n y  n y a l ,  a többit ív szerint há r om
mal ,  az abroszokat ehez mérsékelve külön , 
továbbá a vizsgálókat n é g y  aranynyal díjazta s 
illetőleg kész díjazni; Győry Sándor és (iáty 
Istv. ac. tagokat pedig, kik saját véleményeiket 
is előterjesztek a kérdésről, külön mindeniket ö t
ven arany nyal  tiszteli meg. — A munkából 
leendő öszves jövedelem köz célra lesz szánva.

Költ Pesten , a m. t- társ. kis gyűlésében , 
martius 10. 1845.

jD Schedel t ' .  m. k,
ötöknek-
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II. SZÁMÚ PÁLYAIRAT.

A szív nyugodalma es boldogsága kihat a tagokra, 
S a haza szíve Buda-Pest.

Krasznahorkai és Csik-Sz.-Királyi Gróf Andrásy 
György, cs. kir. aranykulcsos, főispán, s a ma
gyar tudós társaság igazgató és tiszteleti tag ő mél
tósága által kitűzött pályafeladatokra— mik szerint 
Pest és Buda városok a Duna vizének 1838. évi 
kiöntése által megróni bolt állapotjokból olly bá
torságos helyzetbe tétetnének, hogy a Duna vizé
nek rajtok semmi pusztító hatalma többé ne lehes
sen— nevezetesen e következőre :

M i lenne a legcélirányosabb Pest és
Buda városaiban, hogy azok a Duna vize rendkívüli 
áradása miatt rommá , s düledékké ne váljanak?

Felelem. Az okosság azt hozván magával leg
először is, hogy minden megtörténhető rémitő nagy 
károk és romlásoknak eltávoztatására mindenkor 
a legszükségesebb orvosló eszközök vétessenek elő, 
hogy annak utána a több véd eszközöket minden 
félelem, s további - rémülés nélkül bátorsággal le
hessen követni; itt is először a két városnak kerü
letét, de kivált a Duna felöl való részeiket kell 
olly erős és bátorságos állapotba helyheztctui, hogy 
bent a városokban a szükséges erősítéseket, jobb

1 *
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módú építkezéseket, minden félelem, történhető 
rémülés és nagyobb romlás nélkül bátran lehessen 
folytatni.

1-ször tehát, hogy szabad kir. Pest cs Buda 
városok a többszöri költségektől megmeneked je- 
nek: én azt ítélem legcélirányosabbnak, hogy mind 
a két város mellett a Duna két szelén most egy 
úttal, s egy költséggel készíttessék olly erős kő 
bástya, mint a millyen már a mostani híd állásán 
felül és alul egy darabon el van kezdve, de mégis 
azon különbséggel, hogy a két. város közt folyó 
Duna tizének szélein építendő kőbástya olly ma
gosra emeltessék, hogy a Duna vize 1838. évi ki
ömlésének magosságát legalább is egy lábbal felül 
haladja*, melly építendő kőbástyának a Táros fe
löl való oldalát, nehogy nagy helyet foglaljon el, 
rézsutosan kell földdel megtölteni. Ezen , a Duna 
partján létesítendő bástyát ngy is lehetne építeni, 
hogy két erős kőfalat egymástól bizonyos távolságra 
kellene felállítani, s a közhézagot földdel keményen 
megtömetni. Az e módon építendő kőbástya az 
előbb javaslottnál ugyan erősebb, de sokkal költ
ségesebb is volna; ezen kívül nagyobb helyet is 
foglalna el a Duna partján, holott némelly helyen 
most is nagyolt szüle tér van a Duna széle, és az 
épületek között.

A Duna vize ki áradása ellen olly módon is 
lehetne ótaloinbástyát építeni, ha a Duna szélin 
bizonyos szélességit és magosságií föld hordatnék, 
s az mind a két oldalán gyepszínnel kirakatnék. 
Ez még legkevesebb költségbe kerül, de legliaszon- 
vchctctlenebb is, melly nem egyéb haszontalan köl
tekezésnél, mellyet legigazabban a szomorú követ
kezés fog megmutatni.

Minthogy pedig a megtörténhető romlástól min
denkor lehet félni, legszükségesebb lenne ez okból 
az ó tál ont-bástyát Buda városának csak a Duna



felöli oldalán, Pest városának pedig egész külső 
kerületen legelőször is elkészíteni, úgy azután 
bent a városokban bátran lehetne a több szükséges 
nagy munkákat folytatni, nem félvén többé semmi 
veszedelemtől; mert könnyen megtörténhetik, hogy 
ha-először erős ótalom nem készíttetik a Duna szé
lein a két város között; mikor legjobban folytat- 
tatik bent az építkezés, akkor ronthat ki a Duna 
vize pusztító erejével, a midőn m ár, az isteni ha
talmon kivid, semmi földi hatalmasság rajta nem 
győzedelmeskedhetik. —

2-szor, hogy a még most épségben lenni lát
szó, de az Össze romlástól félthető épületek állan
dóan megmaradhassanak: legcélirányosabb segéd 
eszköznek ítélem azt, hogy minden épület alatt a 
földalatti üregeket, mellyek legnagyobb okai az 
épületek elgyengülésének, földdel be kell tömetni; 
minthogy a viz gyakori felfakadása miatt az épü
letek fundamentumai nagyon megerőtlenednek: meg 
lévén pedig tömve az Uly üregek, továbbra is meg 
fognak maradni a különben leomolható épületek.

3;szor, hogy ennekutána Pest és Buda váro
sokban az egészen ujonan építendő mindenféle épü
letek állandók lehessenek, én az ollyan épitésmó- 
dot ítélem célirányosnak, miszerint az épületek 
leteendő fundamentumait ne kelljen többé leásni 
az elgyengült földbe, mint eddig szokták, hanem 
a’ mostani föld színére tétessenek le az épületek 
talpkövci, még pedig nem mész- vagy más por- 
hanyos kövekből vagy homokos földből készült 
téglák és vályogokból; és a mint fel fele növeke
dik az épület fala, úgy kell kívül belül feltölteni 
kemény összevegyített köves földdel, és midőn a 
meghatározott magasságot eléri a kemény töltés , 
akkor kell a szobák belső földszinct meghagyni ; 
vagy pedig, a kik földalatti helyeket akarnak hagy
ni , azon esetben az újonnan készítendő épületek-
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nek' csak külső részeit kell földdel megtömni, be
lül pedig a mostani föld színe légyen a pincéknek, 
vagy más földalatti helyeknek feneke, vagy alja. 
Ha igy a most előadott építési mód szerint, illendő 
szélességű falakkal és a fent javasolt építési sze
rekkel lesznek ellátva az újonnan építendő épüle
tek, bizonyosan állandóságokat remélhetni; ha pe
dig, mint sokan szoktak cselekedni, az egész épü
let fekvését bizonyos magasságra földből feltöltik; 
s úgy teszik rá az épület fundamentomát, akkor 
az a nagy teher miatt bizonyosan le szokott szállni, 
s vele együtt, az épület is, sőt niegis repedezvén 
állandó soha nem lehet.

Szabad kir. Pest városa alatt levő vízi cana- 
lisoknak a mostaniból tökéletesebb állapotra ho- 
zathatásáról való véleményem:

1-szőr. Minthogy szabad kir. Pest városának 
tisztaságára nézve elkerülhctlenek a földalatti cana- 
lisok, inellyeken a városból mindenféle tisztáta- 
lanság ki takarodjék; ezen vizcanalisok az én vé
leményem szerint semmi esetben meg nem marad
hatnak jelen állapotjokban, mint a már megtörtént, 
s viszont következhető nagy romlásoknak fő okai; 
hanem eziránt legelőször is ez a megjegyzésem , 
hogy mind elrontassanak, és az ujakat olly módon 
szükséges rendelni, hogy ennekutána a canalisok- 
ban lévő vizek a mostani folyásokkal egészen el
lenkezőleg irányoztassanak ki a városból, hogy 
igy minden földalatti összekapcsolás a város és 
Duna közt örökre megszűnjék, mivel csak ezen 
módon cs nem másképen tdvolíttathatik el a be
következhető veszedelem; különben megtörténhe
tik, hogy a Duna vize, kivált rendkívüli áradása
kor, a régi canalisokon hívül más földalatti utakat 
is nyithat magának, ha mostani állásokban továbbra 
is megmaradnának.
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2-szor. Szabad kir. Pest városa földalatti ca
nalisainak jobb állapotba hozathatásáról való véle
ményeimet, e munka végen, két különböző rajz
ban terjesztem a nagy tiszteletű közönség elé.

A canalisoknak jobb állapotba hozható mód
járól értelmem az I. táblának útmutatása szerint ez :

a) Hogy Pest városának a közép lincáján ke
resztül, elkezdvén a Vátzikapnnál az Üllei-kapnig, 
kell egy föld alatti széles canalist készíteni, mellybe 
az egész városból a vizek két felől több kisebb 
catialisokon folyhassanak, melly anya-canalis ma
gába ve vén egész városból a vizeket, kivezeti a 
város végéig; honnan ismét a soroksári Dunába 
irányoztassék, ineily tájon legjobb folyamatja, és 
esése lepne az anya-canalisban lévő víznek.

A város közepén létesítendő anya-canalisnak 
azon nagy haszna lenne, hogy ezáltal a többi ca- 
lialisoknak a Duna vizéveli egybeköttetésök meg
szűnnék, de nein is húzódnának olly messze távol
ságra, mint eddig; mivel a város közepén levő 
anya-canalis sokkal kurtább utón magába veszi két 
oldalról az egész városban levő minden vizet.

b) Pest városában létesítendő vizi-cunalisok- 
nak a mostaninál tökéletesebb állapotba tétethető- 
sérőli második véleményein a l|. tábla lítniutatása 
szerint ez:

Hogy a városból a vizek, s mindenféle feles-- 
leg nedvességek, minden akadály nélkül kifolyj 
hassanak: e végre a mostani vizi canalisokat, mely- 
lyek a föld alatt igen céliránytalanul vagynak ké
szítve, elkeli rontani mind, és újakat kell helyet
tük csinálni, mellyek a szükséges célnak a mosta
niaknál tökéletesebben megfeleljenek ; még pedig 
olly móddal, hogy ennekutána ezen módon is , 
ne a Dunába folyjon ki a víz, a városból egyene
sen különböző kis caualisokon, —. hanem több 
különböző helyekről több apró canalisoltou a vá-„
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fosból a mostani folyásokkal egészen ellenkezőleg 
a város napkeleti oldalán egy az e végre készítendő 
anya-canalisba, melly anya-canalis, magába vevén 
a városból kifolyó minden vizet, távol a város
tól vezetni azt a Dunába, igy a Duna vize nem 
leven semmi cgybeköttetcsben a városban levő 
vízi canalisokkal, nem gyengítheti meg többé a 
város épületeinek fundamentomait, mint eddig, 
nem leven a Duna partján semmi vízfolyás hagyva.

A fent leirt módon építendő vízi két anya- 
canalist akképen kell készíteni: hogy a Dunának, 
bár rnilly mérteket is meghaladó, áradásaival senuni 
közösülésbe se jöhessenek; s egymással semmi ösz- 
szeköttetésben nem lévén, egyedül a városbeli 
kisebb eanalisok felvételére használtatnának.

A következő kérdésre pedig:
Valljon a Dunának a két város táján bizonyos 

normalis szélességre vétele, o tt, hol az
áiló-hiá terveztetett, a jégveszedelmet, örökre 
ritaná-e s efféle szabályozás nem a palotai
szigettől kezdve az úgy nevezett pesti nagy és kis 
budai, s Margit sziget elrekesztése a Dunának a 
Szent-tlellért-hegy táján a pesti oldalon szélesbítése, 

mire nézve a kisajátítási törvény , ka ide
bizonyosan lenne alkalmaztatható. Végre az úgy ne
vezett soroksári D ima egész elzárása által legjobban
eszközölhető ?

Feleletem az: hogy a Dunának a két város 
közt bizonyos szélességre vétele a jég veszedelmét 
örökre el fogja hárítani, igen természetes cs köny- 
nyen megfogható következés; mert a közönséges 
tapasztalás bizonyítja, hogy bár akár melly folyó 
víz is minél erősebb és szőkébb határok és partok 
köze szorittatik, minden bizonynyal annál mé
lyebb medret ás magának; mert ha a folyóvizek 
keskeny és szűk mederbe szoritlatnak, annál na-
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gyobb erővel és sebességgel folynak; a Duna vizé
nek pedig éjjen az a nagy baja, hogy mind a két 
város között felesleg való mederben folyik, mind 
j>edig a városokon felül és alul, mindenütt vissza 
tartoztató akadályokkal kell a Duna vizének küsz
ködni, melly vissza tartoztató nagy akadályok miatt 
nem mehet olly sebességgel és nagy erővel, hogy 
a maga medrét kitisztíthatná és szabadon folyhatna; 
ennél fogva a Duna vize, mostani állásában, nem 
hogy tisztíthatná a maga medrét, hanem időről 
időre nagyobb hoinoktorlások növekednek a Duna 
fenekén, annak Iasstí, széles és mintegy csak an- 
dalgó folyása miatt.

Ha valahol, csak itt kellene olly hathatós mó
dokat feltalálni, mellyekkel a Duna fenekén levő, 
s a víz folyását viszatartoztató, és ellent álló aka
dályokat el lehetne távoztatok

A Duna vize kártékony kiöntése Iegkövetke- 
zőbb okának lehet bizonyosan hinni először az t, 
hogy a Duna vize a két város közt igen széles me
derben és nagyon lassan cs gyengén foly; végre 
a városokon felül és alul mind áradáskor a vizet, 
mind pedig tavaszi olvadáskor a jegeket megfogják 
és visszatartoztatják, és ugyan azok szülik a rend
kívüli vizkiöntcsekct, és siralmas veszedelmeket. 
K nagy veszedelmek cs akadályoknak bizonyos 
eltávoztatására véleményem és értelmem c követ
kezendő 3 pontban összesül:

1. A két város között nemhogy szélesbíttes- 
sek a Duna vize, hanem inkább szőkébb, keske
nyebb határok közé szorittassék, elkezdvén a vá
ros felső részén Vácz felől egész a Csepelsziget or
ráig , igy bizonyosan jobban ki fogja tisztítani 
minden ellenálló akadályok cs tisztátalanságoktől 
a maga medrét, ezen kivid sebesebben is nagyobb 
erővel is fog folyni: nem szelesbíteni kell annak- 
okáért a Duna folyását, hanem minél inkább kés-
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kenyíteni, hogy az óhajtott tökéletes célt annál 
bizonyosabban el lehessen érni.

2. A pesti, nagy és kis budai s Margit szige
tek elrekesztése is igen nagyon szükséges fog lenni 
a Duna vizének szűkebb mederbe leendő szorítá
sára , minél fogva ezeket, mint a Duna vize folyá
sát visszatartóztató akadályokat, meg kell egészen 
szüntetni szigeteknek lenni, igy bizonyosan szaba
dabb, és erősebb folyása fog lenni a Duna vizének.

3. A Duna vize szabad folyásának visszatar
toztató egyik fő oka a Csepel sziget orránál két 
felé szakadása a Duna vizének, a hol is rendkí
vüli szélességben csak mintegy andalgó csendesség
gel folyván nemhogy kivájhatná a maga medrét, 
hanem itt is naponként több több liomoktorlás tá
mad a fenéken, mellyek természetesen a vizet meg
fogják, a j eget visszatartóztatják és jéghalmokra 
torlasztják s az ekképen megakadályozott vízből 
igy következnek a siralmas és kártékony áradások.

így értvén annakokáért a fentebb érintetteket, 
a Dunának Soroksár felé szakadó ágát végkép el 
kell fogni, hogy itt is a Duna vize nem ké t, ha
nem csak egy szűk mederben folyjon, s ekképen 
a Csepel szigetét is szigetnek lenni meg kell szün
tetni, a mi nagy segéd eszköz leendne a Duna 
sebesebb és erősebb folyhatásának; mi ha megtör
ténnék, s a Csepel szigete megszüntettetnék sziget 
lenni, felette nagy haszon és jótétemény lenne a 
szigetbeliekre nézve is.

Továbbá az elrekesztendő soroksári Duna kez
deténél olly hathatos vízcsatornát is lehet alkotni, 
melly egy munkával a Dunától a Tiszáig elhatna; 
e csatorna aDuna szélin olly hathatós zsilippel lenne 
el látva, hogy midőn a Dunának rendkívül hirte
len áradása történik, tüstint ki lehessen ereszteni a 
Duna vizéből a Tiszába,
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Végezetre, hogy Pest városa tökéletes bátor
ságba helyeztessék a Duna vize áradásától, a fe- 
jebb érintetteken kívül elmulhatatlanul szükséges, 
hogy általánosan hathatós erős bástyával körül 
legyen az egész város kerítve; így lehetne aztán 
Pest városa valóságos igazi kerített város, minden
féle ellenség ellen szabad és bátorságos.

Nagyon szükséges volna egész Pest városának 
földszinti területét legalább fél ölnyi magosságra 
felemelni, hogy úgy az egész város száraz, és 
felemelkedettebb helyen feküvén, belőle, a fent 
megirt mód szerint készítendő canalisokon minden
féle rósz nedvesség jobban kiszivárogna, sokkal 
szárazabb és egészségesebb lenne, sőt az épületek 
is nagyobb állandóságot ígérnének, mint most; 
ezenkívül körül lévén erős bástyával véve a város, 
nem kellene többe rettegni semmi külső veszede
lemtől, hanem minden nyugott, és bátor lélekkel 
folytatná a neki istentől ki inért pályát, áldván és 
dicsérvén a magyarok erős istenét! —



III. SZÁMÚ PÁLYAIRAT.

Der Mensch sinnt aus was er thun wolle *
aber der Herr gibt den Fortgang Sp, SaL c, XVI, r. IX,

Beantwortung
D er zweiten, auf den Antrag des Hochgebornen 
Herrn Georg Grafen v. Andrássy, Administrators 
der Obergespannswürde im Gömörer Comitate, 
k. k. Kämmerers, und dirigirenden Ehrenmitglie
des der ungarischen Gelehrten-Gesellschaft, von 
den Ständen dieses löbl. Comitats gestellten Preis
frage, mitgethcilt in der königlich-freistädtischen 
Pressburger Zeitung, Nro 49 und 50 den 19. und 
22. Juni 1838.

‘2 ) Welches wäre — derjenigen M ittel, welche 
das Vermögen der beiden Städte überschreiten, zu 
geschweigen —- die zweckmässigste Bauart Pesth 
und Ofen, damit diese Städte durch eine der diess
jährigen ähnliche, ausserordentliche Überschwem
mung , die sich wieder ereignen kamt, nicht abermals 
in Schult und Trümmer verwandelt werde etc. etc.

Schrecklich ist die Erinnerung an das jammer
volle Elend, was Ungarn, und vorzüglich Pesth 
und Ofen im Monate März 1838 durch die Über
schwemmung der Donau gelitten hat: aber noch 
schrecklicher ist est, daran zu denken, was die-
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sen beiden Städten bei der — wie nachfolgend sieh 
erweisen wird — fortsteigenden nahmhaften Erhö
hung des Donaustrombettes, für Li »glücke bevor- 
slehen; das gröste aber, wenn das Gerücht sich 
bestätigen sollte , dass man den Antrag habe, 
nin eine bestimmte Normalbreitc des Donaustro
mes zu erzwecken, einen Thcil der Pesther Seite 
zwar abzugraben, aber gegenseitig auch einen Theil 
der Felsen des Blocksberges (Gerhardsberges) ab
zusprengen ! — Gott wolle zwar behüten, dass 
meine Ahnung je in Erfüllung gehe; — aber, 
wenn inan die Lage von Ofen auf der Erdkugel 
betrachtet, und bemerket, dass unter diesem Erd- 
giirte l, nemlich, zwischen den 15-ten und 55-ten 
Grade, der ganze Erdball mit vulcanischem Feuer 
dnrehwebet ist; wenn mau nimmt, dass der anti- 
podische Katharinen-Archipel in Nordamerica, die 
Fnchsinseln Kodiak, Alaschka etc. vulcanischer 
Natur sind, und die Insel Sanach vorzüglich mit 
heissen, gleich den Ofner Quellen berinnt ist, so 
wie Awatscha auf Kamtschatka, die Kuldarin'schcu 
Berge in Irkutsk, und die Kurilischen Inseln, wo 
auch heisse Quellen sich vorfinden: wie leicht ist es 
zu befürchten, dass durch Absprengung des Blocks
berges, welcher wahrscheinlich mit vorerwähnten 
Gebirgen in einer unterirdischen Verbindung stehet, 
man auf eine Schlucht kommen könne, wodurch 
das vulcanische Feuer Luft bekommen, und ein 
zweiter Vesuv, Aetna, oder gleich dem Geysser 
in Island, ein Ausbruch entstehen könnte. — Würde 
dann der schmale Baum des Donaustromes nicht 
bald mit Stein und Lava-Schutt — gleich den Eis- 
massen A. 1838 angefüllet werden, und die in 
ihrem Laufe gehemmten Finthen sich einen ande
ren Weg — leider durch die Stadt Pesth suchen 
müssen ? — Schon haben wir einen Beweis durch 
die letzte Überschwemmung der Stadt Gran erlial-
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ten, wo auf dem Ilanptplatze neben der Dreifal
tigkeits-Kapelle ein Springbrunnen von warmen 
Quellen entstanden, zmn Glücke aber wieder ver- 
sieget ist.

Solchen ferneren Unglücken also vorzubeugen, 
und der Stadt Pesth Sicherheit, zugleich ein gross- 
artiges Ansehen zu geben, versuchte ich beilie
gende Pläne zu verfertigen, und zwar, sub

A) A b t h e i l u n g  Nro I.
ist aus einer sehr alten, von Samuel Mikoviny auf- 
genommenen Mappa des Pesther Comitats entnom
men worden, um zu zeigen, dass vor alten Zeiten 
ein Canal, oder Wasserablcitung Lit. a—a) um die 
Stadt Pestit gezogen w ar; ein Zeichen, dass da
mals schon die Stadt mit Wassergefahr öfters be
drohet war. — Dicse Mappa wird wahrscheinlich 
auch in den Pesther Archiven zu finden sein. — 
Älter, als die Ortschaft Soroksár muss sic sein, 
weil dieser Ort noch nicht darauf angezcigt ist, 
und ich selbe nur idealiter dazu gezeichnet habe. 
Dieser oberwähnte Canal also brachte mich auf 
den Gedanken, wie dem Unheile dieser Stadt ab- 
zuhelfen wäre, wozu m ir, da ich seit 43 Jahren 
dieseither umgestaltete und vergrösserte Stadt Pesth 
nicht mehr gesehen habe, der Überschwemmungs- 
plan von Pesth und Ofen 1838 des 5-ten Feld- 
ArtiHeric-Rcgiuientes, wesentliche Dienste leistete, 
wornach ich also folgenden Entwurf geziemendst 
unterbreite:

Nro II.
Grundriss der beiden Hauptstädte Öfen und 

Pesth , wie vorzüglich letztere Stadt für die Zu
kunft zu erbauen w äre, tun nicht nochmals so 
einem höchstunglücklichen Ereignisse zu unterlic-
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gen. Es soll nemlich um die Stadt, bei Lit. A) 
ein freier Platz (gleich der Glacis in Wien) von 
'200 Klafter Breite belassen werden. Die Mitte des
selben, bei 100 Klafter Breite , muss sammt dem 
Waitzner Damm, welcher, wie ich aus der Über- 
schvveimmings Geschichte entnehme, jetzt bei 20 
Schuh auf der Wassermass über 0 erhoben ist, 
um 4, oder wenn es das Local erlaubt, auch meh
rere Schuhe, von dem Donaunfer abgenommen, 
und vertiefet werden, so , dass für den Donau- 
stroin ein bestimmter W asserstand von 16 oder 14 
Schuh über 0 verbleibe, bei einer grösseren W'as- 
serhölic aber das Wasser in diese Vertiefung ab- 
diese. Dieser Vertiefung will ich den National- 
Nainen „ V ö l g y e i é t “beilegen, und dieselbe kann,
da der Umstand nicht so oft eintritt, und oft 10—20 
Jahre vorüber gehen können, ohne dass der Strom 
so hoch steige, auch als Wiesen zwischen den Stras
sen und Fusssteigen benützet werden. Die Vertie
fung darf aber nicht durchaus 4' tief sein, sondern 
bei der Joseph- und Franzens-Stadt höchstens auf 
l 1/*' tief ansgegraben werden. Ausser den vorer
wähnten 100 Klaftern , verbleiben noch auf jeder 
Seite 50 Klafter, sow-ohl gegen der inneren, als 
äusseren Stadt, welche sanft anisteigen, und sich 
zu einem Damm, Lit. B) erhöhen sollten. Dieser 
Damm aber muss mit gut verpfählten Faschinen- 
Würsten angelegt, und die ausgegrabene Erde dar
auf verführt werden, so jedoch, dass die Leopold- 
und Theresienstadt mit einem 4 Schuh, die Joseph- 
und Franzensstadt aber mit einem G bis 8 Schuh 
hohen Damme eingefangen werde, welche Höhe 
durch den Soroksárer Damm, so nicht tiefer ge
macht werden darf, am besten an gezeigt w ird. Zur 
Sicherung der Dämme aber, sollen bei jeder Strasse 
selbe wenigstens von einer Seite gemauert, und 
eine solide Spannung gegeben werden, so wie es
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der Dmchschnittsplan Nro III. Lit b) zeigt. Die 
Oberfläche dieser Dämme ist auf 20 Klafter Breite 
anzulegen, so dass inmitten eine Strasse 10" Breite, 
und die beiderseitigen Trottoirs, jedes 5" Breite 
erhalte, und mit Bäumen zu einer vierfachen Allee 
besetzt werden können. Diese Dämme, oder Wälle 
genannt, werden um S bis 10 Schuh höher sein, 
als das Völgyelet in der Mitte ist. An diese Dämme 
nebenan sind bei Lil. C) neue Ilanssteilen, und 
eine Gasse angebracht, welche ich zum Andenken 
der unglücklichen Catastrophe, die „öftere, m itt
lere und untere Nothgasse" benannt habe. Dieselbe 
soll alseine Hauptgasse angesehen werden, und 
eine vollkommene Breite erhalten, weil ich dann 
in derselben den Hauptreinigungs-Canal, wie cs 
später folgen wird, aubringen will. — Ks sollen 
übrigens diese Häuser Lit. C) schöne und solide 
Häuser werden; — unten gegen die Nolhgasse Gc- 
wölber und auch Keller angebracht, und hierauf 
wenigstens 2 Stockhohe Häuser erbauet werden. 
Zur Sicherheit Wäre es auch gut, die Mauer gegen 
dem Damm auf Piloten und Röste zu hauen.

Nun ist est aber auch nöthig, dem Wasser 
einen Abfluss zu geben, der nach meiner geringen 
Localkenutniss nirgends als bei Lit. J>) gegeben 
werden kann, wo eine genaue Nivellirung es zei
gen wird: wie auf dein sparsamsten Wege die be
vorstehenden Anhöhen bi3 auf die tiefste Niveau- 
Gleiche des Völgyeiét, mit einem kleinen Kalle, 
auf 100 Klafter Breite durchzugraben wäre. Ich 
glaube doch , dass man mit 2 bis 3000 Klaftern 
den Zweck erreichen, und die Anhöhen sich en
den würden, so dass das Wasser bis auf dem 
Grunde des V ölgyelet abfltessen, mul dann durch 
einen breiten Canal in den Soroksáréi- Donau-Arm, 
ober Soroksár hincingelassen werden könnte. Die
ser Arm müsste aber oberhalb diesem neuen Canal
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ganz von dem Donanstromc abgeschlossen, und so 
verwahret werden, dass bei jeder Anhäufung des 
Eises der Hauptstrom nicht mehr in diesen Arm 
eintretten könne. Dadurch würde der rechte Do- 
nauarm genöthigt sein, das Strombett zu vertiefen, 
oder wenigstens die Sandbänke wegzunehmen. Sollte 
aber dieser Donauarm vermiig der Normalbreite 
(wovon später die Rede sein wird) zu schmal sein; 
so bleibt nichts übrig, als dass man durch Abgra- 
bung der Csepel-Insel zu Hilfe komme, wie auf 
der Mappa Nro 1. und in den 2-ten sub II) beilie
genden Karte, die rőtbe Linie zeigt. Man wird 
dadurch nicht nur er zwecken, dass der Strom brei
ter w ird , und mehr W asser fasset, sondern auch 
dein Übelstande, dass diese Insel dem Donaustrome 
entgegen liegt, folglich bei dem Eisgänge sich das 
Eis an diese Insel festgesetzt, und den sich nach 
Westen krümmenden Strom bei grosser Anhäufung 
des Eises ganz versperrt, und zuin Zurückströmen 
nöthiget — welches alles der Hauptgrund der letz
ten schrecklichen Überschwemmung war , — da
durch Abhilfe geleistet; wozu der Soroksárer Do
nauarm nichts beiträgt, weil dieser wegen seinen 
vielen Inseln schon früher mit Eis angefüllt wird.

Lit. E) ist ein Canal in der Mitte des Völgye
iét, 3 bis 5 Klafter breit, und 4 bis 6 Schuh tief, 
darnach cs die NothWendigkeit erfordert; welcher 
Canal dann die Wässer von der Teufelsmühle oder 
Rákosfluss, dann von dem Stadtwäldchen, kurz 
alle Wässer, welche von Rückwärts kommen, 
aufnehmen würde. Nur müssten dann über den
selben , und zwar bei jeder Strasse Brücken mit 
Pontons, oder gesprengte verzahnte Brücken, sol
che ncmlich, welche zur Zeit der Gefahr einer 
Überschwemmung weggenommen werden können, 
gemacht werden. Auch ist es liothwendig, dass 
bei jeder Strasse, und zwar auf beiden Seiten zwei
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Pletten zur Überfuhr, wenn hei grossen Wasser 
die Brücken abgetragen werden müssen, in Ver
wahrung gehalten werden; damit die Communi- 
cation, wenn der Canal nicht nur durch den Eis
gang, sondern auch durch einen W'olkenbruch, oder 
sonst einen unvorherzusehenden Fall, mit Wasser 
überfüllt wird, nicht gesperrt werde.

Ein zweites Project hinsichthch dieses Canals 
ist noch zu erwähnen. Dass sich nemlich eine Ge
sellschaft auf Actien bilden mochte, einen oder 
zwei schiffbare Canäle daraus zu formen. Es müsste 
dann bei dem Waitzner Damm eine gute Schleusse, 
ungefähr 5° breit innerer Lichte, und 4 Schuh tie
fer als der niedrigste Wasserstand der Donau ist, 
und welche zu Winterszeit zu sperren w äre, an
gebracht w’erden, damit der Canal in Sommerszeit 
immerwährend hinlängliches Fahrwasser erhalte. 
Der oberwähnte Canal Lit. E) müsste aber dann 
schon 10 bis 15 Klafter in seiner Breite erhalten, 
damit die Schiffe sich gehörig ausweichen konnten; 
auch müssten bei den Hauptstrassen entweder gut- 
gemauerte und gewölbte, oder Kctten-Brücken über 
das ganze Völgyeiét gemacht werden; so wie es 
der Durchschnittsplan Nro IV zeigt. Dieser Canal 
wäre dann von Lit. D) (Grundriss Nro II) gegen 
Ötsa, von da durch den Morast bis Sari, und von 
da bis in den Morast bei Kecskemét, und dann 
wieder in dem Morast bei Csongrád in die Theiss 
zu führen. Man sehe auf der 2-ten sub B) beilie
genden Karte, die rothen Linien a) b) e) f). Oder 
aber von Sári nach Fülöppszállás, Vadkert, Ha
las, und Szegedin (Lit. e) c) d).

Welcher Vortheil würde da dem Lande in 
Hinsicht des Commerzes nicht entstehen, wenn 
der erste Canal über Kecskemét mit der Theiss, 
und somit auch mit dem Körüsiluss verbunden 
würde I Ebenso über Szegedin mit der Theiss und
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dein Marosflusse} Bei dein Ersten wurden %. bei 
dem Zweiten ‘ft an der Wasserstrasse gewonnen, 
die Producte schneller in der Zeit, als auch wohl
feiler an Unkosten von der dortigen Gegend nach 
Pesth, als auch von Pesth in die Gegenden von 
Grosswardein und Arad verführet werden können, 
und dabei in gegenwärtigen Zeiten die Dampfschiff
fahrt von grossem Nutzen sein» Würde dann noch 
die Maros schiffbar gemacht, und ein Canal von 
Carlsburg in Siebenbürgen, bewässert durch den 
Sebesflnss, bis in den Alutafluss bei Hermannstadt 
gezogen; so würde eine ganz neue Wasserstrasse 
durch Ungarn, Siebenbürgen, und die Walachei 
bis Nikopoli wieder in die Donau entstehen, und 
dadurch den ineistgefahrvollen Punkten auf der 
Donau ausgewichen werden.

Schade, das nicht damals, als der Bátser Ca
nal durch die Gebrüder Kiss angelegt wurde, die
ser gleich von Pesth nach Szegedin geführt wurde. 
An Gefalle, glaubeich nicht, dass ein Hinderniss 
obwalte, da von Bezdán nach Földvár an der Theiss 
27 Schuh Fall, nach der Kiss’schen Nivellirung 
ist, und überhaupt die Schiffahrts - Canäle sehr 
wenig Fall brauchen. W elcher Nutzen würde es 
nicht ftir Grund und Boden sein, wenn die Kecs- 
keinéter Haide mit Canälen durchschnitten, bewäs
sert, und auch die Moräste abgezapft und urbar 
gemacht würden?  Wie viele Ortschaften können 
da noch erbaut werden, wie viele Menschen sich 
neben der Wasserstrasse ihr Brod suchen, und 
welcher Vortheil nicht dadurch der Menschheit, 
dem Lande, und Staate entspringen ?

Um die Möglichkeit der Ausführung zu erfor
schen, ist es aber nothwendig, dass die Gegenden 
aufgenommen, und genau nivellirt werden. Ob
schon nur dunkel, kann ich mich wohl auf die 
Gegend erinnern, als ich A. 1795 über die Keca-

2
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kein éter IJaide von Neusatz nach Pesth fuhr, und 
glaube, dass das Project hinsichtlich der Localität 
und des Falles vortheiiliaft ausgeführt, und dabei 
Pesth von solchen Gefahren, wie die verflossene 
war, ■— weil das Wasser auf mehr Seiten einen 
Abfluss findet, bew ahrt werden könnte.

Nun wieder zurück zur Stadt Pesth !
Auf dem Grundrisse Nro II Lit. F ) sind zwei 

Batterien oder Schanzen angebracht, wo zur Zeit 
des Eisganges Kanonen und Bombenkessel aufge
führt werden können. Durch Abfenerung dersel
ben kann der Anhäufung des Eises bei der Csepel- 
lnsel zu Hilfe gekommen, und zugleich bei der 
unteren Batterie ein Eissporn angelegt werden.

Lit. G) Die Ufer gegen die Donauseiten sollen 
durchaus von Quadersteinen , nebst den Einschnit
ten und Landzungen gut befestiget, und so viel 
erhöhet werden, als der höchste Wasserstand den 
15. Marz 1838 war. Da aber ein solches W erk 
mehrere Jahre erfordert, bis es zu Stande gebracht 
wird, so wäre inzwischen der, schon bei der Über
schwemmung angefangene Nothdamm verstärkt, 
und dermassen erhöht zu werden nothwendig.

Lit. H). Die rothpunctirten Linien zeigen die 
unterirdischen Reinigungs - Canäle an , wie sie in 
der Stadt gezogen werden sollen. Nemlich: Ein 
Haupt-Canal durch die Waitzner- und Land-Strasse, 
und durch die Üllőer-Strasse; und ein zweiter 
Haupt-Canal durch die neu anzulegende obere, 
mittlere und untere Notbgassc, welche dann bei 
Lit. I. in einen Canal zusammen kommen. Dann 
ist in jeder Gasse ein Reinigungs-Canal anznbrin- 
gen, welcher von den Häusern die Unrath-Canäle, 
und die Dachträufen aufniimnt, und in der Ilaupt- 
Canal abführt. Vorausgesetzt aber, dass sowohl 
in den Gassen für die Dachtraufe, als auch die 
Canäle in den Häusern mit Eisen- und Drahtgit-
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lern versehen sein, damit nicht durch groben Uu* 
rath die Canäle verstopft werden.

Cm aber diese Haupt- und Gassen - Canäle 
ausreinigen zu können, ohne dass eine Verbindung 
mit der Donau Statt linde; so sollen bei Lit. K. und 
L. Wasserkunstthimnc (dergleichen in der Stadt 
Prag an der Moldau viere sind) errichtet werden, 
von welchen das Wasser in die Canäle geleitet, 
und selbe von Zeit zu Zeit ausgercinigt werden 
können. Übrigens nicht nur hiezu sind diese Was« 
serkunstthürme nützlich: sondern es können die
selben höher als das höchste Hans in der Stadt 
erbaut werden, so dass die darinn befindliche Was~ 
serschöpf-Maschinc 10 Klafter hoch, auch darüber, 
wenn es nothig ist, schöpfen, und dergestalt das 
Wasser durch Röhren bis auf den Dachboden der 
höchsten Häuser geleitet werden könne , zum grö- 
sten Vortbeilc bei Feuersbrünsten l Auch können 
die in den Häusern aufsteigenden Röhren in jedem 
Stockwerke, in Küchen, oder Vorplätzen mit 
Rippen angezapft, nnd das beschwerliche Wasser
tragen beseitiget werden. Von wo dann durch 
eigene Röhren das Wasser wieder zurück in die 
Uausunrath-Canäic geleitet werden kann. Ein Bei
spiel gibt der Wasserkunstthurm in der Wasserstadt 
zu Ofen, durch w eihen das Wasser in die Festung 
getrieben wird.

Rei Lit. M) ist ein Schlcussenhaus, woriim 
pine Schleusse anzubringen ist, durch welche der 
ganze Hauptreinigungs-Canal, zur Zeit einer Über
schwemmung im Völgyeiét, hermetisch verschlos
sen werden kann. Denn, da das Niveau von dem 
neuen Marktplätze bis zu Lit. M) nur 10 Schuh 
Fall hat, und nach meiner sehr sparsamen Berech
nung der Canalticfe, ncmlich für die innerliche 
Jlöhe 5*, Gewölb U/s und Erde darauf U/s', zu
sammen S Schuh, — nur 2 Schuh Fall zum'Ab*



íluss für die ganze Strecke bei ungefähr 1000 Ivfr 
verbleiben; so würde zur Zeit einer Überschwem
mung das Wasser in den Reinigungs-Canal, so hoch 
als der Wrasserstand im Völgyelet ist, zurücktret- 
ten; welches Zurücktretten daher durch die ober
wähnte Schleusse verhindert wird : nur darf nicht 
versäumt werden, in solchen Fällen die Schleusse 
zu sperren. Von dem Schlcussenhause kann der 
Canal dann offen, ohne EingewÖlbung in den Mit- 
tel-Canal geführt werden. Wollte man aber diese 
Schleusse nicht anbringen, und den Reinigungs- 
Canal so weit fortsetzen, bis ein hinlängliches Ge
falle erreicht würde, welches nach meiner Ansicht 
nicht eher, als bis in den Soroksárer zu versper
renden Donauarm erreicht werden kann; so müsste 
dieser Canal nach der punktirten Linie Lit. N) und 
durchaus eingewölbter gezogen werden, so, dass 
er zugleich einen Damm des Völgyelet-s bilden 
w ürde,— der übrige Theil aber in gleicher Höhe 
mit dem Soroksárer Damm, mit Erde ausgefüllt 
werden müsste.

Dann wäre meine unvorgreiflichc Meinung: 
inan soll die Hatvaner Linie hinaus versetzen, 
dass sie von der Steinbrucher Linie gerade auf das 
Eck des Stadtwäldchens ginge, — die Anhöhen 
ab graben, und zum Andenken Seiner k. k. Hoheit 
des Erzherzogs Stephan, — welcher mit Lebens
gefahr in der gipsten Noth nach Pesth kam, um 
Trost und Hilfe zu spenden, eine neue Stadt 
erbauen, und mit diesem hohen Namen verewigen. 
Wodann, w-eil für die Zukunft der neue Markt
platz in der Stadt viel zu klein sein w ird, dort, 
wo jetzt die Hatvaner Linie ist, ein grosser Markt
platz zu errichten, der Pferd- und Viehmarkt 
aber ausser der Linie, oder in eine Abtheilung des 
Völgyelet-s zu verlegen wäre,



Lit. O) die rothpunctirten Linien zeigen die 
Einmündungs-Schleussen an, wenn ein Schifffahrts- 
Canal gemacht würde. Diese Schleusse aber muss 
so erbaut werden, dass sie in Winterszeit mit 
Pfosten dergestalt bedeckt und verschraubt werden 
könne; damit das Wasser dieselbe, wenn es bei 
dem Eisgänge die bestimmte Höhe übersteigt, nicht 
heben könne, sondern so wie bei einem Überfalle, 
über diese Decke abfiiesse.

Das Ufer Lit. P) aufwärts, wenn es tiefer als 
der Damm des Völgyeiét sein sollte, ist zu erhö
hen , und mit Weidenstupfer zu versetzen, so dass 
der Donaustrom nicht von rückwärts cindringen 
könne. Auch sind da zur mehreren Befestigung 
neue Hausstellen angebracht.

Lit. Q). Diese zwei Inseln sollen vom Iiaupt- 
strome abgesperrt werden, und bei

Lit. K) sind Sporen oder Stromableiter, zu 
machen, damit sich dieser Ausriss, welcher der 
Landstrasse und Wasserstadt in Ófen mit noch 
grösserer Gefahr droht, wieder anschlenune und 
belande; die kleine Ofner Insel — wäre zu wün
schen — dass das Wasser sic ganz wegnelune , 
wozu man mit Handarbeit behilflich sein sollte; 
bei der grossen Margarethen-Insel aber wären die 
Ufer zu befestigen.

Lit. S). Die auf dem Grundrisse Nro II zu er-? 
sehende Inselspitze ist mir unbekannt, da es nicht 
die Spitze der Insel Csepel sein kann. — Hier 
möchte ich nach der pnnktirten Linie den Donau
strom absperren, indem die gäbe Ausbreitung des 
Donaustromes von schlechten Folgen sein, und 
hier Untiefen und Sandbänke sich vorfinden müs
sen , welche den Eisgang verhindern, und der 
Schifffahrt schädlich sind. Darauf soll hauptsäch
lich gesehen w'erden, dass der Strom auf beiden 
Seiten bis auf 213 Klafter Breite damit er sich da§
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Strombett vertiefe, eingeschränkt, dann aber in 
einer möglichst geraden Richtung fortgeführt werde; 
daher, wie schon vorher erwähnt w urde, die 
Csepel-Insel durchzugraben, oder, wenn Felsen 
im Wege sind , durchzusprengen wären.—  Genau 
kann ich diesen Gegenstand nicht angeben, weil 
dicssfalls von vier Karten, welche ich im Besitze 
habe, keine mit der Andern ühereinstiminet, und 
die liocalität mir unbekannt ist. Dieser Ifauptge- 
genstand Wäre, meiner ergebensten Meinung nach, 
einer Commission mehrerer geschickter Hydrauli
ker, zur Untersuchung zu übergeben, so wie auch 
genau untersucht werden müsste.

Die Breite und Tiefe des Donaustromes.
Die Beschreibung auf dem Plane Nro V ist 

von einer Karte des Donaustromes entnommen , 
welche von Ignatz Kibler A. 1788 aus zwei der 
besten Handzcichnungeu, und den richtigsten Kar
ten geographisch und hydrographisch entworfen 
wurde, in "welcher die Donau gleich unter der 
Margarethen - Insel, 342 Klafter breit, und 74 
Schuh tief beschrieben ist. — Sollte man wünschen, 
diesen Gegenstand zu untersuchen, so hin ich be
reit, diese Stromkarte cinzusenden; — die Breite 
trifft mit dem Grundrisse Nro II bei X) ziemlich 
genau überein.

Aber welch’ einen Unterschied biethet der in 
dem ungarischen Blatte „Ismertető“ A. 1837 Nro 13 
zweiten Jahreshälfte den 7-ten December herans- 
gekommene Durchschnitt des Donaustromes zwi
schen Ofen und Pesth gemessen und gezeichnet 
von Herrn Daniel v. Novák, —- dar! wovon ich 
eine Copie Nro VI beifüge, nach welcher der 
Strom um 120 Klafter sehmäler als bei X) ist, 
und die gröstc Tiefe nur 29/ 5" hat. Sollte sieb



das Strombett seit 51 Jahren um 41 Schuh erhöht 
haben, was fast nicht möglich, sondern eher 
wahrscheinlich ist, dass die Angabe des Herrn v. 
Novak bei der Schiffbrücke gemessen wurde ; bei 
der Margarethen-Insel aber, nach Kiblers Maass, 
auch ein Tum pf, oder vertiefte Felsenschlucht 
sein könne. Daher cs nöthig wäre nachzumessen, 
um genau urtbeilen zu können, um wie viel das 
Strombett sich seit derZeit wirklich erhöhet habe * 
denn, bei diesen Erhöhungen ist es natürlich, 
dass auch die Überschwemmungen immer höher 
und gefährlicher werden müssen!— Und dass das 
Strombett sich immer mehr erhebe, beweisen die 
Sandbänke, aus welchen Inseln entstehen, und 
sich so verwachsen, dass der Strom nicht mehr 
mächtig genug ist, um sic wegzunehmen, folglich 
in seinem Laufe gehindert w ird, zugleich seine 
Schnelligkeit und Kraft verliert, sein Strombett 
zu vertiefen. — Die Erhöhung des Strombettes 
kann auch durch zu Grunde gegangene Schiffe, 
Schiffmühlen, Dächer und verschiedene Garäthe 
bei .Überschwemmungen, Welche sich in den Sand 
verschlagen , oder zwischen den Felsenklippen 
stecken bleiben, verursacht werden. — Diesen 
Übelstadt auf der ganzen Donau zu untersuchen, 
und demselben abzuhelfen, wäre eine Hauptauf
gabe für das ganze Land, und verdiente alle Auf
merksamkeit.

Nun etwas von der Normalbrcite!—-Auf dem 
Plane Nro V ist ersichtlich, dass nach Kiblers Be
schreibung, da , wo die ganze Donau beisammen 
ist, nemlich unter Comorn selbe eine Breite von 
310 Klaftern messet, und unter Mohács, zwischen 
Battina und Monoster 315 Klafter.— Da aber ober 
Pesth noch der Gran- und Eipel-FIuss dazu kommt, 
so wäre die Normal breite zwischen Ofen undPesth 
nach der Mohácséi’ mit 315 Klafter anzunchmen.
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Indem jedoch die Donau zwischen dem Blocksberge 
undPesth nur 170 Klafter, vermiig Grundriss Nro II 
breit is t ; so fehlen von der Normalbreite noch 
145 Klafter, welche durch den Abfluss Lit. D) 
mit 100 Klafter Breite, die noch abgängigen 45 
Klafter aber durch den schnelleren Abfluss des 
»Stromes, durch das Völgyelet ersetzt werden. Den
noch könnte auf der Pesther Seite, wo der Strom 
ain schmalesten ist, wie bei Lit. T) das L'fer ohn- 
gefähr auf 10 Klafter Breite abgegraben, und der 
Strom erweitert werden.

Der Durchschnitt von dem Völgyelet , Plan 
Nro III ohne Schilffahrts-Canal, und Nro IV mit 
dem Schifffahrts - Canal und dessen Brücken dient 
ausser dem vorne schon angeführten, nur zur An
sicht.

In Betreff der Ofner und Pesther Baumateria
lien geht meine Meinung, in so weit es die Local- 
kenntniss mir erlaubt, dahin, dass Marmor- Tuff- 
und Sand-Stein, dann gut gebrannte Ziegeln, die 
besten Baumaterialien seien.

Alle diese Ideen eines 70jährigen Mannes möge 
eine löbliche Commission in gütige Erwägung zie
hen, und hoffe, dass, da das Land jetzt so viele 
geschickte Männer zählt, diese meine Ansichten 
auffässen, und darnach handeln werden ; — bitte 
daher nur noch die etwa unausführbaren Gegen
stände, so wie allfällige Anstössigkciten in Hinsicht 
der Reinheit der Zeichnung, meinem Alter und ge
ringen Localkenntniss zu guten zu halten, indem 
ich blos, aus theils alten gesammelten Landkarten, 
und theils neuen, nach der Überschw'emmung her
ausgekommenen Plänen und Schriften, dieses Werk 
nach meinem besten Wissen zusammensetzte, und 
dergestalt alle Fragen dieser Preisaufgabe gelöset 
zu haben, gedenke.



IV. szá m ú  p á l y a ir a t .

Víz tii» jó két legény a’ liáznél 
de rósz két mester*

Az első kérdésre nézve a Duna áltat legrégibb idők 
óta Magyarország városaiban tett károknak elő
adása elmellőztetvén, itt a kérdésnek csak azon 
része : mik voltak okai az áradásoknak, miként és 
miért terjedtek azok? vétetik vizsgálat alá.—-Ezen 
kérdés mint bizonyost teszi fel, hogy az árvizek 
terjedtek, de ezt a legrégibb idők óta véve fel, 
történeti bizonyossággal állítani nem lehet: abból 
pedig — hogy Pesten az IS3S. évi Jelenkor 52. 
száma szerint, a molnár-útcai 153. számú háznak 
egy kövén és egyebütt is , a múlt és jelen század
beli következő árvizek vannak feljegyezve, úgy 
mint: az árvízmagasság volt:

1732-ben 20' 1" 6'"
1740 „  32' 4" 9'"
1744 „  21' 1" 9'"
1775 „  24' 8" 10'"
1798 „  23' 1" 3'"
1809 „  21' 5" 9'"
1811 „  21' 3" 0'"
1830 „  21' 7" 0" '
1838 „  29' 4" 9'"

az tetszik ki, hogy 1732-től 1740-ig az árvizek 
növekedtek, a midőn az 1740-ki az 1838-ki ár-
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vizet 3 lábbal haladta meg. — 1740-től 1744-ig 
az árvizek kisebbcdtek. — 1744-től 1775-ig növe
kedtek. 1775-től 1811-ig kisebbed tek, újra 1811-től 
1838-ig terjedtek, és igy egy egész század alatt 
1838ban az árvíz nem épen legnagyobb magasságra 
lépett, mellyrc történeteink emlékeznek; mellyből 
következik, hogy Magyarország léteiének múlt hét 
századjai alatt iljyen vagy nagyobb s többszöri 
Dunaárvizei is lehettek légyen; — bizonytalan 
dolognak tehát bizonyos okát keresni lehetetlen le
ven, itt egyedül az 1838-diki Boldogasszony hava 
15. s 16-dik közti éjjel 29' 4" 9 ''' tevő magosságra 
hágott árvíznek oka adatik elő. Ezen célra a jég
nélküli árvíz a jeges árvíztől megkülönböztetvén , — 
az elsőre nézve, — Győry Sándor urnák Buda és Pest 
közt építendő állóidéról irt munkájában közlött ada
tok s hozzáinellékelt Dunafolyása terve, nem kü
lönben az 1838. évi Hírnök 25-dik száma szerint, L  §•A Dunának a hajóhidnáli keresztmetszete-: 

udvara következendőképen számol tátik ki 
az I. Tábla szerint

Keresztmetszések udvarai 
kiszámolása.
A keresztmetszés udvara 

nyári kis vízben a Budai pétzén fe
lül 3' 5" vízállásban 14826 □ ' 
mellyet. az 1332 lábat tevő közép 
szélességgel elosztván. leszen a 
közép mélység 11' 1,13' 

közép szélesség 
közép mélység

Folyó
mértékek.

Keresztm.
udvara.

; ! f r \  f t t n ' i

1332
11

0
1

1 
.

14 826
t. Nyári kis víz keresztmetszése ud

vara közép szélesség 1332 
Közép mélység 11, 13'
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által tetei
A nyári kis viz színétül az árvíz 
után Martius 19-dike reggelén 8 
érakor volt 17' 2" 0"' magas
ságú vízig közép szélesség . . 

közép mélység * . . ,

Polyó
mértékek*

Kérész tm, 
udvara.

t 1 rr 1 ftf □ '  I

1332
13 0

91 «0

14

18

820

315
2, Az ár víz után Martius 19-dikén 

reggeli 8 órákor 17' 2" 0"' ma
gasságban állott vízig közép szé

lessége 1332'
közép mélysége 11' 1"7"/ + 1 3 / 
9"0'"=24 10 7=21,881' 33 141
Az árvíz után Martius 19-diki 
vízállástól a partig közép szélesség 

közép mélység . . , •
1332

7
0
4

0
6 9 823

3. A partokig kereszt metszés udvara 
közép szélessége 1332' 

közép mélység 11-1-7+13-9-0+ 
7-4-6=32-3-1=32,256' 42 964
Az 1838'diki 29' 4" 9'" magas
ságra emelkedett árvízig

közép szélesség . . . 
közép mélység . * .

1332
4

0
irt

0
3 6 460

4. A Duna medrének kér észt metszése 
udvara az 1838'diki nagy árvízig, 
közép szélessége 1332' 
közép mélysége 11-1-7+13-9-0+ 
7-4-6 +  4-10-3 =  37' 1" 4'" —  
37,111' 49 430
A Unda és Pest városaira ki- 
terjedett árvíz kereszt metszésének 
udvara, nie Ily is a vr zár ad ás által 
szerencsétlenültek javokra kiada
tott Pest rajzterve, nem különben 
az 1838. Jelenkornak 52. száma 
szerint következőképen találtatott
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Folyó
mértéke:k.

Keresztalj
udvara.

, iM \ m □ ' !
A budai oldalon a Duna partjától 
a hegyig közép szélesség . - 
Víz mélysége annyira vétetik, 
mint a rác egyháznál Pesten kö
zép mélysége..........................

150

8

0

6

0

0 1 275
A pesti oldalon a Duna partjától 
a kigyó-űtca kezdetéig szélessége 
A rác egyházban vízmélység S' 
6" <>'"
A városi egyházban 7-11-0 

közép mélység 8-2-6

648

8

0

2

0

6 5 319
A kígyó-utca kezdetétől a íeren- 
ciek-téreig szélessége 
A’ városi egyháznál vízmélység 
7-11-0 ennek fele közép mélység

516

3

0

11

0

6 2 042
A ferenciek térétől , ugyan azok 
temploma végéig szélessége . 

Szárazon volt
A ferenciek temploma végétől az 
országúiig szélessége . . ♦
A Rókus kápolnánál) vízmélység 
8-7-6 ennek fele vétetik közép 
mélységnek •

300
0

780

4

0
0

0

3

0
0

0

9 3 363
Az országiktól kezdve a kerepeli- 

I üt mentébe a hatvani vámig szé
lesség .....................................
Ezen távolságon fekszik a Rókus 
kápolnája mellyen a viz mélysége 
8' 7" 6'" de e nem a legmélyebb 
viz vélt, melly is a házak fede- 
lezeteit, (a mint az újságok hir
dették) fel nem érte volna és 
igy az adatok hiánya miatt közép 
mélységnek vétetik - . ♦ •

5130

8

0

7

0

6 44 245

Lap
t



2 . §.

Az előadott keresztmetszéseken lefolyható 
jégnélküli víznek kiszámolása.

A jutalom kérdésekkel semmi adat közölve 
nem lévén, az adatok hiányában Győry szerifit 
a 21-dik lapon előadott s közlött adatok vétetnek 
fel úgy mint:

A felvett legnagyobb viz közép magossága 34 5'
Közép szé lessége .................................... 1332'
Keresztmetszés udvara  ..................... 45954Q'
Felvett legnagyobb vizemésztés . . 200000'
Közép sebesség .  ......................... 4,3522'

ezen közép sebesség a 34,5' lábat tevő közép mély
séggel együtt vétetik fel mértékül, s a különböző 
mélységekhez illő közép sebességek, a vizek közép 
mélységei négy szögű gyökere aránya szerint szá
moltattak k i, tigy mint:

A hatvani vámtól a várom erdöcs- 
kején tűi levő étig, a meddig tud
niillik az újonnan épített töltés 
tart* és a meddig az árvíznek 
terjednie kellett . * . hossza 
A Hokiig kápolnájánál volt 8' 7" 
G'" viz magosságnak fele véte
tik fel .....................................

Folyó
mértékek

Kereszti« - 
udvara.

f 1 f /11 f f □ '1

2640

4

0

3

0

9 11 385
5. Hilda és Pest városaira kiterje

ded árvíz keresztmetszése udvara
i•
í 67 629
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4, Az 1838-ki árvízig

A partokig levő 
3. V

ízállás

1 
Á

rviz után M
ártius 19-dik 

2.17' 2" m
agosságií víz

1. N
yári kis vízben

G
yőry szerint

Ö
szvegek

.

1332 1

1332

1332

1332

1332

1 
í 

1

K
özép

széles
ség.

37,111

32,256

24,881

11,13

34,5

t

K
özép

m
élység.

6,09191

5,6794

4,9880

3,3361

5,87367

1 
, 

1

Közé;» 
m

élység 
négy szö
gű gyö

kere;

4,5139

4,2083

3,6960

2,4720

4,3522

, 
1

i
K

özép
sebesség.

1

| 
49430 1
42964

33141

14826
í

45954

1

K
ereszt- 

m
etszés 

udi ara.

! 
223122

180S05

122489

36649

200000

1 köb-láb. |

Víztöm
eg 

1 m
ásod 

perc alatt.i Ezek a m
érté

kül felvett ada
tok.

Jegyzések.
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Az 1838.évi Jelenkor szerint; a Duna reiidés fös 
lyásakor, I). Patajra a víz Budapesttől szinté 
két nap alatt érkezik 1c, **— vagyis Pesttől Pataiig 
55ŐOO ölet tevő távolságon a nyári kis vízhez illő 
2,4720' sebességgel a Víz 37rt25" 8"' idő alatt melly 
nem szinte két napot teszen, foly le ; és igy a’ 
1‘elebbi jég nélküli víztömeg kiszámolása a tapasz
talással megegyezvén most már

3. fr
A jeges Dunának s 1838. árvíznek állapötja 
a következendőkben olly megjegyzéssel adatik 
elő, hogy az előadandőkban a történt dől» 
gokra nézve a Jelenkör és Hírnök lapokban 
közlött adatok vetettek föl, mellyek szerint i

3



1838 . évben.
A  jeges Duna állapottjának előadása, és a jeges árvíz leg-
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A  jeges ár víz legm ago- 
sabb álláspontja meg

érkezésének 
ideje.

i Öl. Óra | Perel) Láb. l| Hely. } Nap. | Óra ! v

|
r
I . i

Bécs
Márt. 0, 
estve felé 
felvéte

tik 5° 30'

Bécstől
Somor

já ig - 41000° 66" 30' J.0275' Posony _ - — —

Som or
j ától

Eszter
g amig . 65500 97" — 1,1254'

Somor-

J»

Eszler-
gam

Márt- Q. 
felvéte
tik déli

Márt. 13. 
délután 
fel vete

tik

12«

t" —

Eszter
g amtól 

, Verő
céig.

1
j

17000 23» — 1,2310' Verőce
Márt. 1L  

délben 12° —
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magosabb pontja, folyása sebességének táblás kivonatja.

J é g  e lm e n e te le  id e je . J e g y z é s e k .

Hely. i Nap. | Óra. P 11

liées
A jég egy 

része Mart 
4. estve

7°

B é c s n é l Mártilts 4, estve egy része 
a jégnek a nagy Dunán útnak indáit, 
Márciusi), estve fele a Duna vize ki
szálla medréből, de még éj beállása 
előtt tetemesen apadni kezde; a rop
pant lintzí jégturlat a nagy Dunán, 
elment. 1

A posonyi jég csaknem egy héttel 
ment el elébb mint a pesti.

Má*‘tius ö- a jeges Duna kezde a 
somorjai töltéseken általtörni;decsak 
kezde* és olly birtelen apadt mint 
áradt. Martius 0. estvéli 5° 3l)'tól 
Mártins 0. déli 12 óráig tészeti az 
idókülömhscg fifi” 30'.

Ksztergafntól Martius fi. ment el a 
jég, de Visegrádiul toronyként meg
állóit. A víz Mártins 7. kezdett ár ad
ni, 13. délután kezdett apadni, Mar
tius 0 deli 12 órától, 13. délutáni egy 
óráig idókiilömbség 07 óra.

Verőcén kezdődött az árvíz Már
cius 13. délután J 1/« órakor, áradt 
Mártins 14-ig délig, Mártins 13-ik 
délutáni 1 órától, Mártins 14-ik délig 
az idő tó szén 23 órát. Mártins 13-ik 
déiután Izórakor indúlt a jég. mell \ * 
nek elmentékor a viz nagyon meg
áradt; de csak hamar ismét leupadi, 
est ve felé sebesen ismét áradni kez
dett, az árudás Mártins I4-ik délig 
tartott, a midőn az 170Ö-ki árvíz 

jegyzéket 3 lábbal haladta felül.
| Vác tói Március 13-kán ment el a 
jég, s a magosra hágott vizdagály 
(még az nap apadni kezde, de alkô - 
nyodntkor áradni kezdvén, 14-ke vi- 
radtára az 1775-ki rendkívüli árvizet 
4 lábbal haladta felül. Monostoron 
pedig az 177ő-ki árvizet egy öllel 
haladta fel.

3 *

Pnsony

Márt.ö. már 
elment ajég 

de nincs 
tudvamikor

Sunioj'"
j “

Márták már 
tiem vált jég 
de elmene- 

tele ideje 
nem tudatik

Eszter*
gam

Mártias 6. 
mentei ajég

V erő ce

Martins 13. 
délután in

dult a jég 
V / i  órakor* 1» 30'
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A jeges Duna állapotjának előadása, és a jeges árvíz leg-
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A jeges árvíz, legiuafío- 
sabb álláspontja meg

érkezésének
ideje.

I «i i óra 1 p. ii láb II hely |I nap !| óra | M*

■

Verő
cétől

Pestig

i

22000° 35°

i

1,0*70' Pest
Vlárt. 15. 
éjjeli 11 

óráig 11°
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magosabb pontja, falyLisa sebességének táblás kivonatja*

Jég elmenetele ideje>* » J eg y zések »

hely 1 nni> | ára i p* ii

Pest.

Csepel
jmílJtdt.

«

Mártin^ 13. 
délután 5 

orakur

Mártiim 15. 
délután 2°

Pestnél a Duna jege Januári us 
6* kán 2ö'~6"-9"' viz madósság ni el-! 
lett állott meg; Martins 13-kán volt 
a Duna vízállása 22'-3"-0'", melly 
magosságnál azon nap, délután 3 
órakor, meg ind ált a jég, de 10 ölre 
mente után megállót!, a midőn a 
zátonyon a sz. Gellert alatt híg viz 
volt, a hol is a Duna mélyé ben egy 
néhány jég tor lat fenekűivé látszott. 
5 óra tájhon a víz nő tton nőve a 
jeget felemelte, s vitte a Csepel szi-, 
getnek, a hol is a jég és Soroksárnál 
megállapodott; estve 0 órakor a víz 
magossága volt 24'-5"-0'" és a viz 
színeit a parttal. Vfi órakor a Váci 
töltésen az ár v í z  keresztül folyt, a 
várost elborította. Mártius 14-dik 
reggeli 1 óráig 27'- l"-9 '"  magosság
ra áradt, ez után estéli ti óráig 
2fj'-0"-0"' mélységre apadt, akkor 
újra áradni kezdett, és Mártius liirik 
éjjeli 11 órakor az árvíz legmaga
sabb fokára úgymint 20'4"9"' nia-j 
gosságra hágott, a midőn az 177ű-ik 
24' S" 10"' magosság ú árvíz jegyet 
4* 7" 11 "'el haladta-tolul; — ezutáu' 
apadt a víz és Mártius 17-kén reggeli 
2 órakor 24'-ß//-(V" vízállás mellett 
újra színeit a parttal, melly után 
a víz jobban jobban apadván, Már
tin« 19- kén reggeli 8 órakor 1 IW'Ó“' 
magosságban állott.

A jég vastagsága 5 sőt 6 lábnyi 
vastagságú is volt.

Mártius 14-dik déltől, úgymint a 
verőcei Legmagasabb árvíz idejétől, 
Mártius 15-ki éjjeli 11 óráig, mint 
a pesti legnagyobb árviz idejéig 
tészen az idő 35 órát.

A ráckevi sziget két oldalain mind 
a két. Duna ág dugulva volt.

7



3S

A jeges Duna átlapoljanak előadása, és a jeges árvíz, leg-
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magosabb pontja, folyása sebességének táblás kivonatja

J ég  e lm e n e te le  id eje , J e g y z é s e k .

h e ly í » « f í óra P- !1
A lb ertf
Prom,
C sepel.

a ló l

l< illaesa

Márt. lOkán 
délután

Márt. 17kén 
délben

Mart 22-ik 
reggeli 

6 órakor

2«

12°

G"

A j ég ú ta t tö r ve, A1 bort fa 1 vá í, Pr o - 
monlort, és a Buda közti térséget 
árvízzel íiiitötie el.

A  jég Csepelen alól 1 óra negyedig 
állott

Martius 16-kán a töltés alsó ré
szén kifolyt az árvíz* Adoiiyt vízzel 
boritá el.

A Duna legnagyobb mag osságát 
Martius 2l-dik érte el 5 nappal ké
sőbben mint Pestnél, inelLy jele a 
jégtorlat által feltartóztatott víznek, 
melly is rendes folyásakor PestrőlPa- 
tajra nem szinte 2nap alatt érkezik le

Martins 15-dik éjfél előtt 11 órá
tól mint a pesti legmagosabb áiviv 
idejétől Martins 21-kén reggeli t) 
óráig * mint a patajr legnagyobb 
á-víz felvett idejéig tészeu az elfolyt 
idő 127 órát,

Martins 17-kcu a Vajas töltését 
az árvíz meghal adván Kalocsa 3A ré
szét elöntötte, Martins iSkáig foly
vást áradtf JS-kán apadt, lí)-kenúj:a 
áradt egész 22-dike reggeléig, a da
gály legnag)obb fokát elérte: — 
ekkor, (így mint Mániás 22-kénegy 
erős a 1 szel juegporhanyitván a jeget 
megindult a jég « elment, melly re 
az árvíz csökkent, az 1809-ki leg
nagyobb vizet 3 lábbal haladta -meg. 
Martins 21-dik regyeli 6 ólától . 
mint a patajr legnagyobb árvíz ide
jétől Martins 22-dik reggeli 6 óráig 
mint a Kalocsai legnagyobb árvíz 
idejéig elfolyt idő 24 óra

Mohácson Martins 22. l23-ka közt i 
éjjel az emelkedő ár a város nagy 
részét, elöntötte , midőn jéghegyeit 
tovább szállttá Márt.23-—2o-ke közti 
éjjel a folyvást duzzadó özön felső 
töltésünk átfúrásával kezde fenye
getni (melly is az árvíz Jegmagosb 
pontjául vételik fel).
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A jeges Duna állapodjanak előadása, és a jeges árvíz lég-
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4. §•
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A  2. §• szerint. láb. ;1 láb. |1 láb ) □  láb I kő!) I.íl

4, Az 1H38-M ár
víz a Duna med
rében és felette 1332 37,111 1,0470 4M30 51753

5. 1838-diki árvíz 
kiömlése J-5 it d a 
Pestre * « ♦ 1,0170 07629 70807

0>/.res * |
í 1 1

1,0470 j M7Q59j !225öüj| köb láb.
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magosabb pontja, folyása sebességének táblás kivonatja.

Jég elmenetele ideje. Jegyzések,

H ely t nap |ó ra | p. '[

Mohács

Márt. 22, és 
23. közti ej- 

je!

Jegyzés, Nem lévé a a legnagyobb 
árvíz ideje kitéve, Martins 
22-dik reggeli 6 órától, úgymint a 
Kalocsai legmagosabb ár vi/ idejé
től, a 23-dik és 21-dik közti éjfélig 
mint a Mohácsi árvíz legmagosb ál
lása felvett idejéig eltelt idő '12 óra.

5. §.

Az előadottak egybevetéséből következik:
1-ször Pestnél Martius- 13-kán midőn a Duna 

jege még állott volt, a jeges víz magossága 22'-3"-0"' 
úgy de a' jég vastagsága 5—<j láb vastagságú is 
lévén, melly csak 5 '- l/#-0'"ra vétetik fel, hogy 
lut ezen jég vastagság a 22'-3"ból leliúzatik, leszen 
íi jég alatt folyó viz magossága 17'-2"-0'" nem kii- 
lömben az árvíz elmenetele után Mártius 19-kén 
reggeli 8 órakor volt a jegetlen Duna vízállása 
17'-2"-0'", és igy a Duna jegének elmenetele kéz-» 
detén, valamint elmenetele után, a Duna híg vize 
egyenlő úgy mint 17' 2" magosságban állott.

2*szor. A 2. §. szerint az árvíz után, Mártius 
19-diki 17'-2" vízállásban, a Duna medrében folyt 
híg víz egy másod perc alatt 122489 köb lábat tett;
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a’ 4. §. szerint pedig a jeges árvíz egész tömege
122560 köb lábból állott, és így , a jeges árvíz 
iegmagosabb állásában sem folyt több viz 1 másod 
perc alatt a Dunában és partjain kiömölve mint 
a mennyi az árvíz kezdete előtt és múlta után a 
viz 17'-2" állásában a Duna medrében folyt.

3- szor. Az árvíz utáni Mártius 19-diki 17'-2" 
vízállásban a higviz közép sebessége 3,696 lábnak 
találtatott, melly is a természettel megegyezik; a 
3. §ba pedig a jeges árviz közép sebessége Pest és 
Buda közt 1,047 lábnak tapasztaltatott: a sebes
ségeknek ezen nagy különbsége okozta azt, hogy 
1 inásod percben az árviz utáni Mártius 19-diki 
l7 /-2// vízállásban a Duna partjai közt folyt Ing 
viz 122489 köb lábat tett-

A jeges árvíz Iegmagosabb (úgymint 29' 4" 9'") 
állásában pedig ugyan a Duna árkában és felette 
a 4. §. szerint csak 51753 k.' fért meg. És így'a kü
lönbségnek, úgymint 70736 köb lábat tevő jeges 
víznek jobbra balra a partokon kelletett széllel 
ömölni: azaz a 122560 köb lábat tevő jeges ár
víznek olly magasságra kelletett felduzzadni, mellye
nek megfelelő kereszt-metszés udvarán, a nagyon 
meglassúdott sebességgel, a jeges árviz tömege 1 
másod perc alatt elfolyhasson ; ezen magosság- pe
dig a jelen esetben a budai péce szerint 29<-4"-9"/, 
keresztmetszés udvara 117059Q', közép sebesség 
1,047' lévén, következik, hogy' a kérdésben levő 
árvíznek legközelebbi oka: Duna folyama 3,696
lábnyi természeti sebességének épen a jeges árvíz 

kezdete előtt és folyta alatt 1,047 lábra tett 
feletti meglassúdása. Ezen sebesség szembetűnő 
megkisebbedése oka pedig a következendőkből tét? 
szik k i, úgy mint.:

4- szer. Ha valamelly foly'óvízbe egy marok
nyi kisebb nagyobb darabokból álló fa forgács vet? 
letik be, — ámbár a bcyetletett részek csaknem
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egyszerre essenek is a vízbe, még is egyenlő se
bességgel nem úsznak, — tapasztalni lehet hogy a 
könnyebb s apróbb s karika formájú forgács dara
bok a nehezebb nagyobb s formátlan darabokat 
az úszásban megelőzik; és igy az elsőbbek a folyó 
v í z  természeti sebességét hamarább magokra ve
szik s azzal el is úsznak, mint az utóbbiak, mellyek 
a viz természeti sebességét olly hamar pl nem ér
hetvén hátrább maradnak, s épen ezen elmaradás
sal a viz folyását is késleltetik. Ezen tapasztalati 
dolgot a jégre alkalmaztatván

Ha a jég alólról, úgy mint Mohácstól, akkor 
indúl, a midőn már Mohácson alól a jég elment, 
leiül pedig még mozdúlatlan áll, ezen esetben az 
öszvezúzott jég mint a viz felületén nyugodott és 
formátlan nagydarabokból álló úszó test a folyamba 
esvén, midőn annak vizével Öszvekavarodik, a 
Unna természeti sebességét nem veheti mindjárt 
magára, és igy lassúbb úszásával a Duna sebessé
gét akadályoztatván — azt lankasztja; a fel felöl 
folyó viz tömeg pedig eredeti sebességével jő ugyan, 
de azzal már nem folyhatván el, minthogy két 
part közé szorítva nem szélesedhetik, magosságára 
duzzad, s ki árad ni készül, de minthogy útyában 
a jég nélküli Dunában már semmi akadályt nem 
taiái, melly a jogot, e pedig a vizet feltartóztatná, 
félül pedig a jég még mozdulatlan áll, s rakásra 
nem tolódhatik a zajló jég is naponként olvad, 
apróbb darabokba töredezik, a folyam sebességét 
inkább magára veszi, azzal a viz felületén marad
ván úszik — fenékre nem verődhetik, s e képen 
jégtorlás nem olly könnyen eredhetvén, a dagály 
elenyészik.

Ellenben, midőn a jég felfel«! p. o. Esztergám
tól indúl, alól pedig p. o. Visegrádnál s lejebb még 
szilárdul áll; ezen esetben, midőn a Duna vize 
a felüli, Esztergami álló jeget öszvetöri, a vizzel
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üszvc keveredett jég, mint a viz felületén nyugo
dott s formátlan nagy jég táblákból álló úszó test, 
nem veszi mindjárt a Duna sebességét magára, 
cs igy iassúbb úszásával a folyam sebességét aka
dályoztatván azt lankasztja; a fel felöl folyó viz 
pedig eredeti sebességével jő ugyan, de az útjá
ban áiió iassúbb folyású viz miatt már azzal nem 
folyhatván el, minthogy két partja közt nem szé
lesedhetik, magosságra duzzad s áradással fenye
get, ezen duzzadt állapotban lévő zajló jég , a 
Duna felületén úszván, útjában találja a meg alul 
mozdulatlan álló visegrádi jeget, melly által úszá
sában feltartóztatván kénytelen öszve torlódni s 
igy nagyobb kisebb, de öszvevergődőtt tömegekben 
a Duna vizét egészlen befedő jégtábla alá menni; 
a holott is könnyebb test lévén a jég a víznél közvet
len a Dunát fedő jég tábla alatt úszik, mellyhez is 
úszásában szüntelen dörgölődvén útjában mindig 
jobban jobban hátrál tátik, s a vízfolyását akadályoz
tatván , annak sebességét lassítja, s e képen az 
alóli iassúbb folyású vízben levő lankadt úszású 
jeget, az utána sebesebb folyású vízben úszó felüli 
jég mindig jobban beéri, vele jobban öszvetorló- 
dik, annyira hogy a’ Dunának kercsztmetszcse ud
varát egészlen megteli és mintegy betömi; melly 
tömeg a viz színén a Dunát borító jégtáblát, a 
meder mélyében pedig annak feneket horsolván, 
úszik a mind inkább lankadó Duna vizében míg 
a folyam fenekén valamelly gödörbe, vagy a fene
ken úszó jég által feltorlott iszap vagy homok fe
nékbe valamelly jég tábla megakad, mellyben egyik 
tábla a másik után akadván fe l, a Duna mélyé
ben képeződni szokott jégtoriatok is a folyam se
bességét akadályoztatván azt még jobban lankaszt- 
ják, következőleg a fel felől eredeti sebességgel 
folyó viz akadályokra, nevezetesen lankadt vízre, 
jégtorlatokra találván, azon sebességgel mellyel
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zad, a rajta fekvő jég táblát felemeli, öszvetöri 
melíy is midőn a már úgy is lassúdott folyású víz
zel öszvekcveredik, mint nyugodott s formátlan 
nagy jégtáblákból álló úszó test, a folyam már 
különben is mcglassndott sebességét sem vehetvén 
magára, a folyam sebességét mind inkább lankasztja, 
a fel felől sebesebben jövő viz azon sebességgel 
mellyel jött, nem folyhatván el,.mind inkább part
jai között mintegy felhalmozódva duzzad ,. míg 
végre partjait meghágván azokat árvízzel borítja 
el. Eképen történt a 3. §ban előadott árviz is, 
melly szerint — Martius 6-kán Posonytól Visegrádig 
a Duna jege elment, a midőn Visegrádiéi Mohácsig 
még szilárdul állott; és igy, midőn Mártius 13-kán 
délután 3 órakor a jég Pesten a sz. Gellérti szorú- 
laton megindult, de 10 ölre mente után megállóit, 
a Duna mélyében fenekűivé látszott, úgy szinte 
a soroksári és promontori Duna ágakban észrevé
teleit, valamint Viscgrád és Kalocsa közt lehetett 
minden jégtoriatok, egyedül a Posony és Visegrád 
közti jégből formálódhattak. Továbbá a linci rop
pant jégtorlat Mártius 6kán cstve felé ment el Becs 
mellett; melly is a Duna sebességét 1,0275 lábra 
meglassította, és igy a Duna vize kiszálla medré
ből, de elmenvén már akkora posonyi jég, mint 
hogy útjában lefelé akadályokat nem talált, még 
azon nap az éj beállása előtt Bécsnél tetemesen 
apadni kezde; azonban ezen jégtorlat dagályával 
együtt lassú ugyan, de kévéssé nagyobbodott, úgy 
mint 1,1254 lábnyi sebességgel menvén a Dunán, 
Mártius 9-kén a somorjai töltéseket kezdé általtörni; 
de csak kezdé s olly hirtelen apadt, mint áradt, 
azaz vizáradási károk tétele s akadályok nélkül 
kevés Ugyan, de mégis szaporodott 1,2310 lábnyi 
sebességgel elért Viscgrádig, itten a visegrádi to
ronyként állott jégtoriattól, s a Dunának egész
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Mohácsig szilárdúl állott jege által feltartóztatatván 
jobban felduzzadt, a jeget Verőcénél 13-kán dél
után 1 1/2 órakor felemelte, s Öszvezúzva tovább 
vitte, a jég által meglassított sebességű árvíz pedig, 
későbben úgymint 14-kén délben érkezett meg, 
innen lankadtabb , úgy mint 1,0470 lábat tevő 
sebességgel menyen Pesten 13-kán 5 órákor zúzta 
Öszve a Duna jegét, melly által a viz sebessége 
késleltetvén a legnagyobb árvíz későbben, úgy 
mint 15-kén éjjeli 11 órákor, érkezett Pestre, itten 
az eddigi sok jég által ellankasztott folyam sebes
sége még inkább kevesbíttetvén, a jeget alá felé 
két napig nem törhette, ezen idő alatt a jégtől fel
tartóztatott víznek a melly arányban sebessége las- 
súdott, inagosságára azon arányban duzzadt, an
nyira hogy Mártius 15-kén délután Csepel mellett 
16-kán délután Albertfalfán, Promontoron, 17-kén 
délben Csepelen alól a jeget fölemelte, öszvezúzta, 
s tovább vitte, maga az árvíz legnagyobb állása 
pedig legkevesebb , úgy mint 0,72SO lábnyi sebes
séggel 21-kén reggel érkezett Patajra: innen aláfelé 
menve sebessége 0,8680 lábnyira kévéssé nagyob
bodott, mellyel is 22-kén reggel Kalocsára érvén, 
a midőn egy erős al-szél megporlianyitván a jeget 
azt öszvezúzta— itt és ezen alól inár megporlianyi- 
tott jeget találván az árvíz kevesebb ellenállásra 
talált, melly által a folyam sebessége nevezetesen 
nagyobbodott, úgy mint 2,3410 lábnyira neveke- 
dett, mellyel 23-kán éjfélbe Mohácsra érvén, az 
ottani porhanyó jeget is tovább szállította. Ezekből 
kitetszik, hogy a jeges árvizeknél a folyam sebes
sége megkisebbedését mindig a jég okozza, akár 
alólról akár felülről indúljon az; csak hogy alulról 
indúlván a jég által okozott folyam sebessége las- 
súdása s az ezt követő dagály nem nagyobbodván 
elenyészik s ezért nem annyira veszedelmes: ellen
ben ha felülről indúl, a legelső jégtörés által a mint
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a vizsebesség megkisebbedett, úgy minden alá 
felé történendő jégzúzással jobban kisebbedvén az 
ezt követő viz duzzadása nagyobbodik, inig végre 
veszedelmes árvíz lehet belőle; a mint ez a jelen 
esetben valósággal meg is történt.

Es igy a kérdésben forgó Duna árvize alkal
mával a folyam sebessége szerfeletti meg 
dését az felülről indúlt s alá felé folytatódott jég 
zajlás okozta.

5-ször. Melly környiilménynek akár úgy vcsz- 
szük, hogy télben a déli részeken Visegrádiéi Mo
hácsig hidegebb lévén a Duna, itten jobban mint az 
éjszaki részeken Posonytól Visegrádig fagyott be* 
akár úgy tekintjük, hogy tavasz felé az éjszaki 
részeken Posonytól Visegrádig melegebb leven , a 
jég innen olvadás által gyengülve hamarább elment 
mint ez a déli részeken, Visegrádiéi Mohácsig meg
történt — minden esetre éghajlatunk természete el
lenére a lég mérsékletének akkori megváltozása a 
fő  oka.

És igy éghajlatunkhoz képest a lég mérsékle
tének természet elleni megváltozása okozta a jég
zajlásnak a felsőbb vidéken lett kezdetét, s az 
alsóbb részek felé lett folytatását — ebből szár
maztak a Dana mélyében fencklett jégtoriatok s a 
Duna keresztmetszése udvarának jéggeli mintegy 
betömése, ezen szerfelett vastag s nagy mennyiségű 
zajló jég. tartóztatta fel a Duna vizének folyását, 
s sebességét szerfelett e lassította meg, a folyam 
meglassudása következése lett a szülő okhoz képest 
olly nagy fokra lépett vizduzzadás, melly Buda 
Pest városait árvízzel borítván el, azokat nagy 
részint oinladékokká változtatta.
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6. §.
A mi a másodikat illeti: azon épitésmódok 
között, mellyek a legközelebbihez hasonló 
rendkívüli és ismét megtörténhető áradás által 
jSuda Pest városainak oniladékká lehető vá

lását megakadályoztathatnák legelső helyet 
foglal:

1- szÖr. Buda s Pest városai azon helyeinek* 
mellyeket az árvíz elborított az árvíznél magosabra 
feltöltése — de ez a két város tehetségeit felülmúlván 
elmellőztetik.

2- szór. Tudva van , hogy a zajló jég a Duna 
sebességét mentül jobban lankasztja, a víznek an
nál jobban duzzadni kell; helyet kellene tehát ké
szíteni, mellyben a duzzadt víz, a mennyire lehet, 
megférhetne; azaz: a Duna két partján készíttet-* 
nének olly széles töltések, mellyek a jeges árvizet 
tartani bírnák, s olly magosak, mellyek az 1740-ki 
árvizet is legalább 4 lábbal haladnák felül.

Töltés ni a go ss ág íj

Közép szélesség 1332') 58755n'
Közép magosság 44,111')

Szélesség 4918') 58297
Magosság 11,854')

Öszveg . 117052a'
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Ezen környiilmények közt a Duna medrében, 
és felette 1332 láb közép szélességben, és a budai 
pcce felett 44,111 láb közép magosságban tenne 
a keresztmetszés udvara 5 8 75 5 □ ' a partokon 4918' 
lábnyi szélességben 11,854' magosságban tenne a 
kereszt metszés 58297 □'oszvesen tenne 117052 Q  
lábat: melly is a 4. §ban előadott 1838-diki árvíz 
kereszt - metszése udvarával megegyez ugyan — 
de a partokon Buda felől alig egynéhány öl térség 
lévén a Duna partja és a töltés közti helyet 4918 
lábban vagy 819% ölekben csak a pesti oldalon le
helne feltalálni, melly távolságon a töltés és Duna 
közti házak az eddigi veszedelemnek maradván ki
tétetve, az illyen töltés, minthogy a város nagyobb 
részét meg nem menthetné, a házak közti építés 
miatt pedig talán győzhetetlen akadályokra találna, 
félre tetetik. Nincs hát egyéb m ód, mint ott ké
szíteni töltéseket, a hol hely van hozzá, úgymint 
a Dfina partja mentében a viz-széle és a hazak közt 
levő térségen: tudva van ugyan, hogy felső szé
lességére nézve keskeny töltés is bírja tartani az 
árvizet, h a jó  nyirok vagy agyag földből készít
tetik az; de gondolára vevőn azt, hogy a pesti 
homokos földön a víz által szivárog s illendő üsz- 
vcállása nincsen, ennél és annál lógva is, hogy 
az utcán készíttethetvén ezen töltés, a rajta és rcája 
fel és letörténhető járás-kelés könnyebben eszkö
zöltethetnék, valahol csak a térség megengedi felső 
szélességét 6 ölre , mind két oldalai hárántékát pe
dig egyenként 2'Ji annyira mint a magossága teszen 
meghatározhatónak lenni vélem; egyébiránt ezen 
mértékeket a helybeli környiiláilásokhoz képest a 
már árvizeket kiállott töltések szerint megállapítani 
legbiztosabhan lehetne.

lily móddal a töltések közt lehető kercsztmet- 
szés udvara 58755 □  lábnál kevéssel tehetvén töb
bet, rajta az 1838-ki árvíz-tömegnek csak mint-

i
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egy fele férhetvén el, a másik fele ugyan annyi 
mennyiségben a várost meg mindig veszedelem
mel fenyegeti; mcIJynek elhárítására a vizépité- 
szeti tudomány szabály ai szerint mind azon módo
kat eló kellene venni, mellyekalkalmaztával ajég ál
tal lankitolt Duna sebessége gyorsittathatik — ezen 
módok közöl a főbbek kövelkezendők lehetnek:

a) Tudva van , hogy egy folyó víznek vala- 
melly meghatározott távolságra mentül nagyobb az 
esése, annál nagyobb annak sebessége is; és így 
a Dunának, a hol csak lehet, nagyobb esést kell 
adni; az ezt eszközlő módok lehetnek :

a. A Duna görbe folyamát, a kanyarodások
nak által- vagy elvágásával, a mennyire lehet, 
egyenesebbre kellene venni; igy a folyam sodra 
vonala kurtulván, azon esés, melly eddig nagyobb 
távolságra volt feloszolva, a kiírtuk vonalhoz vagy 
kisebb távolsághoz képest nagyobbodnék: a Duna 
medrében levő zátonyok, föveny-porondok, szi
getek, a sz. gellérti szorulaton a rudas fürdőn fe
lül a Duna fenekén levő kőszikladarabok , a kis 
vízben a folyam sodra vonalát meghatározzák, a 
partok felé görbítik, melly által az esés nagyobb 
távolságra oszolva kisebbedik; ennek eltávozta- 
tására a fövenyporondokat, zátonyokat, apró szi
geteket a vizepitészeti szabályok szerint, amenny ire 
lebet, magával a Dunával el kellene seprettetni, 
a sz. gellérti szorulatnál a viz fenekén levő szikla 
darabokat pedig a tudva levő mód szerint ki kel
lene hányatni. Igaz, hogy’ az árvizek idején a Duna 
minden zátony t, föveny-porondokat, s szikla da
rabokat felül haladván, ezek ekkor lenni mintegy 
megszűnnek, mellyért is a Duna sodra vonala ezek 
keringéseit ekkor nem követi, de csak az említett 
akadály ok felett; ezeknél alantabb pedig egész a 
Duna fenekéig a víz sodra azoknak mentében ma
rad , és igy árvízben a viz felületén kurtább se-
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bcsség vonalon nagyobb az esés mint a fenekén 
hosszabbon , c két esésnek pedig egyenlővé létein 
a folyamra nézve csak hasznos leheti

ó. \  tapasztalás szerint mentül egyenlőbb va- 
lamelly víznek az esése, azaz : mentül jobban kö
zelit a víz felülete az egyenes vonalhoz, a sebes
sége is annál egyenlőbb ; melly mellett zátonyok, 
kavics porondok és duzzadások, mellyck a lassú- 
dott vízben szoktak történni, nem olly könnyen 
eredhetnének, mind ezek pedig a folyamra nézve 
csak jótékony hatásúak lehetnek; és igy a Duná
nak egyenlő esését kellene eszközleni. Győry a 
9-dik lapon a Duna esését e képen adja elő ; a víz
nek budai péce szerint az 0 feletti 3' 5" állásakor* 
tett viz-szintmérés szerint a Duna felületének esése, 
a békásmegyeri határtól a hajó-hidig 100 ölre 5—6 
vonal, a hídtól a Gellert hegyig 100 ölre ‘2.5'" 
Jegfelebb 3"' alább a lőpor-tárig 8'" az egész esés 
öszvesen 8800 ölre a szentendrei sziget alsó csú
csától 3* 6" 9'" és igy közönséges esés 5,8'" 100 
Ölre. Ezekből láthatni, hogy a Dunának az emlí
tett távolságom kiegyenlített eredeti esése 5, 8H/, 
mellyel ha a viz folyna, felülete egyenes vonalt 
tevén, egyenlő sebességgel bírna; és épen ez azon 
esés, mellyre a Dunát — ezen a tájékon szabályozni 
kellene; hol légyen azonban azon pont, mellyen 
a Dunának valóságos megmért esése 100 Ölre pon
tosan 5, 8"' vonalat tegyen, az adatok hiánya 
miatt előadni ugyan nem lehet, de minekutána 
Dunának a hajó hídnál 5—(> vonal hyi eredeti esése, 
s következésképen eredeti sebessége is megvan; 
fel lehet venni, hogy a hajó hídon felül o tt, a 
hol az állóhid terveztetett, minthogy ezen két 
helyeken a Duna szélessége úgy is nem nagyon kü
lönbözik egymástól, még inkább meg leszen, —■ 
szóval: ott a hol a Duna valóságos esése, 5 , 8 
Vonalt teszen , a Dunának itteni széllcsségét

4*
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mélységét mint az eredeti eséshez és sebességhez 
mérsékletieket, ezen a tájon a Duna természetével 
Icgmcgeggyczóbbcknck vagy normálisoknak meg
kelletik ismérni.

A sz. gellérti szorulat előtt 2,5"' esésben az 
eredeti esés, s ezzel együtt járó sebesség is nincs 
meg; és igy ezen a helyen a víz szüntelen fel van 
duzzadva, melly is a szoralaton alól az eredetinél 
sokkal nagyobb 8 vonalnyi eséssel, gyorsított se
bességgel kénytelen elfolnyi; melly is a következő 
számolásból tetszik k i, úgy mint:

Tá
vo

lsá
g

öl
.

■
« & 
fc/J o V ±

a - *

Esés öszvesen.

A békásmegyeri h r í  ár
tól a hajóhidig „

A hajóhíd tói a gellérti 
szorulatig . - •

A gellérti szorulattól a 
lőportárig . . •

6000°

400

2400

5, 18" '

2, 5 ' "

8"'

2 ' - l " - l l ' " >

) 2 ' - 2" - 9 " '

0 ' - 0" - 10" ' )

0 ' "

Oszves . 8800" 3J-6"  - 9Ui
A békásmegyeri határ

tól a gellérti szoru
latig az eredeti esés 6400" 5, 8 ' " 2. 6-11

Ugyan azon lávolságra 
tészen a mostani esés L _ — 2- 2-  0

Es igy a gellérli szoru
lat on a víz duzzadása 
teszen # \  . * _ 0 ' - 4" - 2" '

A sz. gellérti szondát előtt az eredeti esés, 
s ezzel együtt járó sebesség hiánya, s ezeket szinte 
úgy a kis, mint nagy vizekben követő 4'Jm hü- 
Velyknyi víz szünteleni duzzadásba létele igaz lé
vén ; ennek káros következményei elhárítására a 
gellérti szorulatot a hajóhídon felüli vagy is a tér-
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vezeti áflóhidnál levő szélességre megbővileuiszük
séges volna,

b) A tapasztalás mutatja, hogy különben 
egyenlő kör nyü In lények között, a vizek ágyai kc- 
rcsztmetszéscinél, mentül nagyobb azon vonal, 
mellyet a víz a meder fenekén s oldalain nedvesít 
vagy mentül szélesebb a folyam ágya: sebessége 
annál kisebb; a Duna természeti sebességének esz
közlése tekintctiből tehát, annak kicsapongó folyá
sát a tervezett hidiiáli szélességre kellene szorítani.

Az ezen célra szolgáló módokat, úgymint, 
a porondoknak beültetéssel, fonadékkal, vagy más 
móddal is eszközölhető fel iszap olását, azoknak, 
úgy szinte az apróbb szigeteknek és partoknak a 
szükséghez képest sarkantyúkkal s egyéb módok- 
káli őrzését, vagy elseprethctését, a vizcpitcszeti 
tudomány bőven előadván, azok közül itten csak 
egy, úgy mint a folyam több ágainak elvagdalása 
állal, annak csak egy ágra lehető szorítása említ«’ 
telik.

Tudva van, hogy a gél lérti szorulaton alól 
a Duna a promontori cs soroksári ágakra oszlik, 
mellyel átalán véve a Duna sebessége gyengül; 
nevezetesen a promontori elevenebb ágnál a sorok«- 
sári sokkal lassúbb, melly miatt a zajlásokban 
ezen ág csak hamar jéggel betömetvőn, a Duna 
maga magát a promontori egy ágra szorítja —* 
záraltatnék el tehát a soroksári ág egészlen , s a 
Duna egyedül a promontori ágra szorittatnék, melly- 
nck köveikezcsc a lenne, hogy az eddiginél kisebb 
keresztinetszésrc szőri Hatván a folyam, az elzárá
son felül kevéssé felduzzadna, de épen ez által az 
elzáráson alól nagyobb sebessséget nyerne, ineb 
Ivei minekutána az ágyát a rajta folyandó vízmen
nyiségéhez képest kimélyitenc, cs szélesítené, a 
különben is benne találtató sok akadályokat elhá
rítaná, a duzzadás az<innal elenyésznék; jövendőre
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nézve pedig a Duna ezen a tájon leendő s a nor* 
malisokhoz közelebb járó mértekeit inkább meg
tartván, sebessége elevenebb lenne, az a. b. b. 
alatt előadott módok együtt véve, az árvizek ki* 
scbbítéscvel mennyire használjanak, azt a Duna 
az 1838-diki árvíz alkalmával maga megmutatta; 
ugyan is : a tapasztalás szerint a folyó vizek a nyári 
középszerű, viz-szine állásával párlnizomosan szok
tak áradni vagy apadni; és igy az 1775-ki árvizet 
az 1838-diki a mennyivel felül haladta Vácon, 
ugyan annyival kellett volna felül haladni Pesten; 
mivel ugyan azon árvizfömeg jött Váctól Pestre; 
úgy de a 3, §. szerint az 1838-diki árviz Vácon az 
1775-dikit 4 lábbal haladta felül, Pesten pedig 
Ugyan az 1775-diki árvizet | f-7 " -llw haladta meg, 
és igy Pesten a párhnzomos vonalnál 7" 11"' vo
nallal volt magosabban; melly árvizmagosabho* 
dást az említett hetük allatti akadályoknak Öszve- 
sen lehet csak tulajdonítani; — és igy az említett 
akadályoknak elhárításával is az árviz ugyan annyi* 
val fogna alább szállani, Bár melly csekélynek 
láttassák is ezen árviz alantabb! állása, még is 
nagyon fontos, mivel ennyivel csekélyebb árviz 
többször nem okoz veszedelmet, mint ugyan an* 
nyival nagyobb, siralmas következéseket szül.

3*szor. A buda-pc§ti épületeknek a kérdésben 
forgó árviz által rom* és dülledékké lett válása 
okát, vagy az árviz természetében, vagy az alap 
földben, vagy az épito-szerekben, vagy az építés 
módjában kell keresni,

A mi az árvizet illeti: a Hernád vizének 
1813-ban, az Eger vizének 1814-ben volt rend* 
kívüli áradásai alkalmával, tapasztalás szerint a 
földből vert vagy vályog házak csak hamar eláz
ván tulajdon terhük alatt öszverogytak; a szikla 
kövekből sárral rakott házak tovább állottak, de 
minekutána a kövek kötő-anyagául szolgált földet



a > iz feláztatván a falból kimosta, a mint tudni
illik lapos vagy formátlan kövekből kötés nélkül 
állottak falai, hamarább vagy később, tulajdon ter
hük alatt ezek is Öszveroskadtak; ezeknél is to
vább állottak a szikla kövekből mcszszel fövény
nyel épített úri lakházak, templomok; de minek
utána ezek falaiban levő cementet a viz megpidií- 
tóttá, a meszet fövénynyel együtt belőlök kimosta, 
tulajdon terheik alatt üszveondottak ; legtovább 
állottak a fa házak, ezek közül azok, mellyeket 
a viz fel nem emelhetett és a viz tolásának ellent 
állottak megmaradtak. — Ezen esetben az alapföl- 
det okozni nem lehet, mivel az öszvedült házak 
többnyire sziklás földön állottak; a falak építé
sére használt kövek kemény sziklakövekből állván 
a viz által nem puhittattak, és így a Icdiilés okai 
ezek sem lehettek : okozta tehát a leomlásokat az 
építésimül, nicily szerint a kőmives állandóul szá
razon maradandó falakat építvén, a vizépitészeti 
szabályokat mellőzte, s a tört köveknek megfek- 
tetését, s kötését, csak annyiban adta meg, bogy 
azok mészszel fövennyel Öszveragasztva szárazon 
a falba megái hassanak, s az eképen rakott falak 
szárazhelyen századokig is elálltak ugyan, de el
lenben milielyest árvíz jött hozzájuk, a viz a fal
nak dirib- darab formátlan öszve nem álló tört 
kövei közé behatván, ottan a meszet meg pulii tóttá, 
azt a föveny nyel együtt a falból kimosta, s e képen 
a köveket öszveforrasztó anyagok a iáiból vagy 
kimosatván vagy mcglágyíttatváii, a kövek Öszve- 
ragasztásokat elvesztették; olly fektetések s köté
sek pedig, mellyel mész és föveny nélkül is meg 
álliattak volna nem lévén, öszverogynia kényte
lent tettek.

Az árvíz előtt tehát, bár inillyen kemény 
kövek használtattak is a falakba, a vizépitcszeti 
szabályok megtartása nélkül tört kőből épült falak
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sehol sincsenek bátorságban,nevezetesen Pesten atört 
kövekből épült házak leomlásainak ez az egyik főoka.

Az alapföldre nézve: a pesti homokos föld 
bár nem a legerősebb is, de minekutána sok nagy 
épületek maradtak meg az árvízben sértetlenül, 
átaljában az omladékok miatt az alapföldet okozni 
nem lehet. — Egyébiránt, az alapírild erősségé
hez képest következőképen leven rendezve: úgy 
mint, 1 -ső helyt foglalja el a kőszikla, 2-dikat az 
agyagos kavics, 3-dikat erős föld , 4-diket agyag
nyirok , 5-diket ritka föld , 6-dikat föveny homok, 
7-diket mocsáros ingo vány, S-dikat víz. Ezek közül 
az utóbbi gyenge alapföldek megerősítésére szol
gáló módok következendők:

a) A hol a föld olly mélyen ingoványos, hogy 
az ép erős földet még őr karókkal sem lehet elérni, 
ezen esetben az épületnek minden szögelcte alá, 
a hol tudni illik a falak egymást keresztül vágják, 
vizkiálló téglákból bedeszkázott kerektalpfákra, 
vagy is koszorúkra, belső világosságában 3 láb- 
nyi átmérőjű kutak szoktak készitteni 5 ezeknek 
belső üregeiből s koszorúik alól egyenlőn kiszedet- 
vén a föld , ez által az ingo vány on keresztül az ép 
erős földig lesiilyesztetnek, ekkor a kutak belső 
üregei kőfallal berakatnak, ezen kútak ekkor már 
oszlopok leven, azokra a föld-színéig erős ivek 
rakatnak, s kőfallal kicgyenlíttetnek, melly alapra 
az épület falai biztosan felrakatnak. — Ezen épí
tési módot a „Sammlung nützlicher Aufsätze und 
Nachrichten die Baukunst betreffend. Fünfter Jahr
gang, Zweiter Band, Berlin 1804 a 64. lapon bő
ven előadja.

Pestnek azonban olly ingoványos helyei, mel
ly ck ezen építésmódot kívánnák meg, alig ha ta
lálkoznak.

b) A hol az ingovány olly csekély, hogy azon 
keresztül az ép erős földet őrkarókkal elérni lehet;
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vagy pedig a főid nem ingoványos ugyan , de olly 
ritka, liogy a reája tétetendő épület terhe alatt 
öszveny ómul, ezen esetekben egy mástól 3 lábnyi 
közép távolságra tölgyfából a fundamentom szeles
ségéhez képest két vagy több sor őrkarók veretnek 
he az alapföldbe, melly által a ritka föld öszveszo- 
rittatik, a karókra tölgyfa talpfák csapoztatnak reá, 
ezek kereszt kötésekkel megerősíttetnek, a talpfák 
közei kőfallal kirakatnak , s azokkal egyenlő ma
gosságra kicgyenlittctnck, ekkor 2 vagy 3 hiivelyk- 
nyi vastagsága tölgyfa deszkákkal beboríttatnak, s 
ezen alapra az épület falai bátran felrakattathat- 
nak. A pesti föld azonban nem épen olly ritka, 
melly illyen erős fundamentom tételét múlhatatla
nul megkívánná.

c) A hol a föld nem egyenlő tömöttségü, egy 
helyen az épület terhét bírni elég erős, inás helyen 
pedig alatta benyomul, ezen esetben őrkarók nél
kül csak tölgyfa talpfák tétetnek le a kiásott fun- 
damentom aljára, mellyck kereszt kötésekkel meg- 
erősíttetnek, közei kőfallal kirakatván 2 vagy 3 
Iiíivelyknyi vastagságú tölgyfa deszkákkal beborit- 
tatnak, melly deszkázatra az épület falai biztosan 
felrakattathatnak. Megjegyeztetik itten, hogy va
lahol csak a fundamentom bán fa használtatik , az 
a föld árja alá tétessék 1c, hogy szüntelen vízben 
legyen; különben elrothad s ekkor több kár mint 
haszon háramlik belőle. — Minthogy ezen móddal 
az épület terhe nyomása az alatta lévő talpfákon 
eloszlik, ez által a gyengébb föld is az épület ter
hét bírni képessé tétetik. Ezen épitcsmód Pest vá
rosának azon helyeire, hol a kutakban 3 vagy 4 
lábnyira van a viz a földszinén alól, ajánlható.

d) A ritka homokos alapföldre, melly bár az 
épületeket birni látszik i s , még is tanácsos a fun- 
ilarnentombeli falaknak fenéksorát, a meghatáro
zott vastagságnál kivid is.belől is félfél lábbal szó-
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lesebbre rakni, inelly esetben a legnagyobb kövek 
fenékre rakattatván, ezen alsó sor 2 láb magosságra 
szokott szélesebbre rakatni, ezen felül a funda- 
mentom falak szokott vastagságokat megtartják; — 
ez által a teher nagyobb térségii fold felületén 
oszolván e l, az épület terhét birnia képes leszen; 
p. o. egy, három emelet« tört-kőből épittetendő 
ház falai vastagsága ekképen lenne:

3-dik emeletben........................2 láb.
2-dik emeletben . . .  . . . 2' 6".
I-ső emeletben . .. . . . .  . 3'.
F ö ld sz in t..................................3' 6".
Fundainentomban pincével . . 4' ö".
A fund.fenéksora 2 láb magosságig 5' 6"

Az illy móddal építendő a szokottnál szélesebb 
alapzatok tétele, a pesti ritka homokos földre mind 
azon helyekre hol a kútviz 3—4 lábnál a föld szí
nénél alább áll, átaljában szükségesnek tartatik.

Az épitőszerck tekintetében mellyeknck rész
letes megbirálása különben is megkivántatik:

A v íz  az, melly e l le n  k ifo g á s  n e m  té te th e t ik .
A fövénynek az építésre alkalmatos voltát 

századok bizonyították be.
A mész különféle határokról vétetvén, bár 

egyenlő jóság« nem is lehet, de m égis, tapaszta
lás szerint, az építésre mind alkalmatos.

A pesti bányabeli fejér homokkőre száraz ál
lapot jában savany öntetvén ezzel nagyon fo rr, és 
jgy sok mész van benne; 40 órai hideg vízben 
volt áztatás titán megszárittatván, a savanyítja! igy 
is nagyon forrott, melly annak jele, hogy a viz nem 
szívta ki a mcszet belőle .egészlen; a viz mellyben 
a kő ázott, megszökök és mészhártyát kapott, 
ijmlly azt mutatja, hogy a viz a mésznek egy részét 
csak ugyan felolvasztotta; — de ezen vegytani 
dolgokkal a kőmives nem gondol, ő csak azt kér
dezi; vap-e a kőuek elég ellentálió ereje, vagy is



a reá rakatandó falnak súlyát birja-e vagy nem ? 
Ezen kérdésnek megfejtésére a pesti bányai kőből 
l'/s hüvelyknyi oldala és igy 25 □ "  alapú köbök 
(enbusok) készíttetvén, azok valamint szárazon, 
úgy 40 órai hideg vízben lett áztatás után nedve
sen erőmii alá tétették, mellyel is ellentálló crejök 
következőképen találtatott;

A pesti bányabeli homok-kő ellentálló erejé
nek próbája.

S z á r a z o n * | 40 órai ásztatás után nedv*
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A pesti téglák közül egy pirosra s egy sáp- 
padtra égetett téglát szerezhetvén meg, ezek is 
szinte ágy száraz mint az áztatás után megszárított 
állapotjokban a savanyokkal forrottak, és igy mész 
vagyon bennük; ezeknek is ellentállá erejük meg- 
probálhatása végett, belőle 1 1/2 hüvelyknyi oldalú 
köbök készíttetvén, azok valamint szárazon úgy 
10 órai hideg vizbeni áztatás után erőmű alá tétet
tek, mellyel is 2, 25 Qlábra ellentálló erejek eké
pen találtatott:

Piros téglák ellentálló erejének próbái.

Szárazon 40 órai áztatás után nedv.
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Sáppadt téglák elleniálló erejének próbái.
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A sértetlenül fenálló regi épületekről vett ta
pasztalás szerint, egy kő azon tehernek rnelly azt 
íiszve Toppanthatja hol J/«ed hol Viocd részét tartja, 
de Röder Brückenbankunde erster Theil 50. lap 
szerint, csak egytizenketted részét bírja biztosan 
tartani; és így
2, 25 O  hüvelykei pesti bányabeli kő biztosan el
bír tartani

Száraz állapotában . . . .  =  53 fontot.
40 órai áztatás után nedvesen 5SS/ ii =  30 „
Pirosra égetett tégla szárazon =  411 ,,

„ „ „ nedvesen S85|/,j =  320 „
.Sáppadt tégla szárazon . . 3 n ^ 2  =  232 ,,

„ „ nedvesen . . . 35lÜ/ij =  293 5?
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A tapasztalás szerint az egyenlő formájú és 
anyagú testeknek ellentálló erejük, azok kereszt- 
metszéseikkel egyenes arányban alván; 1 O  láb- 
nyi alapú pesti bányabeli kő biztosan elbír tartani;

Száraz á llap otáb an ..........................  3392 fontot.
Á /ta to lta n ..................... ..... 1920 „
Pirosra égetett tégla szárazon . . . 20304 „

,, ,, aztatottan ■ • 20480 ,»
Sáppadra égetett tégla szárazon . . 14848 „

,, ,, „ áztatottan . . 18752 „

Mennyire terheltessenek meg az épületek alap
jai a reájok rakni szokott falak súlya által, ennek 
megitélhetése tekintetében a II-dik táblán egy há
rom emeletit pesti tort-kőből készülhető épület 
fő falainak vázlata minden belső elosztás nélkül, v 
a hozzá mellékelt falak kimérésével cs súlyok ki
vetésével együtt, adatik elő; ezen vázlatra nézve 
azon városi épitésmód tartatott meg, melly sze
rint az ablakok közti oszlopfalak szélessége, az 
ablakok belső világosságával egyenlőre vetettek, az 
egész épület súlyát pedig ezen oszlopoknak a pá- 
dimentommaJ egyenlő magosságban levő kereszt
metszései tartják.
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Következésképen a sáppadtra égetett téglák
ból szárazon három, sót több cinelelii épületeket 
is biztosan tenni lehet — ezen téglák 40 órai ázta- 
tás után még erősebbebké lévén mint száraz álla
potokban voltak, az illyen áztatott sáppadt tég
lákból is három s több emeletit épületet biztosan 
felállítani lehet.

A mi az építés módját illeti;
A vizet kiálló falak e képen szoktak építtetni, 

úgymint: vizet kiálló négyszögre kifaragott kövek 
használtatnak (de ez az építtetők egy részének te
hetségét alig ha felül nem haladja); ezek jó mal- 
terre l, mellyenek 2 része fövény 1 része mész, jól 
ÖszvekÖttetnek.

A kövek viZ fektében jól mcgfcktettctnck, s 
minden sor kő egy időben rakattatik fel, hogy 
egyenlően szálljon meg.

A mint a kő-kő melle tétetik, azok egymáshoz 
a lehetőségig hozzáérjenek, azaz: nyilasok ne ma
radjanak, így a víz a falba nem mehetvén a mal
tert ki nem moshatja; midőn egyik sor kő a má
sikra rakatik a csüngésen eső hasítékok egy másra 
ne essenek, hanem azokat a felső sor betakarja, 
azaz: az alsóbb sort a felsőbb sor mindig megkösse.

Az alsóbb sor a fal hosszára , a felsőbb sor 
pedig a fal vastagságára kötésben rakatván for
málja a futó és kötő kövek sorait. Szinte ügy a 
v íz  fektében mint a csüngésen eső hasítékok az 
egész fal vastagságára értvén a lehetőségig keske
nyek legyenek; mellyckhe mentül kevesebb mal
ter jő ,  annál keVesbbé száll meg az épület, s így 
a v íz  a követ és nem annyira a hasítékban levő 
maltert fogja ostromolni.

Ezen főbb szabályok szerint épült fal kövei 
jól meg lévén fektetve s kötve, malter nélkül is 
egyenes állásban megmaradnak s tulajdon terbök 
által öszve nem rogyhatnak.



67

Illy móddal Pesten a házak építve nincsö* 
tiek, ugyan ezért azok az árvizet ki sem álhat« 
ták, mellyet is az 1838» diki árvíz szomorú tapasz« 
talása igazolt.

Az előadottakat egybe vévén, azokból a pest 
és budai legcélirányosabb épitésmód Ónként követ
kezik, úgy mint:

A fundainentombeli falak az alantabb helye
ken talpfákra, az emeltebb helyeken ezek nélkül, 
de mindenesetre az eddig szokásban voltnál széle
sebben készíttetnének; az alap falakhoz, a hol 
pincék nincsenek vagy viz-kiálló kemény tört kö
vek, vagy pirosra az olvadásig égetett téglák vé
tetnének, mellyek közöl az árvíz a maltert ki nem 
moshatván a kétfelöl álló föld által pedig öszve- 
tartatván, ősz ve nem rogyhatnak; — a hol pedig 
pincék vagynak, ott a pince ürege felöl levő fai 
részét, a tégláknak jobban megfektethctcse tekin
tetéből pirosra az olvadásig égetett téglákból készí
teni tanácsosabb.

A földszinti falakat az 1740-diki árvíznél még 
1 lfi  lábbal fentebb, vagy 4 szögre faragott viz- 
kiálló quader kövekből, vagy pirosra olvadásig 
égetett téglákból kellene építeni; ezek jól meg- 
fektetésök s kötésök miatt még azon esetben is, 
ha az árvíz által a malter bennok szenvedne, meg- 
állanának. Földszinti falakhoz pesti bányabeli kövek 
átalában ne vétetnének.

Az említett ponton felül, valamint az első és 
második emeleteket is csak jól kiégetett téglákból 
lehetne biztosan építeni, a költségek kímélése te
kintetéből azonban ezen két emelethez már pesti 
hányabeli 4 szögre quader formára faragott köve- 
veket folyó (Läufer) kövek gyanánt lehetne hasz
nálni, minden folyó sorra azonban a kötések (Bin
der) a legjobb téglákból készíttetnének, melly- 
szerint a falak tömegének mintegy % része pesti

5*
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kőből !A-de pedig a legjobb téglából vegyest ál
lana; il|y móddal mentül több es jobb tégla vetet
nék a falhoz annál erősebb lenne az, a téglávali 
gazdálkodás pedig a falak gyengeségét múl fiatat* 
Janói húzná maga után.

A harmadik emelet már tisztán pesti bánya
beli kövekből állhatna.

A csatornáknak miképen lehető építése tekinte* 
tiheny — tudva van , hogy a tisztátalanságban álló 
falaknak legnagyobb ellensége a salétrom, melly 
is a tisztátalan sós anyagokkal a falaktól beszivá
lik , a fal belső tömegében s kiíl színén kristályzód* 
leán a köveket öszvetartó mésznek kötő erejét egész- 
vn elrontja, melly miatt a legerősebb szikla tört 
kőből épült falnak is biztosan állani nem leheti 
ennél fogva a csatornák alapzatának készitésmódja 
a már előadattakkal egy lévén , azoknak falait s 
bóltbajtásait nem törMrőből* hanem vagy víz-ki
álló quader kövekből, vagy pedig aZ Olvadásig ki 
égetett téglákból olly pontos megfektetéssel s kö- 
lésekkel kellene építeni, bőgj a midőn idővel a 
salétrom, a mész kötőerejét egészlen elrontja is, 
akkor a kövek vagy téglák tulajdon szerkeztetésök 
által is megáshassanak*

7« I*
Ezeknek előadásában az annyira szükségessé 

vált építészeti rendészetre { fíaupolizei) kellett volna 
figyelemmel lenni. — Főbből azt lehet kihúzni, hogy 
Pesten már építészeti rendészet létez $ de minthogy 
ez sem nem közöl tetett* sem a köny városok útján 
meg nem szereztethetett, arra, minden jó szándék 
mellett is, figyelemmel lenni nem lehetett. Egyéb
iránt hogy Pest városának az építőszerck meg- 
válogatása, s általában az építészeti szabályoknak 
mind az építtető, mint az építő által szorosan le



60

hető megtartása, s ezek által a tapasztalás szerint 
benne hibásan készíttetni szokott kőfalaknak erő
sebben lehető rakása, s eképen a nem ritka szeren
csétlenségek elháríthatása tekintetéből, a „Samm
lung die Baukunst betrcífend, Jahrgang 179SU első 
részében a 83rdik lapon előadott Berlin városa 
részére készített Bauregicinent formájára kiadandó, 
vagy már ki is adott építészeti rendészetre valóban 
szüksége vagyon; tagadni nem lehet.

8, §•
A táros tisztaságát eszközlő apróbb csatornák 

felvételére előadott főcsatornának a julalomkérdés- 
ben körülirt feltételek alatti építése lehetősége s 
irányosságára nedvet ezen főcsatornának építése 

lehetőségét a hely természeti fekvése megengedi 
a város legalantabb fekvő részén most is létező 
árok ezen főcsatorna helyét már előre kimutatta. 
Célirányosságát pedig annál fogva, hogy az eddigi 
rendszer melletti több, a Dunába ömlő csatornák 
csak a város egyrészének használnak, azok torko
latjainak a Duna árvize alkalmáyaíi becsinálása 
sok munkát és nagy felvigyázást kíván, és még 
i s , ha az árvíz csak egyen is befúrhatja magát, 
az alulról felbuzgó viz, mellyet megakadályoztatni 
alig vagy éjien nem is lehet, az egész várost el- 
üntíieti; a főcsatorna jiedig legalantabbi fekvése 
miatt a város minden csatornáit magába vehetvén, 
az egész városnak használna, annak két végén levő 
vízi gátak (Wehrp) kevesebb de szüntelen! felvi
gyázatot s a veszedelem esetében könnyebben hoz
záférhető segítséget kívánnának — kétségbe hozni 
nein lehet; — a következő környiilállás azonban 
figyelmet érdemel, úgymint: ha a főcsatorna, ásása 
alkalmával olly vízzel bővelkedő homok, föveny
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Vagy kavicsréteg adná magát elő, mell) a Duna 
vizével egybe köttetcsben levéli, az azon buzgó 
víz a Duna vizével együtt áradna cs apadna; ezen 
esetben a főcsatornában is áradás alá lévén vet- 
tetve a víz, ez által a város a föld alól felbuzgó 
árvíz nyilvános veszedelmének lenne kitétetve *, 
megtörténhetik-e ez azonban vagy nem , azt a vá
ros legalantabb fekvő részén a kérdéses főcsatorna 
helyén levő kutak vizei megmutatják, ha ezek, 
meílyek a föld színén alól három s több láb mély
ségekre állanak, a Duna áradásakor áradnak, apa
dásakor apadnak, úgy egy illyen réteg bizonyosan 
létez, melly a főcsatornára nézve nem kedvező 
környiilállás volna; hogy ha pedig az említett kutak 
vizein a Duna áradását s apadását eddig észre 
venni nem lehetett, ezen esetben a főcanálisnak 
szerencsés fekvése által az előbbeni aggály meg
szűnnek.

9. §•

A Dunának bizonyos normális szélességre 
mint p. o, ott a hol az állóhid te rv ez te te tts  an
nak a sz. gellert! szorulatnál a pesti oldalon széles- 
bitese, a soroksári Duna egész elzáratása, s több 
akadályoknak elhárítása is , a mint már fentebb a 
6, §-ban előadatott, Öszvesen a Duna árvizét V lfu 
hűvelyknyivei kisebbíthetik, inelly gyakran hasz
nálhat ugyan, de a jégveszélyt örökre el nem há
ríthatja.

A palotai szigettől kezd% e az úgy nevezett pesti 
nagy és kis budai s Margit szigetek elrekesztése, 
inkább a felső vidéknek, mint Pestnek használna; 
ugyanis— Monostoron az 1838-ki árvíz az 1775-kit 
6 lábbal haladta felül, Vácon pedig ugyan azon 
árvíznél 4 lábbal állott fentebb, és igy Palotától 
kezdve Pestig levő szigetek s Dunabeli minden
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akadályok Öszvesen véve , 2 lábbal duzzasztották 
felebb a vizet mint különben ezen akadályok nem 
létében felduzzadod volna; következésképen az 
említett szigetek elzárása s ottan létezhető akadá
lyok elhárítása 2 lábbal apaszthatja lejebb az ár
vizet , melly inkább a felsőbb vidéknek, mint. 
Pestnek, használhat.
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V. SZÁMÚ PÁLYAIRAT.

Aulilia humilia firma consensus facit, M J ,  Syr

ii ár kicsiny legyen magában 
A segítség: hathatós,

Es er iis, ha egyetértés
A felek között vagyon.

V i r á g.

r j i
X » n. Gömör cs Kis-Hont t. e. vármegyék lelkes 

hazafi rendéinek Pelsőczön pünkösd - hava 7-én 
1838-ik évben költ s a hon értelmes, és szives 
fiaihoz Buda-Pest rlunai-ár elleni ótalma végett in
tézet kérdésének kapcsában az itt értekező néze
tei ezek:

Buda-Pest hazánk kettős fővárosa, Országunk 
szive, szellemi és polgári elnhaladásnnk kútfeje 
a t. kérdező Rendek úgy szinte az értekező gon
dolkozása szerint, tehát annak dunai-árelleni ótal
ma iránt tanácskozni , és anyagilag tenni szent kö
telessége minden honfinak; mert hahár más orszá
gokban az ipari munkák központosítása az egész
re káros, de nálunk hasznos, a hol annyi tömér
dek szétrugó elemek léteznek, és letezendnek min
den iparbeli foglalkozásokban a sok, és különb
féle s hatos provincialis érdek miatt.

Mindenek előtt főtekintet kívántatik a fené
kig gátló jégtorlásra. Ez ellen egyetlen egy eszköz
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a soroksári Duna torkát örökre elzárni a legma
gosb vizen fölül emelve a töltést egy öllel. Mert 
a hol egy folyt1» két nagy ágra oszlik, azon helyen 
elszélesiti ágyát (mint a Csepel sziget óránál öt 
száz Öl (500*) szeles a Duna, holott a hajós hid 
körül ‘230 öl a’ szélessége) az elszélesitett vizágy 
feneke okVetetlen fölcmeltetik viz hordta hulladék 
murvával, ez pedig közvetlen jég-torlást okoz há
rom esetben egyenként, vagy együt. (Jgy mint: a) 
Ma a folyó’ jege nagy vízzel áll be. b) Ha az illyen 
jég*boritékot sok hó födi e) Ha az idő tavaszra kel
ve a folyónak fölső vidéken előbb lágyul, mint az 
alsón. Az első esetben midőn a jég az árvíztől fel
emeltetik akkor is egész szélességben elfoglalja a 
folyót, ellenkező történik ha kis vízzel keskenyen 
állott bejéggel a folyó. A második esetben hó alatt, 
mint a jég-vermekben, vagy másutt takarva nem 
gyengülhet meg a jég , sőt még a hóból is ragadó
enyves jég (Treibeis) tömeg alakul hozzá. —- A har
madik esetben a fölülről jövő jég alája búvik az 
álló jégnek, és igy a hol nem mély viz van, mint 
a széles viz ágyban mindenkor sekély szokott len
ni, ott meg kell akadni az indult jég-táblának.

Buda-Pesten fülül levő szigetek is szinte okoz
hatnak jég-torlást, ámbár ez oly nagy kárt nem 
tehet a két városnak, mivel fölül esik azokon, és 
igy még maradhatnak költség kíméletből boldogabb 
időkig azon fölső szigetek.

2) Budai részen a nyulfutási, és kopasz» záto
nyokat (Vörös mappája mutatja) sarkantyúk által 
a parthoz kell foglalni, és a közben levő sekély, 
és lanyha folyásokat azon építések által elisza- 
poltatni, s erdővé változtatni.

3) Mind a pesti, mind a budai parton végig sza
kadatlanul olly magas töltést vonni szükséges, hogy 
annak oromja az 183S*ki mártziusi árvizet három
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lábbal fölül haladja. Ezen töltésben semmiféle épí
tések nem létezhetnek veszedelme nélkül a célnak. 
Ezen töltés oroinja, vagy is teteje oly meneteles 
domború legyen, hogy minden foglalatosság azon 
akadék nélkül gyakorolható maradjon. Hogy pedig 
sem elemi erő, sem emberi használat ezen töltést 
ne sebesithesse, okvetlen kívántatik hogy a Duna- 
part oldala kétszeres rézsűre a függős magassághoz 
mérve, és a töltés oromja is ki legyen kővel rak
va, még pedig egyenlő négy - szegő kocka dara
bokkal , különben az egyenetlen kő darabok egye
netlenül nyomulnak a földbe nagyságukhoz képest, 
s ez által a víznek állására, és föláztatására a föld
nek ebben gödröket engednek. Sőt a partokban min
den bcinettzctt hézagok mint léptsök, és a partból 
ki álló sarkantyú forma domborítások vagy hirte
len csavargó hajiások mind a part erősítés tartós
ságára mind a jégnek hosszban csúszására nézve 
veszedelmesek. Az értekező a Duna ágyának nor
mális szelességét Pest és Buda között kis víznél vagy 
is O-nál két száz ölre teszi azon tapasztalásból hogy 
a hajos-hid helyen 220— 230 ölig széles a Duna, 
még is ennek közepén itt zátony van, a pesti kő 
partnál pedig iszapol folyvást a viz ianyhasága még 
nagy állásakor is. Ámbár a Sz. Deliért begy iránt a 
Duna ágya tsak 160. öl széles, de mivel nem liosz- 
szan tart ezen szőkébb ágy meg maradhat költség 
kíméletből. A kővel kirakott partokra, és a folyó
ba ezután minden szemet, és épületi murva hor- 
data, szorosan tilalmaztassék, mivel év-századok 
alatt innen is növekedett, és növekedhet a vesze
delem.

4) Pest városon kivül és körül Rákos oldalról 
vonattassék egy a külső vidéki vizet fölfogó csa
torna mindenül a dombos-fold-szélén vezetve (co
toiren). Ennek feneke egyezhet a legmagasb dunai 
árvízzel, és azt a tábori Kórháznál nyugotról be-



lehet ereszteni a Dunába. Ezen csatorna kevesíti a 
város belső vizét, melly meritgetendő leszen a du
nai nagy vízkor.

5) Vonatassék két főcsatorna a városi belső 
víz levitelére , egyik a váci, s nagy országúton, 
és a soroksári úton, másik az úgynevezett lvis- 
IVdkos völgyében. Ezen két főcsatornának egyesült 
lőve eresztessék be a soroksári vám házon belül a 
Dunába olly rekesztővel ellátva, hogy a Dunát 
magas állásakor elzárni lehessen. Ezen zárás ideje 
alatt összejövő belső viz pedig egy gozerejii moz- 
gouynyal,melly mindenkor kész jó állapotban tar
tassak, a Dunába merígettessék, még a Duna apálya 
szabad kifolyást engedem! a belső vizeknek. A so
roksári dunai ág elzáratása nem szüntetheti meg a 
merigetést, mert a dunai viz az alsó tájról vissza- 
iiyoinu!, mivel az esése ezen Dunaágnak csak hét 
láb, a dunai ár-apály függős változása pedig szokott 
vízzel huszonnégy láb.

G) Duna parti házak sora és parttöltés között 
hosszában vagy a töltésen keresztül soha csatorna 
nem létezhetik veszedelem nélkül, azért az első csa
torna hosszában csak az első ucáhan belül kez
dődhetik, feneke olly magasan építve, mint a pin
cék és árnyék-székek gödreinek fenekei határozva 
lesznek. Ezeknek pedig elhatározott magasságuk 18 
láb legyen, közel a Dunához; innen távolabb, és 
alacsonyabb részein a városnak 1 láb legyen az 
0  vagy is kis viz fölött. A főcsatorna feneke pe
dig a kifolyásnál egyr öllel emeltebb lehet, mint a 
Duna legkisebb vize. A két főcsatornából még 
ama nagy nyereség is bizonyos, hogy minden be
vezető csatornaágnak több esetet lehet adni a víz
folyásra, mivel ezek rövidebb úton érik a főcsa
tornákat. így a földalatti fölrepesztés el fog távolít- 
tatiii. A kutakat fen ékrostély lyal el kell látn i, és 
földszinti kávájukat olly magasra emelni, mint a

6
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dunai töltés oromja van az ellennyomás megszer
zése végett a nagyobb mélységből föltolakodó víz 
kitörése ellen.

7) Pesten az építésre használtatni szokott égett 
téglának an) aga mind Festen, mind Budán jó, csak 
munkája és égetése adassák meg illendően. A pesti 
kőbányai, budai részen a proinontorimni és tétényi 
homokkő ha kiszárad: könnyű és összeragad a 
tapasztékkal (nialterrel) s igy egy egész tömeget 
formálhat az épület, ha a mész jól használtatik; sőt 
ezen homokkő idővel mind mész által a tapaszték- 
ból hizlalva, mind a levegőből szívott szénsavany- 
tól megkeménykedik, mivel meszes részeket tart 
magában.

A homok Pesten nyers földrészektől tiszta, 
és nagy szemű, igy igen is ragadós, és tartós ta
paszt ék ot ad.

Azonban mostani divat szerint némelly házak 
falai vékonyan építtetnek; ez káros lehet földren
gés és árvíz esetében. Nem fog ártani külső váro
sokban: íckvő rostélyt is három*hiivelyk vastag 
padlókból keresztülfcktetelt apróbb hat hüvelyk 
vastag vázikusf'ákra szögezve, az épületek alá té
tetni az egyenlően elterjedő nyomás megnyeré
sére. Vályogból (égettlen téglából) ne engedtessék 
az építés Pesten senkinek. Láttuk, mi következett 
illy olcsó építésből egyéb, mint sok ínség egy
szerre; ami egy ország népes fővárosában borzasztó 
eredményeket szülhet az egész honra.

8) Azon mély fekvésű utcák, meilyek közel van
nak a Dunához , m inta Molnárutca, emeltessenek 
föl, habár a földszinti épületből pince leszen is; 
a pincék pedig itten agyaggal tömetessenek ki az 
alulról áttörő viz veszedelme ellen az egész városra 
nézve. Az értekező nézete szerint ezen elvekben 
előbb szükséges megállapodni, s azután a helyze
tet fölmérni, libelláim, a Dunát újra sondirozni; a
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liol töltés vagy sarkantyú jaVasoltatott, ezeknek 
terveit lerajzolni, és végrehajtó költségeiket, hoz
závetőleg (mert ezeket vízi munkákban bizonyo
san tudni előre nem lehet) kiszámitani. De ezen 
munkák több mérnökök dolga és olly sokból állnak, 
hogy titkon, és kevés költséggel nem cszközölhe- 
tők, és igy a t. megye második kérdésének kö
rén kívül vannak, valamint minden a hely színén 
tenni-való nagyobb mérnöki munkálatok termé
szetüknél fogva titkos felelet és vizsgálat tárgyai 
nem lehetnek. Ide tartozó mérések már történtek 
ugyan, de közre nem bocsátottak. Ezek igen is hasz
nálhatók sok költségkimélcttel, ha annak utján a 
köztudásra kinyerettetnének. Óhajtható vala eze
ket előbb, mivel országos költségen tétettek, a kö
zönséggel tudatni, akkor kimerilőleg lehete kinek- 
kineka dologhoz szólni. A bécs-nuszdorfi dunai hid 
tárgyában 1823-ik évben tett kérdés alkalmával 
hazánk megyéinek is a helyszíni adatok nyomta
tás bán mcgküldettek.



VI SZÁMÚ PALYAIRAT.

X a l g e .

B evor ich zur Losung der aufgestellten Fragen 
schreite, will ich hier obenan das Hauptmotiv für 
den sicheren Erfolg gegen solche verheerende 
Ueberschweminiingen anführen, nämlich: die Re
gulirung des ganzen Donauflusses. Ich Itihre diese 
Idee nicht vielleicht von mir als neu zu betrachten 
an, sondern, wie bekannt, ist sie von Sachverstän
digen schon vielfach zur Sprache gebracht worden, 
als allein zu einem ganz sicheren Resultate führend.

Nach Vorangegangene in fällt die Beantwortung 
der II. Frage, als örtliche Abhülfe zum Zwecke ha
bend — die ich mir hier vorgenommen habe zu 
beantworten — in eine Spezielle. Da sich vielleicht 
gegen das Schutzmittel, das ich für diesen Fall für 
das wohlfeilste, und zweckmässigste halte, einige 
Stimmen erheben könnten, so will ich mit einem 
kleinen Raisonncmens als Einleitung den Anfang 
machen.

Wenn bei Rcgtdinitig der Donau, deren Lauf 
mehrere hundert Stunden beträgt, alle jene Mit
tel, die uns die Erfahrung, vereint mit der zwar 
noch schwankenden Theorie des Wasserbau'wc-



sens, für (He Praxis bietet, in Anwendung gebracht 
worden sind, so muss jeder Unbefangener geste
hen, dass unausweichlich unter mehreren Hilfs
mitteln die der Dämmungen, wo sie am Orte sind, 
augeorduet werden müssten, besonders aber an je
nen Stellen, wo niedere Ufer bei unbedeutenden 
Anschwellungen der Donau übertreten, und somit 
oft bedeutende Strecken Landes unter Wasser ge
setzt werden. Dass dergleichen Stellen sieh oft wie
derholen werden längs den Ufern der Donau, 
braucht nicht erwähnt zu werden. Wenn man dem
nach zur, durch die Örtlichkeit bedingten Errich
tung von Dämmungen hin gewiesen wäre, so folgt, 
Wie einleuchtend, daraus noch nicht im Entfern
testen, dass dadurch gemeint sei, die ganze Do
nau mit Dämmungen ein piánkén zu wollen.

Eben so ist wiederholt zu allen Zeiten Isra
elisch erwiesen, das« in einer Fläche, die Ueber- 
schwcmmungen ausgesetzt ist, ein bestimmter Tlieil 
in derselben , wenn auch von mehreren tausend 
Jochen, durch Dämmungen wasserfrei zu halten 
ist, vorausgesetzt dass andere Mittel nich leicht ein 
gewünschtes, oft schnell erforderliches Resultat 
ergeben könnten. Auch dass das Absperren eines sol
chen Theiles nicht nur ohne Nachtheil für die 
Halbste Umgebung, also um so weniger für die 
eines grösseren Flusses, geschehen kann, ist klar. 
W ürde gegen die ungeheure Fläche, die die Do
nau zwischen ihren natürlichen Ufern emschliesst, 
einem kleinen Königreiche gleich, gegen eine Flä
che von mehreren tausend Jochen gegen Erstere 
nicht als verschwindend zu betrachten sein* Also bei 
dem Ucbertritt ihrer Ufer würde einem solchen ab
gesperrten Tlieil um so weniger ein Nachtheil er
wachsen können, und gegen die so erhaltene Aus
dehnung der Donau in Bezug auf einen nachthei
ligen Effekt als spurlos betrachtet werden müssen.
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Es würden sich noch manche Einwürfe machen 
lassen, die sich aber alle eben so leicht widerle
gen lassen ; daher ich mich weiter für das Für und 
Dagegen nicht einlassen werde, sondern meine An
sicht hier gleich folgen lasse.

Im Juni 1839 hatte ich die höchste Gnade 
Seiner k. königl. Hoheit dem Reichspalatin bezüglich 
dieses Gegenstandes .eine Skizze einzureichen, 
wo ich die Dämmungen als Schutzmittel gegen 
Ucfoerschwemmuiigen für die Stadt Pesth, also auch 
Ofen vorschlug. Ich spreche gegenwärtig wieder
holt diese Ansicht aus, weil sie das schnellste, 
wenig kostspieligste, auch mit Erfolg anwendbar
ste ist, was man, alle Umstände berücksichtigend, 
als das beste Hülfsmittel Vorschlägen dürfte.

Diese Dämmungen schlage ich vor, fqlgender- 
massen auszufüliren:

1. Sollen sie die ganze Stadt cinschlicssen, da
her müssen sie an den Oonauufern fortlaufen.

2. Würden sie wegen ihrer geringen Höhe ge
gen die zunächst stehende Häuser reihe den so schö
nen Anblick auf beide Städte nicht stören, und 
vor jener Idee, Magazine in der Höbe des jetzi
gen Bodens zu errichten, den Vorzug haben, wel
ches letztere Motiv der Stadt von Aussen ein 
höchst unfreundliches, und festungartiges Anse
hen geben würde. Ich halte immer dafür, die Do- 
nauscite so viel als möglich frei zu erhalten, denn 
es giebt nach meiner Ansicht keinen schönem An
blick in der ganzen Stadt.

Damit diese Dämmung in der Nähe fiir den 
bis jetzt schöneren Tlieil der Stadt zur Zierde et
was beitrage, so sollte sie von dem von Tiiköri- 
schen-Hausc ungefähr, bis zu dem Fischplatz hin
ab in Form einer künstlichen Terrasse ausgel'iihrt, 
und zwischen den Mauern der Terrasse gute 
Garten erde gefüllt werden, die für den Wachs-
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tlmm der darauf kommenden Pflanzungen noth- 
wendig ist. Audi dürften Alleen in mehreren Uci- 
hen, je nachdem es die Breite zulicssc, da man 
stellenweise für Ausladungsplätze für die Schiffe 
sorgen müsste, darauf gepflanzt, den Eindruck 
des Angenehmen noch vermehren. Da man jedoch 
Rücksicht zu nehmen hat, dass die Hohe der Bau
me die Aussicht vom ersten Stock dev zunächst 
liegenden Häuser nicht beirre, so wäre cs viel
leicht stellenweise zweckmässig, Räume neben den 
Terrassenmauern anzupflanzen. Auch Hesse sich wei
terer Schmuck auf der so gebildeten Terrasse an- 
hringen , der diese Anlage zur schönsten Prome
nade und Zierde der Stadt machen würde» Die 
Kunst giebt uns so viele Mittel, diese Anlage in 
einer solchen Form vor Augen zu bringen, dass ei
nem Jedem, den der Zweck der Errichtung fremd 
ist, schwerlich ein Werk der höchsten Nothwen- 
digkeit an benannten Stellen erblicken soll, und 
somit wäre Kunst, mit Zweckmässigkeit in den schön
sten Einklang gebracht. Es könnte manchen die 
Idee reizen, Magazine unter diesen Terrassen an
bringen zu wollen und so für die Auslagen einen 
Ersatz zu haben. Abgesehen davon, dass die Ter
rasse nicht hoch genug, uni Magazine ebener Erde 
anbringen zu können, selbe tief liegen müssten und 
wegen der Nähe der Donau diese Anlage eben 
desswegen leichter zerstörbar wäre bei Ueber- 
schwemrnungen; so glaube ich, dass man alle jene 
Mittel, die die Sache selbst verschönern könnten, 
Weglassen müsste, um dem Ein-und.Ausladen, so wie 
den Krämern undWirthendaselbstPlatz zu lassen.Da 
hätte man dann gleichsam den kahlen Ruckel fcsllieh 
genug vor Augen. Obgleich ich gewiss der Ansicht 
bin, jede Auslage nutzbringend verwenden zu 
können, so glaube ich doch nicht, dass Alles, was 
Piocente trägt, schön aei 1 —



Von genannten Endpunkten dieser Terrasse 
dürfte die so gebildete Dämmung als eine gewöhn* 
liehe fortgesetzt werden, bis sie sich mit den schon 
errichteten Exundatious-Däimnuugen vereinigt. Jo 
nachdem nun die StadUhcilc an diesen Stellen 
sich schön erheben würden, könnte mit erwähn* 
ter Terrassert-Constructinn fortge fahren werden,

Antwort für die Construction der Häuser 
und Cloakeu.

Die Häuser anlangend, halte ich für das Zweck
mässigste, um Ockonomie und Festigkeit zu ver
binden, die Gründung auf Coneret oder Rostle
gung anzuwenden. Erstere Gründung, die häufig 
in England und Frankreich, auch Deutschland in 
neuerer Zeit mit dem besten Erfolg in Ausführung 
gebracht wurde, und vorzüglich auf unsicherem 
Raugrund die besten Dienste leistete; glaube ich 
ihrer Wohlfeilheit wegen gegen andere Constructio
nen anführen zu müssen, indem selbe auch in stru
ctiver Hinsicht keine Schwierigkeiten darbictet.

Piloten zu schlagen ist kostspielig, uni so mehr, 
da wir-wissen, dass das Sandlager um Pest ziem
lich tief ist. Erfahrungen haben aber auch er
wiesen, dass Pilntirungen im Sandboden nicht jene 
Sicherheit geben, die man unter andern Umständen 
mit Sicherheit erwartet; denn erstens wird der Sand
boden durch das Einschlagen aufgelockert; zweitens 
weiss man aus Erfahrung, dass an ein und demsel
ben Gebäude, wo mail die Gründung' mit Pilo
tirung anwendete, letztere sich bedeutend senkte 
und zumal in einem Fall, wo Wasser sich in den 
Fundamenten zeigte. Die Wahrscheinlichkeit ist, 
dass die Piloten von Wasser umgeben, sie zur 
Senkung geneigt machte. Ein ähnlicher Fall dürfte



Sí)

sich in Pust bei Ueberschwemmungen ergeben, 
ausser man würde den Piloten eine Länge geben, 
die den festen Boden erreichten, wenn sich wel
cher in wünschenswerther Tiefe zeigen sollte. Ich 
glaube demnach,dass beide erst genannten Gründun
gen auch bei letzteren Voraussetzungen in pecuniä
rer Hinsicht den Vorzug bei grosser Festigkeit ver
dienen vor der Pilotirung,

Die Kanäle würden die beste Construction er
halten, wenn sic in dpr gewöhnlichen Form auf
geführt und nebst dein noch mit einer 1 1/2 Fuss di
cker Concretmasse umgeben würden, die jedes 
Eindringen des Wassers von aussenhor unmöglich 
machte.

W'as die Baumaterialien in Pesth betrifft, so 
ist dieses ein grosser Vorth eil der Stadt vor vie
len andern Städten, dass selbe in so grosser Auswahl 
und in zum Transport bequemer Entfernung von 
der Stadt sich befinden, Wenn bei Verwendung 
derselben man sich nicht begnügt die Nächstbe
sten zu verwenden, so dürfte darüber kaum et
was zu erwähnen sein, Der am häufigsten hier 
zum Bauen gebrauchte, ist der weisse Pesther- und 
Promontorer-Sandstein. Nach Versuchen, die ich 
machte, hat dieser Sandstein nicht einmal so viel 
rückwirkende Festigkeit, als ein guter Ziegel. 
Der zweite Nachtheil, den pr hat, ist, dass er leicht 
Feuchtigkeit aufnimmt, was fast alle neueren Ge
bäude mit weniger Ausnahme zeigen; dass sie 
feucht nicht nur im Keller, sondern auch oberhalb 
sind, und in manchen Magazinen, obwohl in neue 
Gebäuden, lässt sich der durchaus entspringende 
Nachtheil auf darin aufgehäufte W'aaren kaum besei
tigen. Diesem nach würde ich diese Gattung Sand
steine vom Fundament angeiangen bis zum ersten 
Stock gänzlich verwerfen, von da aber angefan- 
gen durften sie, wie die Erfahrung zeigt, für
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Nachtheile der Erdfeuchtigkeit nichts zu fürchten 
haben. Die noch übrigen Sandsteine dürften ohne 
weitere Beanständigung zum Mauerwerk gebraucht 
Werden.

Antwort auf die Frage: ob ein Canal von der 
Donau für Einmündung der Cloaken 

zweckmässig sei oder nicht ?

Um die Cloaken der Stadt in einen Canal 
von der Donau einmünden zu lassen, ist kein hin
reichender Grund für die Anlage desselben; und 
dessen bedeutende Kosten, wenn der nur allein 
damit beabsichtigte Zweck sich auf eine andere 
und wohlfeilere Weise erreichen lässt, können eine 
solche Anlage kaum wünschenswerth machen. Viel 
näher liegt offenbar der Gedanke, eine Hauptcloa
ke , nach den angemessensten Dimensionen , und 
an der passendsten Stelle zu errichten. Die 
Construction dürfte eine mit der früher erwähnten 
für die kleineren Canäle ähnliche sein. In diese 
Hauptcloake , die z. B. auf der Landstrassc fort
laufen könnte, dürften sich alle andern kleineren 
einmünden. Auslaufen könnte die benannte Cloakean 
beiden Enden der Stadt, und zwar: in eine was
serdicht gebaute Cisterne von einem Umfange, der 
hinlänglich wäre die Unreinigkeiten der Stadt, bei 
cintretendem Hochwasser für mehrere Tage auf
zunehmen. Diese Cisterne müsste gegen die Do- 
naiiscite eine Wrehre haben, die für jeden beliebi
gen Fall geöffnet oder geschlossen werden kann.

Dieses so geführte Cloakensystem würde, wie 
gewünscht, jede Verbindung mit der Donau auf- 
heben. Und ausserdem auf eine oekonomischc Art 
zum Zwecke führen.
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Noch bemerke ich , dass ich unter dem Wor
te Canal nicht etwa welchen von ganz kleinen Di
mensionen verstehe, der dann nichts Anderes als 
einen Graben geben wurde.

Geht man jedoch bei diesem Canal zur glei
cher Zeit von dieser Idee aus, dass er nicht nur 
zur Aufnahme der Unreinigkeit aus den Cloaken 
der Stadt, sondern der Hauptsache nach, mehr 
für den Handel bestimmt w äre, dass Schiffe von 
der Donau ein- und ausfahren könnten, um ge- 
wissennassen die Stadt von mehreren Seiten mit 
der Donau in Berührung zu bringen, so gleichfalls 
jene Vortheile, die sich für den Handel an der 
Donauzcile darbieten, zu vervielfachen: dann wäre 
ein solcher Canal von dein erspriesslichsten Nu
tzem Diesem nach müsste er ganz nahe an der 
Stadt angelegt werden. Am einflussreichsten wür
de er sich für das Aufblühen der Stadt dann zeir 
gen, wenn er etwa hinter dem Ncugebände an
finge , und so fort bis an die Theresienstadt fort? 
liefe, diese an einer zweckmässigen Stelle Und 
Richtung mit der Franzstadt durchschnitte, und 
weiter f ortgesetzt, sich entweder in die Donau oder 
auch vielleicht in den Soroksarer-Arm derselben 
ausmündete.

Ich glaube, so schöne Baulichkeiten Pesth 
gewiss für werth zu halten; ist Petersburg, ist 
Paris mit solchen Werken voran gesell ritten, wa
rum soll nicht auch Pesth einmal an die Reihe 
kommen ? Soll etwa Pesth als eine ganz neue 
Stadt nicht noch schöner werden können, als 
manche ältere Hauptstädte?-—Ich glaube mit Recht 
und nicht ohne Grund, ja.

Ich weiss, man wird diesen Gedanken gleich 
von vornehin seiner Mittel wegen, die er in Anspruch 
nehmen würde, als unausführbar halten. Wer 
hei derlei grösseren Werken selbst mit gearbeitet,



und andere nach ihren Resultaten der Ausführung 
keimt, wird die Sache nicht so schwierig finden.

In Faris, als man die Boulevards anlegte, 
mussten ganze Reihen von Häusern niedergerissen 
werden, versteht sich von selbst, bei weitem gros
sere, als man in diesem Falle hei uns hätte. Der 
Kostenaufwand für Entschädigung derselben erhob 
sich auf viele Millionen Franks, und doch, nach
dem die noch gewonnenen Baustellen verkauft wa
ren, stellte sich ein bedeutender Ueberschuss ge
gen das verwendete Kapital als Gewinn dar.

Ich selbst habe die Erfahrung bei der Stadt 
Athen in Griechenland gemacht, als man zur Ver
bindung der neu anzulegetiden Stadt mit. der al
ten mehrere Strassen durchbrechen musste, um 
eine schöne Verbindung mit der Neustadt herzu- 
stellen. Wie widersetzten sich nicht anfangs jene 
H auseigenthümer gegen Demoliruug ihrer Häuser 
Trotz dem, dass sie eine recht zufriedenstellende 
Ablösungs-Summe im Schätzungswerth dafür erhiel
ten. Bemerken muss ich hier, dass in Griechenland 
so wie in Frankreich das Gesetz besteht, welches je
des Individuum bindet, für gemeinnützige Zwecke 
Häuser so w ie Gründe gegen einen befriedigenden 
Schützlings Werth abzutreten. Später, als die Strassen 
gebildet waren, jene Häuser und Gründe, die frü
her gar keinen Werth hatten, bis auf fünffachen 
stiegen, gab cs Petitionen, welche den Wunsch 
äusserten, an mehreren Stellen solche Strassen an- 
znlegen, gegen Verzichtleistung jeder Entschädi
gung von Seite der Gemeinde, oder der Regierung, 
die in diesem Fall zur Aneiferiuig hilfreiche Hand 
hot, mir sollte man sie an solchen Vortheilen Theil 
nehmen lassen, durch eine zweckmässige Anlage.

Was würde wohl, nachdem man den Canal 
angelegt hätte, eine Baustelle, in der Nähe der 
Canal-Ufer kosten ? — Ich glaube, eben so viel, wie



in der Nahe des Wurmhofs an der Donauzeile, 
und vielleicht noch um etwas mehr. Ich hin aus
serdem fest überzeugt davon, dass der Erlös für 
die Baustellen die Kosten der zu demolirenden 
Gebäude reichlich decken würde.

Bei diesem Plane setze ich voraus, dass man 
den Canal zu errichten beabsichtigte. In dieser .Hin
sicht dürften diese Kosten nicht mit in die Rech
nung für die zu demolirenden Häuser kommen.

Einen solchen Canal aber weit von der Stadt 
anzulegen , wäre in Bezug auf seine Auslagen von 
wenigem Nutzen.

Antwort auf die Frage wegen Beseitigung 
der Schäden durch den Eisgang.

Die Gefahr des Eisganges zu beseitigen, müs
sen, so viel als möglich, zu starke Flusskrümmun
gen vermieden werden. Anders verhält es sich 
mit dein Wasser, und ein Anderes ist cs mit den 
Eismassen. Wenn bei Erstercm nicht bedeutende 
Fiusskrümmnngen keinen störenden Einfluss aus- 
iiben, so ist bei Eismassen als festen Körpern die 
grösste Gefahr zu besorgen; denn wie ganz ein
leuchtend ist, wird eine bedeutende Eismasse bei 
starken Krümmungen seiner einmal schon erhal
tenen Richtung folgen, ohne dass das Wasser im 
Stande ist selbe wieder in die Richtung des verän
derten Stromstriches einzulenken, und so wird sic 
an dem entgegenstehenden Ufer anpralleil, und so 
Eine nach der Andern sich häufen, das Flussbett 
verengen, dadurch Stauungen veranlassen, die dann 
eine (Überschwemmung mehr oder weniger herbei
führen. Bei kleinen Massen ist das nicht so streng 
der Fall, indem das Moment der Masse nicht so 
gross ist, daher auch keine Gefahr zu besorgen.
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Anstatt eine Regulirung des Eisganges wegen 

der Art vorzunehmen, von der Palutaci-Insel an- 
gefangen, die grosse und kleine Ofner-und Marga- 
rethen-InseJ abzusperren, würde ich lieber Vor
schlägen, das nicht zu thun, sondern für den Arm 
zwischen der Ofner-Seite und Margarethen - Insel 
eine ziemlich gerade Richtung zu erzielen suchen. 
— Breite bat dieser Ann gewiss genug für die 
von oben ankominende Donau, dass sic bei der 
grossen Ofner- und der Margarethen-Insel nicht ge
zwungen wäre, so bedeutend von ihrer Richtung 
abzulenken. Dem zufolge müsste hei der grossen 
Ofner-Insel getrachtet werden von ihrer nord- und 
östlichen Seite so viel abzunelunen, bis die gera
de Richtung für den besprochenen Arm erzielt 
wäre.Dieses könnte eineTrcibbühnc,auf der Pesther- 
Seite oberhalb dieser Insel angebracht, bewerkstel
ligen , nebst andern auf ihr selbst vorzunehinenden 
Vorkehrungen, die die gewünschte Absicht schnell 
erreichen Hessen. Unterhalb der Brücke muss vor 
allem Andern die durch den Ofner-Bach verur
sachte Verlandung, die dem ganzen Strom eine an
dere Richtung giebt, und welche bis gegen 20 
Klafter und darüber in den Fluss hinein reicht, 
iveggeschaft’t werden. Der Bach selbst kann auf 
leichte Weise gezwungen werden, das herabfüh
rende Material auf einen andern Ort abzulagern, 
ln der Gegend des Salz-Amtes auf der Pesther-Sei- 
te, in der Nähe des Müllerteiches, würde ich Vor
schlägen, eine tüchtige Verl an dungs bühne anznle- 
gen, die gleichzeitig znin Zwecke hätte, die Sand
ljank und Sandlagerung auf der Ofner-Seite un
terhalb des Blocksbades hinweg zu schaffen, und 
somit den Fluss nothigen, seine frühere weit na
türlichere Bahn wieder einzuschlagen.

Die Erweiterung des Donaubettcs, in der Ge
gend des Gerhardsberges halte ich nicht für nöthig.



95

Den Soroksarer-Donauarm halte ich für nach« 
(heilig zu schliessen. Der FJuss wird ihn nach die
sen angewandten Mitteln schon von selbst schlies
sen, wenn er sein Wasser nicht mehr dahin abzu
geben braucht.

ich bin fest überzeugt, dass die hier vorge
schlagenen Mittel, so einfach sie scheinen, von dem 
besten Erfolg gekrönt werden dürften. Gegen un
zeitige Absperrung von Seiten-Armen der Do
nau würde ich durchaus abrathen, und lieber, wie 
schon erwähnt, cs so einrichten, dass wenn der Fluss 
selbe nicht nothwendig hat, ihm diese Arbeit von 
selbst thun zu lassen.

Pesth , den 29-ten Februar 1840.
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VÉLEMÉNYEK
A

BUDAPESTNEK ÁRVÍZ ELLEN MEGÓVÁSÁT 
TÁRGYAZÓ PÁLYAMUNKÁKRÓL.
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I.

NS. GÖMÖR VÁRMEGYE
bíráló küldöttségének véleménye.

B udapest városát a Duna rendkívüli áradásai 
ellen védő építési s a jégveSzedelem és további 
áradások ellen Örökre biztosító módok iránt, Csik
Szentkirályi és Kraszna - Horkai Gróf 
György ő nagyságának nemes ajánlatából feltett 
jutalom kérdésekre beérkezendő feleletek megbí
rál ása végett tekintetes Gömör és Kis - Hont ine
gye részéről megbízott küldöttség az l-ső,‘J-ik, 3-ik, 
4-ik, 5-ik és 6-ik szám alatt látható értekezések 
átnézése után meggyőződött arról, hogy ezek ré
szint a kitűzött célt tévesztve — részint ahhoz csak 
némi részben közelítve •— inkább csak jóslatokat, 
mint számvetési igazságokon alapúit terveket fog
lalnak magokban, és így a feladott kérdéseket a 
kitett jutalomra méltólag ki nem merítették. Ennél 
fogva megegyezvén Gáthi István lírnak terjedel
mesebben kifejtett nézeteiben, oda vélekedik, 
hogy a bemutatott hat rendbeli pályamunka, kö
zölök a „Víz, túz jó két legény a háznál ** de

7 *
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rósz két mester“ jeligést, mini legnyoinósabbat 
szinte kiemelve, nyomatás alá bocsáthatni ugyan, 
de a feltett jutalomdíjban nem rcszesithciő. Kelt 
Rima-Szombatban az I841*ik év Szent-Mihály hava 
16-ik napján.

I), Ifj. Dráxkáczy Sámuel,
gomöri e. alispán.

Tasuádi Nagy Károly r 
főjegyző.

Pelsüczi tíámos Jászé f ,
több ts. ns, Ttírmegyők f;{l>fohír*(ju,



II.
NS. PEST VÁRMEGYE

megbízottjainak véleménye.

A,
MOCSY LÁSZLÓ FŐMÉRNÖK

VÉLEMÉNYE.

EL SŐ SZÁM.

a), A Dunát szabályozni kellene egész Sla
voniáig, és egyenes folyásba venni, — Váctól 
Slavoniáig töltést kellene vonni olly messzeségre, 
mint a soroksári töltés van Hamzsabégtől , és azt 
állítja, hogy azért öntötte el Budapestet az ár
víz, mert töltés nem volt.

hj, A vizöntés okának tartja a Patajnál levő 
görbületet a dömsödi töltésnek Rác-Almásnak me
nő irányát és az alsóbb töltéseknek mindig a Du
nához közelebb létét,

ej. Lehető segélyül ajánlja, hogy a szemetet 
nem kell a Dunába Önteni, mert szélesíteni, nem 
keskenyíteni kellene s az ucákat fel kellene tölteni, 
ugy hogy a mostani földszinti részekből pincék Jé
gyenek. Egy főcsatornát javai a város vizeinek,



inellyet Soroksár és Csepel között a Dunába eresz
teni lehetne; előadja továbbá, hogy azon nyíláso
kat, mellycket a Duna Doni sédnél a töltéseken sza
kasztott, nem kell a Duna szabályozásáig becsi* 
núlni; végre a Dunát a promontoriumi ágba ven
ni, a Nyíllak szigetét, sz. endrei szigeteket a part
tal Összekötni kellene.

d j .  Kitér egy Fischementnél levő dunai át
vágásnak részletes fontolgatásába, mejlynck a 
feltett kérdéshez semini köze.

M Á S O D I K  S Z Á M ,

aj. Pest városa keríttessék körül kőbástyá
val, a még fenálló épületek alatt létező üregek tö- 
inessenek be földdel. — Az uj épületeknek nem kelj 
fundamentumot ásni, hanem a fuldszinen kell kéz* 
doni az építést, úgy hogy a mostani földszin legyen 
a pincefenék, s aztán kividről fel kell tölteni.

bj. A mostani úcacsatornákat mind el kell 
rontani, hanem a váci kaputól az üllői kgpuig 
s onnan a soroksári Dunába kell egy nagy csator
nát építeni, vagy a város küriilctén, inellybe a fiók
csatornákat szükség belevinni.

ej. Keskenyiteni kell a Dunát Váctól egészen 
Csepel-sziget orráig,

d). A pesti nagy, és budai kis Margit-szige- 
teket el kell rekeszteui.

fí). A soroksári Dunaágat el kell fogni, és 
belőle hathatós csatornát kell készíteni, inelly a vi
zet a Dunából vinné a Tiszába,

f j .  Pest városának egész területét legalább 
felölnyire fel kellene tölteni.

HARMADIK SZÁM.

a). Hl Imán raktárától fogva a városi kórházig, 
és soroksári kapuig kerekdeden 200 öl szélességre



103

mindent el keli rontani, ezen kétszáz Öl felét, 100 
ölet, a Duna parttól kezdve.4 vagy több láb mé
lyen le kell ásni, és a Duna vizét ugv intézni, hogy 
14 vagy 16 lábra magosodván az Ö felett, ezen völ
gyeiéibe (mint ő nevezi) folyhassék.

őj. A völgyeiét mindkét szélén töltések, és 
ezek mellett egyemeletű, pilótákra épített házak 
legyenek. A völgyelet minden vizei lefolyására a 
soroksári Dunaágon *-*■ mellyel már előre e! kellett 
rekcszteni, —  kerestessék elegendő esés, és a csa
torna odáig hosszú tassék,

ej. A völgyelés közepén, a Rákos vizének, 3 
vagy 5 öl széles 4 láb mély árok vonassék; ezen 
vizen minden úcainenetelitél (mert későbben vá
rost javai fölépíttetni) pontonok, vagy függő és 
feszítő alakú hidak olly formán építtessenek, hogy 
árviz idejekor azokat elszedni lehessen.

dj. A völgyelet közepén végre egy 10 öl szé
les a legkisebb vizen alól 4 láb mély hajókázha- 
tó csatornának részvényesek általi felvállalását, 
s Kecskemétnek vagy Halasnak, a Tiszáig vitelét 
ajánlja.

ej, Kijelöl két telep-algyúhelyet az össze- 
(ornyosodott jég lövöldözésére.

f ) .  Négyszeg kövekkel kívánja a Dunapartot 
kirakni magasabban, mint az árvjz volt.

g j. Több líca-csatornákat javai vonni a vá
rosban, és a völgyelet töltései alatt, mellyek a Du
nával közösülésben ne legyenek, hanem a völgye» 
létbe mennének, kitisztításukra két vízi tornyot 
és két gépet kíván alkalmazni a budai várbeli 
víz vitel alakjára, hogy magasra fel vi vén a vizet 
a Dunából s onnan a csatornába eresztvén, azt ki- 
tisztítni lehessen.

hj. Ajánlja a Dunának 315 öl normális szé
lességre vételét, az óbudai két szigeteknek eN

I
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rekesztéset s a budai partoknak sarkantyúkkal! 
védését, végre a sz. gellérthegyi szorulatnak 10 
ölre bővítését,

NEGYEDIK SZÁM.

aj. Az áradások terjedésére nézve megmutatja, 
hogy néha kisebb, másszor nagyobb áradások vol
tak, és így bizonytalan dolognak bizonyos okát elő
adni nem lehetvén, csupán az 1838-ik évi ára
dásnak kívánja okát kifejteni. Ennek megfejtéséül 
felszámolja különböző vízmagasságon a Duna szel
vényét és azon folyó víz mennyiségét tiszta vízzel, 
úgy'szinte az említett szelvényeken folyó jeges Du
na vizét is; inellyeknck összehasonlításából kijő, 
hogy a jég menetele kezdetén valamint elmenetele 
után a Duna híg vize cgyrenlő magasságú volt, és 
hogyr a jeges víz legnagyobb állásában sem folyt 
több víz, mint kezdete előtt; a honnan kihozza, 
hogy* a Duna 3,696' sebességének 1,047' sebesség
re csökkenése oka a jégtolulásnak; — ennek okát. 
szinte a következőben fejtegeti, a vízben úszó ren
detlen formájú testek a viz sebességét magokévá 
nem tehetvén, azt feltartóztatják, akár alulról akár 
felülről induljon a jég, azzal a különbséggel, hogy 
ha alulról indúl a jég, a dagály nem nagyobbod
ván, elenyészik: ellenben felülről indulván, a leg
első jégtörés által, és tovább minden jégzúzással 
a viz sebessége kévésed vén, a duzzadás nagyobbo
dik, és a sebesség kevesedik — és különösen az 
1838-diki árvíz okát, s és a jégnek felülről indu
lását, iégmérsékletünknck természet elleni akkori 
mcgváltózásában gondolja helyezve lenni.

bj. Az épitésmód iránt elméletileg kiszámít
ja, hogy inilljen távolságra kellene egymástól a 
töltéseknek lenni; ez azonban á város fekvése



ji iáit eszközölhető nem leven, a Danaparton ja
valja építtetni; mivel pedig igy a I838-ki jeges 
árvíznek elegendő tere nem maradna, ajánlja a ka
nyarodások általvágását a sz. gellérthegyi szondái
nak felé, melly által a viz hüvelykre felemel
kedik, az állóliidnáli szélességre kiszélesbítesét.— 
javalja továbbá a soroksári Dunaág elrekesztését, 
szigeteknek parttali összeköttetését.

ej. Az építési módokra nézve különböző mi
nőségű földre különböző alaptételt javai: kúpalakn 
sülyesztéseket, pilótákat, talpakat.

fi). Több próbái által meghatározza a pesti 
kőbányai száraz, és áztatott, úgy szinte a pesti 
veres és sápadt tégláknak száraz és áztatott álla^ 
potjokbani absolut erejüket; ezen ered vény ékből 
indulván ki, felszámolja az említett anyagok ellen
álló erejét egy háromemeletű épületben.

ej. Legalkalmasabbnak véli a városi főcsa
tornát a most is létező legalacsonyabb helyen me
nő árokpál építeni, mellybe a többi csatornák vi
tetnének, értetvén, hogy a Duna mellett két felől 
vizzsilippol lenne ellátva-

ÖTÖDIK SZÁM.

aj. A jégtqrlást három okból fejtegeti: ha a Du
na nagy vízzel állott be ; — ha a jeget sok hó fe
di; — ha a felső vidékeken előbb lágyul s indul a 
jég. — Ez ellen legjobb módnak gondolja a sorok
sári Dunaágat elzárni, és a töltést a legnagyobb 
vizen túl még egy öllel felemelni;—-továbbá a bu
dai részen a nyulfutási, és kopaszi zátonyokat sar
kantyúkkal a parthoz kötni, végre a pesti és budai 
oldalon töltést építeni.

ÓJ.A  rákosi oldalon egy olly csatornát kí
vánna vonni, mellynck feneke a legnagyobb vizzel
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megugj tízzen, hogy a vidékről folyó vizek a városba 
ne mehetnének,

ej. Az íieai csatornákra nézve két főcsator* 
nát javai építtetni, egyiket a váci cs soroksári 
ucán, mást a kis Rákos-völgybe, mellyek a so» 
roksári vámnál egyesülnének, ezek a Dunától zsi» 
lip által lennének elválasztva, ebbe folynának az 
úca vizei és áradáskor gőzgépelylyel kellene a vi» 
zet belőle a Dunába hányatni.

dj. A kutakat rostély lyal, és ollyruagas kám- 
vákkal kívánja ellátni, jiiint a Dunatöltés ma
gassága.

ej. A téglát, homokot, követ jónak állítja, s 
javalja a pilótákra építést, valamint az igen 
mély fekvésű ueák fellöltéset.

HATODIK SZÁM.

aj. Az egész várost töltéssel kell körülvenni; 
a Dunaparton különössel! négyszeg kövekből éke» 
sen szükség építeni, hogy teteje fák között járdáid 
szolgáljon.

ÍJ.A házakat rostra, nem pilótákra kivánja 
épiteni és válogatott íjjatériálékhól; a pesti maté» 
riák mind jók, csak meg kell választani.

c). Egy főcloácát akar az országút alatt épí
teni, melly menjen a Dunába, ezen cloácába vitet
nének az úca csatornái, A főcloáca felső és alsó 
végein lenne egy nagy cisterna, melly addig a 
tiszlátalanságot befogadhatná, míg a Duna árja tart, 
és zsilipéi megnyittathatnának; ezen főcsatornát 
lehetne nyíltan is készíteni, s ekkor hajózhatói 
lenne, és az új épülettől kezdve a Therézia-, és 
Ferenc*városokon általmenne a Duna soroksári 
ágába.

<ÍJ. A csavarulatokat el kell metszeni, a budai 
kis és nagy Margit - szigeteit el kell zárni,
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ej. A budai patak által a Dunába formált 20 
öl bosszú porondot, melly a viz irányát megvál
toztatja, el kell rontatni egy a sóháznál épített 
iszapfogó sarkantyúval.

f j .  A Dunát szélesíteni nem tartja szükséges
nek, a soroksári Duna elzárását pedig veszedel
mesnek véli; a Dunára kívánja hagyni a soroksári 
ág eliszapqlását.

Ezen hat előadott pályairatok között az alúl- 
irt véleménye szerint a 4-dik szám — mellynek jel
szava: „Viz, tűz jó két legény a háznál, de rósz 
két mester“ -r- a kérdést legjobban megfej tette. 
Nem mellőzheti el azonban a vizsgáló abbeli ész
revételét kijelenteni, hogy a sz. gellérthegyi szo
rulatnak, az általa okozott 4 hüvelyk és 2 vonal 
duzzadás elhárítása tekintetéből a tervezett álló 
hidnáli szélességre bővítését, iijelly Q. pályái rítt bán 
foglaltatik, nem tartja szükségesnek; ez olly cse
kélység, hogy ezzel az áradás nem fog észrevehe- 
tőkep növekedni.

Költ Pesten, télhó 28-dikán 1842.

M o e s i /  L,  
pest iné gyei főmérnök»
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SCHMIDT GYÖRGY NYUGDÍJAS K. PROF.
VÉLEMÉNYE.

Alle diese wiederkehrenden Überstimm un gen «iijd die unleugbarste« 
geweifte, dass sich die Fluss betten erhöhen und weiter werden, 
als sie ehemals waren. Diese Erhöhungen der Flüsse, die 
Vermehrung der Inseln, die Serpentinen und Flussengen haben 
bei den mehreren Flüssen sich auf eine sehr beunruhigende 
Weise vermehrt.

Allgemein ist demnach das Che! der Versandungen der 
Flüsse, wichtig in seinen Folgen und höchst wahrscheinlich 
rjie Ursache zu künftigen Haupt-Revolutionen unserer Erde. —

Wie beking.

So lange ein Wasserbaumeister die Noth Wendigkeit, di« 
Normalbreite zu berücksichtigen, nicht gehörig ein&ieht, »o 
kann er die Wirkung seiner Werke nicht Vorhersagen; er 
bauet auf ein Gernthewobl los, und verdient nicht den Na
men eines Wasser hau verständigen j wenn er auch gleich ganze 
Ströme in Unordnung gebracht, ganze Provinzen mit seinen 
grundlosen Angaben arm gemacht hätte, und er am Eigensinne 
denj noch eigensinnigeren Strome wenig nachgäbe.

S i Ib prs chlag.

•A-lulirt azon kapcsolatnál fogva, miszerint a 
hon javát oltalmazni, veszedelmét elhárítani min
denki kötelcztetik, ezen diszteljcs tisztemnek, 
mellyrc hivattam, jóllehet aggott koromban, még
is, mennyire erőm engedi, megfelelni igy ekezen dem.

Mivel azonban az olly fényes jutalomra pá
lyázóknak bírálója előtt az igazság azon törvényé
nek, hogy kinckkinck a magáé megadassák, szent
nek keli lenni, lő képen pedig vigyáznia kell, ne-
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hogy valamelly tesz ellen azáltal vétkezzék, hogy 
helytelen vagy roszul alkalmazott engedékenysége 
által néinellyek hanyaságát pártolja, vagy szerfelett! 
csípőssége által a szemérmesebbek kedvét az írástól 
elrettentse: jónak véltem azon módot, mellyel a pá
lyairatok vizsgálásában magam követék, röviden 
előadni, hogy azok, kik véleményemtől különböz
nek , ítéletemet jobban felfoghassák.

A névtelen iratoknak rövid kivonatját ( l \ .  N. 
kívül) ide mellékeltein, miszerint mind a jegyze
tek rövidítésén segiték, mind pedig az olvasóknak 
a kéziratok egybchasonlitását könnyebbítem.

Az 183$-ki vízár jelenségei.
E szerencsétlen év telének kezdete a szokott

nál gyengébb volt, azonban szünet nélkül sűrűn 
havazott, melly későbben a hideg bekövetkeztével 
összefagyva, 3 — 4 lábra, sőt a partok felé 5 láb 
magasságra is nőtt» Végre a jégzaj junnar G-ikán 
megállóit, midőn a budai vizmérlék 20 lábat, és 
6 hüvelyket mutata» Midőn ez idő óta szüntelenül 
havazott, a következett vizárt kétségtelenül várni 
lehetett. Ehhez járult még, hogy a pesti kapitányi 
hivatal, azon félelemből, nehogy a város belsőjében 
levő tömérdek hó, ha hirtelen olvadásba jőne , a 
csatornák elzárása miatt árvizet szülne, büntetés 
fenyítése alatt megparancsolta, hogy mind azon 
hó, melly vagy a házak udvarain, vagy az ucá- 
kon találtatik, a Dunapartra hordassék, onnan 
magányos, innen pedig közönséges költségen. Ezek 
szerint a városi sz. egyház épületével szemben 
a Dunába mintegy 40 lépésnyire iszonyú hó
hegy lialmoztatott. Ugyanez történt a kereskedők 
épületen felül is. Végre a szüntelen növekedő Du
nának ereje, a lanyhább időjárás miatt olvadásba 
indúlt hó és felülről jöv ő vizek által annyira nőtt, 
hogy martius 15-én jégboritékát féltőre, és folyá-
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sának főbb akadályai miatt a budai vízmércék sze
rint 29 lábra, és A hüvelykre kénytelent tett fel
duzzadni, mellyel mind a váci, mind a soroksári 
töltéseken túl törvén, és a Iapályosb helyeken 
10— 11 lábnyi magasan állván,olly nyomort szült, 
inellynck emléket megújítani a szív iszonyodik. 
E szeles kiterjedésű vizárban különös az, hogy 
nagy része azon épületeknek, inellyck magasbhely- 
hezéseknél fogva a vizártúl bátorságban lenni lát
szattak, a víznek a földből a pincékbe, és földalatti 
boltokba való rohanása miatt a vizáit megérezte.

Az esztergálni vizár is a Szebcgény alatti he
gyek által feltartott, hó tömeg miatt eredeti ha
sonlólag.

A vizár okai és következményei.
A hónak több mint két hónap alatt összehal

mazott tömege a jegedt borítéknak nehéz elmehe
tését önkényt mutatta, erőtlen lévén a folyam a 
tömött hóval borított vastag jégnek olly nagy tö
megét előbb vinni. Ehhez járultak a város udvarai
ról , cs ucáiról a sz. egyházzal és kereskedők 
épületeivel szemben magasra egybehordott, és a 
folyamba messze benynlt hóhalmok, inellyck azon 
kívül, hogy a folyamnak mind a maga, mind a 
két felsőbb ágak jegeivel zajló medrét megsziikítet- 
ték, a még kemény jéggé nem fagyott, mint vala- 
melly erős hókeverék , minden rugósság nélkül le
vő egymást követő jeges anyagnak, mint rest test 
ellentállottak, melly minden időpercben összeüt
közése által sebességéből mindig vesztett-A folyam
nak szerfelett nőtt ereje által még inkább szaporodott 
a lassan baladó jégtömeg a Csepel-szigeten felül sű
rűn létező szigeteknél, és a sekélyeknél, inellyck be 
ez erőtlen jégtest ütközött, leült, és a jeget hozó 
folyamnak útját elzárta, ’s nemcsak partjain, ha
nem a váci és soroksári töltéseken is tul hatván,
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minden lupályosabb helyeket elöntött, a rósz 
anyagból épült házakat minden félöl pusztítván, 
Nemcsak a leomlott házak romai rémitették el a 
sors által szomorúéit városi; más magasabb helye
ken levő házak is szenvedtek, mellyeket az árvíz 
ugyan nem mosott, hanem a földalatti holtok a tágas 
ereken berohanó ellenséges vizet magokba fogad
ták; miből lett, hogy az épület mély alapjában 
sokáig lappangó viz által fellágyult föld lassanlas- 
san leülepedett, s a felettek levő falak gyakori 
hasadékokat kaptak; több a rohanó vizérhez kö
zellevő csatornák is összeomolván.

Ezekről alább a Il-dik számú pályázónál e) 
alatt többet. —

A mélyen eiömlött víznek tartós maradása a 
pincéknek, ’s földalatti boltoknak falait nedves
séggel eltöltötte, meg a földszinti épületek részeit 
is átjárván. Miért is azoknak mind használatuk 
rosszabb lett, mind pedig lakóit terhes nyavalyák 
kínozták. Ezen felette szomorú időnek még sokáig 
fen maradnak nyomai.

A Duna állapotja a két város között.
aj.  A budai part egy hosszudad ellipsis for- 

tnáju, s felé esik a víznek, mind legnagyobb mély
sége, mind pedig sodra; mellynél fogva alapjában 
kimosván a partot, kitűnő sebességével szüntelen 
rontani törekszik a megindult jég , és nagy erővel 
dörzsöli azt, melly által a feltartóztatott tömegből 
jégtorlat alakul.

A pesti part formája homorú, rendetlen, és 
gyengén menedékes, a víznek pedig csekélyebb 
mélysége, és sebessége miatt nyomásának kevésbbé 
lévén kitéve, szüntetem nevelkedésben van, a pesti 
malmok, és tábori kórház táján levő rész kivé
telével.
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Miből következik, hogy a még allé budai 
partnak oltalmazására kell foképen minden gon
dot fordítani, melly némelly helyeken, mint pél
dául az Újvárosnál (Neustift) a viz szélétől alig 
egy vagy két Ölnyi széles, midőn ennek épségé
től függ azon egyetlen úcának, mellyel az alsó 
város bír, megmaradása.

És ámbár a partnak némelly helyein a jég 
diihe ellen mint valamelly oltalomfal a föld ma
gasra van felhalmozva, kevés helyeken pedig, 
mint például: a Rudas-fürdőtől a Sáros-fürdő kö
zelében levő vámházig, rövidebb vagy hosszabb 
kőfalak rakattak: inindazáltal c jelen szükségal
kotta védszerek minden veszedelmet nem háríta
nak el, mit bizonyít az 1826-ban épített, és ké
sőbb egy részben összeomlott parti kőfal is.

Azon helyek, mellyeken a jégnek meggátolt 
szabad folyása miatt toriatok alakulnak, e követ
kezők:

B u d á n

1. Az országút elején a katonai kórházzal 
szemben feltöltött part.

2. A hajóhíd.
3. Rudasfürdő.
4. Gránátospiac.
5. Halpiac.
6. Élelmezési hivatal (Verpflegs-Amt).

Pe n t e  n
1 . A királyi hajóhivatal.
2. Téli átjáró.
3. Kirakó dó piac.
4. Tábori kórház.

b). A part rendes magassága a zéruson felől 
a 12 — 15 lábat ritkán haladja. Néhány a zérus
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feJeti cinelkcdettebb helyek, a házak és templo
mok küszöbétől mérve, kővetkezők:

1 . A színház kávéháza 20' 3' ' 3"'
2. Kereskedők épülete 25 0 9
3. Rácz templom . . . 20 10 9
4- Belső sz. egyház . . 21 5 9
5. Apáczák temploma 22 10 3
6. József-városi sz. egjdiáz 24 2 3
7. Teréz-városi . . , . 24 4 9
8. Seminarium . . . . 26 4 9
9. Reformátusok temploma 28 9 9

10. Görögöké..................... 24 9 11
11 . Sz. Rókus-kápolria . . 20 9 3
Mellyekből az egybe hordott pesti partnak 

magassága a hídon felül úgy, mint alul némileg 
megítélhető. 1 . 2. 10. szám.

ej. A pesti part anyaga, mint a jelen ásások 
mutatják, az, melly a következő d. pont alatt előa- 
datik, azon különbséggel, hogy az első rétegű viz 
helyett homok, ’s porond értessék. A budai part 
legnagyobb része humus-fold, a szomszédhegyek 
homokával és köveivel elegyültem

dj.  A len ékanyagot a pesti részen a hid épí
tője által 1837-hen septemher 16-án a parttól 50 
ölre végbe vitetett fúrás, midőn a vízmérték 
8' 10" 6'" állott, illyennck mutatta:

réteg I anyag | magasság j
1 . V ÍZ 17' 6"
2. iszap 2/ 3"
3. homokporond 7' 10"
4. kék színű agyag végtelen.

A legtömöttebb agyagréteg az idézett évben 
és napon csak két lábra futatott, hanem a Király
ura szegletén, báró Orczy udvarán ásott kút, S

8
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több más próbák megmutatták, hogy ezen fúrási 
mód 610 lábra folytathatott

A budai part közelében levő rétegek a szőni' 
szédhegyek tövei által köKinbözőleg metszetnek 
keresztül.

ej, A Duna szélessége a két város közt kes
k e n y e b b mint azokon felül, mellyliez a Margit 
szigeténél levő balág egy edül szélességében egyen
lő. A két ágnak a margit-szigeli egybc-folyásánál 
levő legnagyobb szélessége a folyónak egészen a 
Rudas-fürdőig szüntelen szűkül, holott is füképen 
pedig a Sáros-fürdőnél szélesen kiterül. Különö
sen a két városnak Vörös László által kiadott tér
képe szerint a téli inedrii folyamnak szélességei 
így következnek:

A felsőbb szigeteknél, magokat oda nem szá
mítván, 400 — 500°.

A két ág összefolyásánál a Margit-sziget fo
kán 480 — 490°.

Valamivel alább , 250"
A hídnál................  220 — 230°
Sz. <i el lér t-h egynél 160°
A Sáros-fürdőnél 105"

Ezen alul 500 ölet a Csepel-szigetig: 530“.
A legnagyobb és legkisebb szélesség közt a 

különbség mintegy 400°.
f j .A Duna mélysége a viz legkisebb állásában. 

A felsőbb szigetnél 5' - I0/, ritkán 12b 
A szigetek alatt hosonló szélességben 8' - 15" 
A folyam szabad folyásában 13' - 20' - 31'.
A legnagyobb és még eléggé meg nem vizs

gált mélység azon örvény felett van, melly a viz 
alatt lappangó, s részint a városhoz legközelebbi 
két pesti malmokig nyúló kőgerincz felső végénél 
létezik. E gerinczct mindjárt a Rudas-fürdőn alul a 
Sz. Gellert torkán lerohanó és a leszakadt köveket 
magával sodró záporpatak formálja, és szüntelen
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ltcveli. Ez örvény-üreg a közelítőknek veszélyes, 
azért az azt nem ismerők elrettentésére hármas 
jellel tűzetett ki.

y j .  A pesti töltések 1808-ban már kezdetben 
kelleténél alacsonyabbra emeltettek, ámbár a köze
lebbi 1809-ben * - 21' 8" 9'"> maga«
1811-ben pedig -  -  21 3  0 j árvizeket 
eltávolíták a varostól'inégis azí 830ki 22'-0"-0'") .

nem különben az 1838ki 29'-4"-9'"}V1K 1 
túlcsapott rajtok.

A hídnak mindkét részén elnyúló* kővel meg
erősített pesti part a 0-on 22'A lábon felül nem 
emelkedik.

AJ. A v í z  elleni hajózás a Dtina jelen állítpot- 
jában igen terhes, és nem vészen kívüli. Mert:

i j .A Duna legkisebb állásában a , éa
Nyúlfutás körül levő zátonyokat a legnagyobb erő- 
és idővesztéssel kell kikerülni. A feljövök, czéluk 
elérése végett, hajókon kénytelenek lovaikat a Cse
pel szigetére általszállitani, honnan egészen a szi
get fokáig jőve, 800-900 Ölre eresztett kötél által 
tétetnek a budai partra, folytatva kínteljcs mun
ka jókat, melíyben vagy köteleik gyakran elsza
kadván, vagy horgonyuk a kőfenéken semmit sem 
fogván, mind a közelebbi malmokat nagy kár, 
mind a hajókat vész fenyegeti.

Szinte ez történik a budai nagyobb sziget fe
lett is a vontató út átváltoztatásakor.

Továbbá azon víz alá rejlett liomokförlat, 
mell) az irgalmas barátok kolostorától kezdve föl
felé elég nagy távolságra nyúlik, azt eszközli, hogy a 
hajók a malmok közelében kénytelnek vitetni, mind 
a kétfél közös veszedelmére.

2. A Duna középmélysége semmi bajtnem okoz.
3. A Dunának áradt állapotában a víz elleni 

hajózás magában könnyű volna* ha sok helyeken a 
vontató út nem boríttatnék el. Ezenkívül a hídon

8 *
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felül a jobb part közelében valami forgó mutatko
zik, mellyhez azon helyen a víznek sebessége is 
járulván, a hajókat a hídnak csapja, mivel a leve
tett horgony a sziklás ágyba ritkán fogódzik meg.

Végre a hídon alól befolyó rácz-városi csa
torna lappangó vizeset gyanánt egy kövekkel ve
gyes kavics-, és homokhátat formál, melly vesze
delmes Örvényt szül; mert a sziklás fenékbe meg- 
ncm akadt horgony, vagy' az elszakadt kötél miatt 
(mi e helyen gyakran megesik) a hajók egészen a 
pesti malmoknak vitetnek.

Hátra van a Duna mentében való hajózás; ez:
«). A két városon felüli tájék jobb ágán gya

koroltatik, mert a halon csupán csónakok, vagy 
üres hajók szállanak alá.

/?). A város mellől elindult hajók a soroksári 
ágba bátrabban eveznek a túlsó ágban elszórt ve
szedelmes zátonyok miatt.

Malmok , talpak.
A malmok, mellyek a folyóknak bizonyos 

veszélyei, mint szükséges rosszak, közállományi 
viszony ok miatt szenvedtetnek meg. A viz, melly 
a kerék lapátja ütésén már keresztülment, azon 
szálladékot, mellyel sebesebb korában még bírt, 
ellasúdva fenékre ereszti, s a hajózásra káros, és 
a jég lefolyását késleltető zátonyokat , szigeteket 
állít elő; hanem reménlyhető, hogy ezeknek szá
mát a már nálunk is szokásba jőni kezdő gőzmal
mok idővel kevesíteni fogják.

Azonban azoknak, kikre a közbátorság ol
talma bízva van, ügyelniük kell, hogy a közjó 
a malom hetycserélése miatt minél kevesebb kárt 
szenvedjen. Ezek fökepen a felső malmokat ille
tik, mellyek, a mint azon zátonyhoz, mellyet las- 
san-lassan maguk csináltak, közelednek, közön
ségesen a Kopasz-szigethez szállanak alá, elromlott
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helyüket mással cserélendők, de a. folyónak kárá
val rövid időn hasúuló sorsra jutandók. A pesti 
malmok többnyire helyeiket 50, sőt több évek óta 
megtartották, mert az áradó vízzel jövő iszaptól 
a víz szinc siilyedése után növekedő eset által 
ismét megszabadulnak; mindazáltal épen úgy, 
mint a felső malmok, a zátony terjesztésével a fo
lyam álapotját ezek is szüntelen rosszabbítják.

A part közelében, az az csaknem álló vízben 
huzamosabb időig egy helyen nyugvó talpak az 
iszap növekedését eszközük, és ez által a partot 
nevelik, mit nyereségül lehet venni ott, hol a fo
lyam a normálisnál szélesebb, a mi pedig jelenleg 
Budapesten a vámon kívüli állomásoknál szo
kásban vagyon.

All ez a nagyobb, közel a parthoz kötött és 
több ideig veszteglő hajókról is.

Máskép van a dolog, midőn a talpak, és ha
jók sebesebb viz felett állanak, mert ott. a mederben 
létező szálladék, t. i. homokhalom, annál nagyobb 
erővel támadtatik meg, és szóratik széljel, mi
nél szorosabb a hajó feneke, és szálladék köze. 
Ez okból e segédszerek úgy tekintethetnek, mint 
ostromgátak, annál inkább minthogy az illy gát 
elérve azon czélt, miért készíttetett, ha csak a me
derből el nem távoiíttatik, a túlpartot támadja meg, 
fejénél mély örvényt váj, és az onnan felásott föl
det a közeibe ismét lerakja, a jég  lefolyását kés
lelteti, 5s a hajózást akadályozza. Ezen nehézségek 
a vízépitészeket már régen olly eszközök feltalálá
sára ébresztették, inellyck által a káros homoktorlu- 
tok elszórására készült építmények egy helyről más
ra vitethessenek. Bina, pannai oktató, még 1768-ban 
egy értekezést adott ki: Sugli penelli ambulanti e 
gallegianti (egy neme a gerendákra emelt magas 
boronának); Belidor: Architecture hydraulique á 
Paris, 1737.czímü munkájában (4. könyv, I. fejezet,
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399-ik lap valamelly szekrény t javasol, mellyel az 
elhordawló hely felébe alkalmazva a bele töltött 
v íz  siilyeszt, a kimerített emel. Végre Miirtfeld 
kapitány e vizszekrények hasznait n ő d b e n  de
cember havában tett próbával bebizonyította. Kö
rülményesen értekezik e tárgyról Re in eh. Walt- 
inaim (Beiträge zur hydraulischen Architcolur. 
Vol. 3.§. .16. pag. 262 — 276.). 11. Pechmann (Prak
tische Anleitung zum Fluss-Bau) a dologhoz alkal
mas vizsgálatokat óhajtván, kétségkívül a rőzse- 
jíarkantyú fordult meg eszében; a munka megér- 
demlettc volna ezen szekrények hasznait többször 
ismételt vizsgalatok által kifürkészni, mi a szekré
nyek nemlétében néhány lapos és széles fenekű 
kibérelt, s ügyes hajósoktól kormányozott dereg
lyék által kevés munkával és költséggel kivihető
nek látszik.

A foly ónak felemelt feneke 3 zátonyok, sztye
Mindenki előtt tudva van, hogy a folyók első 

eredetüket a hegyek forrásaiból veszik. Ezek töb
ben egy mederbe egyesülvén, a patakok erednek, 
ezekből ismét folyók, s végre folyamok származ
nak. Minél közelebb a víz eredetéhez, annál na
gyobb esete, és ahhoz mért sebessége is, mellyel 
az útját álló testre olly nagy erővel rohan, hogy 
azon helyeken mázsás kövek találtatnak, mellyck 
U mederbe a víz rohanása által gördítlcttck le; innen 
távolabb a víz esete és sebessége fogyván, már 
csak tojás nagyságú kavicsok találtatnak; még alább 
csupán kavics, és homok, végre csak a felsőbb 
tájékoknak legkövérebb részeiből álló iszap.

E jelenséget Wiebeking (Vö. Meer wein; Heber 
die Schädlichkeit der Dämme; pag. 48.) a kövek 
és kavicsok közös súrlódásainak tulajdoni tja, mit 
én több helyeken, az okot az okozattal egybe ha- 
sönlítva, hihetőnek nem vélek, Egyszerűbb, és iga-
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zel együttjáró sebesség, mellynél fogva a folyó 
csak ol!y anyagot visz el, mellynek súlya a víz 
erejét le nem győzi, annál nehezebbet pedig alá- 
bocsát.

Ebből értjük azon szomorú, és nem csak a 
közel, de távolabb lakókat is nagy vcszélylyel fe
nyegető állandó okát a folyók ágyai szüntelen emel
kedő fenekének, mivel a fenékkel a viz színe is 
egyaránt emelkedik, és nem példa nélküli, hol a 
folyó tükre a szomszéd töltés tövén felül áll. E 
szerint a folyó kényszeríttetik alacsony partjain 
túl szélesebbre kiterjedni.

A fenék ez évenkénti ámbár észrcvebetlen 
emelkedésének siettetéséhez a part-szakadás, vízár, 
különbféle tisztátalanságok behányása, gondotla- 
nnl épitett sarkantyúk s a t  által új anyag járul, 
inelly kevés késedelem után fenékre száll, s mint va
lami organicus test,melly növekedésének elemét ma
gában hordozza, szüntelen növekszik, inig a vizen 
felül nem emelkedik, és szigetet alakit. Egy Hlyeit 
többeknek származását is könnyebbé teszi. E sze
rint a folyó elvágását, s annak vesztett részét sze
lességének növekedésében kénytelen kipótolni s ré
gibb sebességének egy részétől megfosztva resteb
ben foly, a jég jövendő befolyása elébe izmos aka
dályt gördítendő.

Ezekből következik, hogy az illyes gyakori 
látható toriatok, például: szigetek a viz alatt elég 
magasan állók, a folyónak nem csak szélességét 
kelletén túl nevelik, hanem a jég szabad lefolyá
sát gátolva, jégtoriatok cs dngulatok miatt sziik- 
ségeskép árvizeket okoznak-

Az ezekből eredt vízáradások és kárpusztitá- 
sok Német-, Olasz-, Franczia- és Hollandországok- 
ban 1784-ik év óta annyira siralmasok voltak, 
hogy ezen országok azon hasznoknak, mellyeket
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a folyók lakosainak nyílj toltak, nagy részét el
vesztették.

Mert, hogy ne említsem azon keserves nyo
mort, midőn 1421-ben, november 22-én a Mérved
nek (a Maasnak Rajnával egyesült déli ága) fel- 
töltött feneke, s a tenger vihara miatt 72 mező
városok víz  alá merültek, s a régebben egyesült 
Frizia cs Hollandia elszakadtak; e tartománynak 
féktelen, és sekélyes vizein, miilyenek a Rajna, 
Vahal és Isala, Özönlő jég 179í)~ben ismét 23 gáto- 
kat tort keresztül, és 63 négyszeg mérföldnyi tar
tományt borított v íz  alá a szegény lakosok iszonyú 
kárával.

A Maas torkolatja a 16-ik század elejétől fog
va annyira sekélyes lett, hogy a hajúk a tengerbe 
csak nagy keringés után juthatnak. A Mervede fe
neke 3-adfét század alatt 20 lábbal emelkedett,’ a 
Lech pedig és Isala kisebb vízálláskor a szomszéd 
Hollandiának gátakkal kerített tartománya felett 
állanak.

Francziaországban Rouenen alól, hol haj
dan tengeri hajók vitorláztak, elszórt homok s tor
iatok közt kisebb folyami hajók alig evezhetnek. Áll 
ez a Charente, Loire és Garonne folyókról is, melyr- 
iyekben számtalan zátonyok lévén szétszórva, nem 
csak a Rodanus, hanem a szomszéd révek torko
latait is elzárják. Maga a Szajna is emelkedik fene
kében , áradásokat, károkat és pusztításokat oko
zandó !

Spanyolországban a Quadalquivir számtalan 
görbületeket, szigeteket, és zátonyokat képezett, 
s feneke annyira emelkedett, hogy' többé a tengeri 
hajókat Sevilláig nem bírja.

Főképen Olaszországban rendkívül emelked
nek a folyók ágyai, az Athcsisj, Tartarus, Po, a 
Reno és Panaro ágaikkal együtt a folyóknak és 
tavaknak szakadatlan emelkedő egyvelegét alakit-
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já k , melly Olaszországnak legkisebb vidékeit 
vízbe temette, s még többeket pusztítással fenyeget. 
Mindezek közt legnyomorultabb állapotban van Bo
nonia, Ferrara és az Adriai-tenger köze. Lásd : 
Nuova raccolta dei serittori ebe trattano de moto 
dél acqua. Panna 1766 — 1768. VII. Tom. 4-to. 
Főképen T. IV. mellyben a Bononia, Ferrara és 
Adriai - tenger közti vidék javításáról javaslatok 
adatnak, mellyek, habár reményit siker nélkül 
maradtak is, méltók, hogy a vízépítők által olvas
tassanak.

Németországban a Vahal és Rajna több 
szigeteket, és szünet nélkül nevekedő zátonyokat 
nyert; Vonn és Mainz alatt 3 század óta hat új 
sziget támadott.

A Dunának regi liét torkolatából 5 még meg
van, mellyek közöl egyedül a Sulina az, melly a 
nagyobb hajókat a Fekete-tengerbe még nagy nehe
zen eresztheti. Sokat beszél ezekről Wiebeking, 
Meer wein idézett munkájában.

Ha rövidségnek nem kedveznék, örömest elő
adnám a nyomorult állapotban sinlődő Dunának 
Passau és Lincz közti képét, annál inkább, mivel 
az egy helyes liydrotechnicai leírásnak például szol
gálna. Ennél fogva szorosan csak egy vagy két 
helyet érintek.

Aschachnál a Duna 160 öl széles, valamivel 
alább a hegyek a partoktól elvonulnak; az alacsony 
partú, és sok ágakra széledt folyam éger- és fűz
fákkal benőtt sűrű szigeteket tüntet elő, mellyek 
közt annak sodrát nehéz megkülönböztetni, mi
vel a régi meder a kiöntések által többnyire hajóz- 
Iiatlanná válik, és a zátonyok szigetek; közepette 
új utat nyitván, a mederben új ágak származnak. 
A folyónak e rendetlen közén Ottensheiinig 
a vontató út is az ő szilaj folyása miatt bi
zonytalan, mert az minden áradáskor változik, s
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a víz elleni hajózás csak több ágakon való kerin
gés, s a lovaknak gyakori átváltozásuk által lehet
séges. Ottenshcimnál az elszórt vizet a hegyek cg}' 
mederbe szorítják; hol a meredek sziklák a Duná
nak előbbi 1000, 1400 és 1600 Öles szélességét 
lOS-ra szűkítik.

A Traun folyó beömlőién alól Cziglaunál, s a 
szemközti Steiregg irányában a Duna az éger-, és 
fűzfa minden nemeivel buján benőtt szigeteknek, 
bokros és kopasz zátonyoknak tömkelegében bo
lyong. Itt a mindkét felől kicsapongó Duna árká
ban ugyan is % mérföldnyirc kiterülvén, az igen 
ritka földből álló partját szünet nélkül mossa. E 
közön a partra dűlő legáldottabb mezők évenkénti 
pusztításoknak kitéve megbecsülhetetlen károkat 
szenvednek.

Spielberg alatt a folyam egy sziget által 
két felé osztatik , a mélyebb bal ág nagyobb 
hajóknak is nyitva áll, de veszélyes helyéről isme
retes, mert azon éles sziklák, mellyeken Spiel
berg romai feküsznek , a meder közepén csekély 
viz-álláskor annak tükre felett nyúlnak ki. Itt az 
Erissel cggycsfilt Duna Vlautbausen mellet Pibur- 
gig 70 öl széles mederben rohan le.

Piburgtól kezdve, mind a két part meredek, 
és ritka anyagból álló, s a folyam helyenként min
den vízáramlástól szenvedő, és szélesen terülő me
zőtől kornyeztetik. Azon nagy görbületen, mely- 
lyet a Duna An-falván alul a jobb parton ausztriai 
hegyek felé formál, kezdődik a vízszin emelke
dése, melly miatt a népes és szorgalommal mi veit 
Grünati félszigete a viz féktelenségét gyakran erezi: 
de a steini mezők és földek, s az egész erlachi 
térség is a viz kirohanása által nem kevesebbet 
szenvednek. L. Algemeine Encyklopädie der Wissen
schaften und Künste. Herausgegeben von J. S. Er sch, 
und F. G. Gr über; Art. Donáti.



Az ínségnek ez előszámlálásából, melly a fo- 
lyóknak ingerült állapotából ered, e kettő tisztán 
kitűnik: hogy a meder mértékentúli szélessége a 
zátonyok és szigetek származásával olly szoros kap
csolatban van, miszerint egyik a másiktól függ; 
mert a hol csak a folyam szabályszeres partjain 
túlcsapongva mutatkozik, ott szükségképen homok
toriatok és zátonyok vannak, cs megfordítva e bök
kenők sohasem származnak, a nélkül liogy a fo
lyam a tájon kellőnél szélesebbre ne terjedne.

A f o l y ó k  á l l a n d ó  javítása.
A felhozottakat megfontolván , kétségbe nem 

hozható, hogy az ingerült folyó biztos és állandó 
javításának az ő mértéktelen kiterjedése korláto
lásában és szabályszerű szelességre vételében kell 
állania. E szélességnek megfelelő, s a hely termé
szetéhez képest egyenes és párhuzamos partok kö
zé szorított folyó, mellyben a víz sodra mindkét 
parttól egyen távolságban a legnagyobb sebességgel 
inegyen, egy testbe gyűlt vizével mozgásának egész 
erejével támadja meg az elientálló testeket, s azo
kat lassanként utjából elhárítván, keletkezni többé 
nem szenvedi.

Ezek szerint afölebbi §-bun előszámlált ínségek
ről ezeket megemlítvén, méltán lehet állítani, hogy, 
ha Hollandiában a Rajna, Lech és Issei töltésekkel 
sohasem korlátoltattak, és több ágakra nem szakad
tak, hanem mindenütt szabályszeres szélességre 
szoríttattak volna, jövőben mélyebbek maradan
dónak, s a környező vidék is emelkedésében szün
telent növekedést nyert volna, mi már most, a 
számtalan tavakat elzáró töltés meggátolván a za
varos víz befolyását, többé nem lehető,

Ha a Rhodanus mellékágai elzáratnának, a fo
lyó maga utat nyitna s medrét mélyebbre ásná. 
Igaz ez a Szajna és Quadabpiivir folyókról is.



Hasonlókig ha a Po folyónak oldalágai bccsu- 
katnának, s partjai illőleg megerősíttctnének, a víz 
tömege erejét fenekének szegezné ; hasonló ved- 
szerrel lehetne a Baj na és Panaro vizein is segíteni, 
pedig biztosabban, mintsem lia a hollandusok 
módja szerint töltésekben keresnének menedéket. 
Ugyan is minden árviz, akár minő szélességben is, 
a földet emeli és termékenyíti; csak hogy ügyelni 
kell, hogy a kiöntés apadásával a víz régi árkába 
visszamehessen, s abba egész ereje üsszetartassék.

Közönségesen ismeretes, hogy Egyiptom, s 
több tartományok termékenységüket az árvizek
nek köszönik. A váci töltés mellett fekvő vetemé
nyes kertek a többi földekkel együtt a Duna ma
gasabb vizének ki lévén tétetve, szüntelen emel
kednek, s termékenységükkel a város minden föl
deit meghaladják.

Az Ausztriát öntöző Duna, ha csak kellő kor
látok közé nem szoríttatik, szünet nélkül sekélyed ve, 
a lakosokra egykor nagy veszélyt hozand. Vesd ös
sze: Meerwein f. i. helyen.

Habár ezek igy vannak is , mégis az ár-víz 
elmúlta után a keskeny meder ellen panaszló, és 
bővebbet óhajtó szavak hallhatók. Bocsánat az illy 
fonákságot kivánó iimavatlanoknak; de annyival 
sajnosaid), mikor a víz-épitészettel foglalkozók, 
kik tartós gyakorlat által a folyók természetét meg
ismerhetek vala, az érteden községgel szavaznak, 
s magukon segélni máskép nem törekcsznck, mint 
évenkénti ásások (szerintük egyik a másiktól függ), 
sarkantyúk cs vizel leintett töltések által. Ezen 
vállalatokról egyenként röviden fogok szólani.

A vizek lefolyásának akadályai ellen emberi 
munkával, avvagy tisztító és feneket vájó gépelyek- 
kel kezdeni, annyi mint rostával merítni a vizet. 
Mert a rendetlen folyóban az ok meg nem szüntet
vén, az természetét követi, s az elhordottakat rö-
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vid időn ismét kipótolja. Ezen kiviil ki nem látná 
át, hogy iüy nemű gépeljek messze nyúló köz
nek kivájására nem alkalmasok.

A rőzsesarkantyúkról az előszó 4. §. szoro
san értekeztem.

A görbületek átvágásához minden körülmények 
megvizsgálása után is vigyázva kell fogni. Azok 
a folyónak adandó normális szélességre emberi erő
vel nem szoktak ásatni, a munka nagyobb része 
a folyó szaggatására hagyatik. És habár megállítta
tott is , hogy a folyó normalis szélességének csak 
3/100 vagy 4/100 részébe ásassek, de jnégis vannak 
esetek, hol a munka fél vagy egész normalis szé
lességben való ásásra terjed ki, például: ha a szán
déklott csatorna felette hosszú, és a kiásandó föld 
igen szilárd, vagy a bevezetendő víz rest folyású. 
Ékkor a inerény költséges és kétes. A mi az árok 
mélyet illeti, az a legkisebb víz színére ritkán 
ásathatik, a fenéken maradt 2 — 3 lábnyi földet 
csak az áradó víz rohama szagathatja fel.

Továbbá a miiv sükere nagy' részint a beme
nő víznek az árok mindkét oldalához való párhu
zamos irányától fiigg.

Ha a kész csatornában akár mi csekély ok
ból valainelljik part megsérül, s a szenvedett kár 
illőleg ki nem javíttatik, a közelebbi vízár roha
ma szokta azon helyet szaggatni, s a ki nem töl
tött régi keringőbe üinleni.

Ha pedig minden a szándék szerint sikerül 
is, mégis az alsóbb tájra az a rósz háramlik, hogy 
azon föld , melly a csatorna lassankénti bővülésé
vel a folyótól elhordatik, lassúbb vízben fenékre 
száll, nj zátonyokat s vízfolyási akadályokat szü
lendő.

Mit tartsak a töltésekről, kevéssel fölebb ki
jelentettem. Waltinann Rcinh. (Hydr. Archit. Vol. I. 
§. 1.) helyesen mondja: „Der Zweck der Erddeiche
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ist nicht, dem Meere und den Strömen seihst Gren
zen zn setzen ; dazu sind dergleichen lockere Erd- 
niassen keineswegs geschickt, sondern nur die aus- 
serordentlichen Ergiesungen und Ucberschweinmun- 
gen, die selten und vorübergehend sind, sollen da
durch verhütet w e rd e n .Valóban a nemcsak szé
liben kerített (némelly helyeken mérföldnyi szé
lességű töltésekkel is), hanem a belsejében is számos 
gátokkal bíró Hollandiát 1375-ki év óta, mintegy 
60 erős árvizek nyoniorgatták s a nemzetek év
könyveiben sok példái találhatók az Ínségnek, 
melllyet a folyók körül lakók a töltések gyakori 
áttörése miatt kiállottak. Nem csuda, mert az ára
dásoknak töltések közé szorított zavaros vize sok
kal hamarább feltölti medrét, mintsem ha salakját 
mindkét oldalról egyenlően rakná le; úgyhogy 
az áradásuk ellen szüntelen töltések mellé bújni 
annyit tesz , mint a folyók ágyát szakadatlan rosz- 
szabbá tenni; a töltéseknek ezen szorgalmas építői 
hasonlók azon sereghez, melly a dühödő ellenség
gel többször találkozva, gyáva létére inkább sán- 
ezok és árkok megé rejti magát, mintsem elszánt 
és jól felkészült erővel, kerüljön az bár többe, 
egyszerre úgy 1c sújtaná, hogy többé dühétől ne 
kelljen félnie.

Szabályszeres szélességet eszközölni.

Ezekből, miket elszámláltam, kitűnő, hogy a 
folyóknak valódi és állandó javítását, és igy a su- 
lyosab árvizektőli mentesítését egyedül azoknak 
szabályszeres szélességrc-vctelében lielyhezcm. En
nek fogalmát az előbbi §-ban érintettem, melly an
nál határozottabb leeud, minél több szélességek 
méretnek azon a helyen, hol a középszerű vizára- 
dás sériilctlen és párhuzamos partok közt foly le, 
és ezekből egy arithmeticai közép vétetik.



A Dunának a két város közt adandó középsz 
lességre nézve a pályázók nincsenek egy értelmen.

Az I . számú pályázó 200 ölre szakja azt, 
a III-ik 215-re, a IV-ik úgy látszik, a Sz. Gellért
hegynél és az építendő hídnál egyenlő szélesnek 
nyilványitja. Ezek némileg illy módon egyeztet* 
kérnének. A Duna szélessége legkisebb víznél az 
álló hídnál tesz 215 ölet, a Sz. Gellért-hegyit él 
158-at,így a kettő közti különbség 57 öl. Hanem eb
ből mintegy' 30 Ölet ki kell venni, mert tudakozva 
úgy értettem, hogy a hídfő mindkét felől a part 
szélétől 15 ölre nyúlik a folyamba, ehhez járul még 
a középoszlop ; úgy hogy a különbség egészen 
17 ölre apad le , melly legkisebb szélességi fölös
leg a folyamnak illy kitűnő terjedelménél semmi 
zavart nem szülhet, ha a part mindkét felől a híd
fő szélétől kezdve azon szorosokig halkan szorit- 
tatik. Vesd össze 111. szánni pály ázó: a.)

Legyen a normalis szélesség vagy a partok 
párhuzamos távolsága 170 öl; nagyobb a folyam 
erejét ok nélkül csökkentené!

Vétessék fel a két part közöl a tekintetre mél
tóbb, ineily itt kétségen kívül a budai; s hatá- 
roztassék meg a szerint a másik, mert az:

1. A folyam közeli sodrától annyira elkop- 
tattatott cs rongoltatott, bogy most már a víz men
tébe nyúló egyetlenegy ideának megtartása veszé
lyeztetik, már pedig:

2. Felette mélytános, hogy Buda az ország 
fővárosa mind azon haszonban részeltessék, mely- 
lyet e jeles folyamnak, s a czélba vett hídnak ké
nyelmessége a két városnak ígér, melly csak úgy 
lehető, ha részéről is a pestihez hasonló, a jövő 
népességhez és az árúknak szükséges raktárakhoz 
mért téresebb part készíttetik. Ehhez járul egy 
akadálytalan vontató út felőli gondoskodás, melly



m
eddig útalúban hiányzott, ezután pedig mindig c 
parton maradna.

A part legjobb móddali készítésére kettő kí
vántatik meg: annak iránya és a külső nyomások 
elleni megerősítése.

Nem épen szükséges, hogy a part egyenes 
vonalban nyúljon el, mert a természet a folyóknak 
illy partot nem adott és ez csak a mesterség mi ve; 
itt csak arra kell figyelni, hogy a régi partnyom 
közelében az folyvást hajlott vonalban, húzassék 
a lehető legnagyobb sugárral és semmi szeglettől 
nem metszve. E görbe vonal, a félig lerombolt 
part állása szerint, attól többé vagy kevésbbé 
távozik, mennyire t. i. az új part kellő szélessége 
megkíván and ja.

A város felső széle és álló híd közti távolság 
közel 2000 ölet tesz, úgy hogy az irgalmas bará
tok zárdája szinte középen fekszik. E szerint akár 
a város legszélétől, akár egy közelebbi ponttól, 
t. i. a Császár - fürdőtől emeltessek az új part a 
budai hídfő szélére, mindenkor az előbbi §-ban 
kimondott azon elv követendő: hogy azt, mint mon
dottam, a hídfő széléig a jéggel zajló víz nyomása el
len az új part homloka oltalmazza. Nem lehet ugyan 
kétkedni, hogy az építesz mivének mind azon szi
lárdságot meg ne adná, mellyet illy fontos építmény 
megkíván; de mivel olly magas és 15 ölre a folyó
ba nyújtott területre a jég nyomását kiszámitni 
nem lehet, és bar leginkább e részről semmi baleset 
nem félhető is: a feltorlott jégpadolatát megtámad
hatja, s a jég  szabad lefolyása ellen tetemes aka
dályt gördíthet.

A budai hídfőn alul a Sáros-fürdőig a part 
szélesítésén nem kell aggódni, mert maguk a híd- 
oszlopok a víz folyását kcsleltelik, s azáltal a par
tot kellő szélességre növesztik; különben is ke
vés helyek kivételével az egész körön elég széles.
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Ennyit ez alkalommal a budai partról. A szem
ben levő pesti folyam sodra meszevolta miatt a 
külső nyomásoknak kcvésbbé kitéve, minden víz
árral nevekedik. Hasonló módon a pesti hídfő a 
jégnyomástól a budainál mentebb.

A mi a 2-at. illeti: a kereskedésnek, és szabad 
hajózásnak szánt partnak szilárdnak, és minden 
változástól mentnek kell lennie, melly a folyóhoz 
könnyű jutást, bátorságos hajó-állomást szolgáltas
son, az alattságra nézve kemény és alkalmas von
tató ríttál bírjon. E föltételeknek a budai parton 
csak kőfal tesz eleget, mellyct végig összekapcso- 
latban cpítni nem tartok szükségesnek, hanem rö- 
videbb 12— 15 öl hosszú kőfalak két vagy három 
akkora távolságba üresen hagyott közekkel válto
gatnák egymást, csak hogy mindnyájuk homloka 
a kijavítandó új part vonalába essék. Ez által a 
v íz  sodra a megrombolt parttól eltéríttetik, és az 
üres közök árvízkor kitöltetnek, idő múltával, ha 
a szükség úgy hozná magával, uj falakkal kira- 
kandók.

Magát a partot rőzsc fonattal kötni erőssé, 
vagy pedig rőzsc sarkantyúkkal, mellycknek feje 
a kijelölt vonalig nyúljék, támogatni, az döbbeni 
szakasz értelmével nem egyező. E tárgyról eleget 
beszel báró Pcchmann Sert. 8. §. G. s a köv. A 
fürdőkön altd az annyira elterült folyónak normá
lis szélessége mesterséges part, vagy rőzsc építmé
nyek nélkül alig kivihető.

A mellékágak elzárása és akadályok elhárítása.

A Duna bal ágai felül, és alul záratassanak 
el, és a szigetek a szárazhoz kapcsoltassanak, hogy 
c szerint a kettő közt levő tér, a pesti part men
tére lassanként a folyótol feltöltessék, s a normá
lis szélességhez mind inkább közeledjék; a többit
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a mesterségtől kell igénylem, melly a véghe
lyeken a sikernek kedvező jó reménye alatt 
rozsé építéseket emelhet. Az ágak elzárása végett, 
mint közönségesen szokás, elzáró sarkantyúkat 
már csak azért sem kell alkalmazni, mivel az el
zárt meder bciszapolását késleltetik, vagy épen 
akadályozzák. Jobb módot nyiíjt erre Schemerl 
udvari tanácsos.

Hátra van még, hogy a folyás akadályairól 
keveset szóljak. Ezek számába esnek a viz alatt 
rejtező toriatokon kiviil mind: az »íj városnál,
öj Rácz-fürdő irányában, ej Rudas-fürdőn alul levő, 
ezeken kivűl igen sok kisebb szigetek, homoktor
iatok , zátonyok a malmok, és nagyobb szigetek 
közelében, és az elzárandó ágakban.

Ezek kozol a j hj e j  különös gondot kíván
nak, mivel a jég mentét nagyon gátolják, a hajó
zásnak terhesek, sőt veszedelmesek. Ezen olly 
messze terjedt akadályok elszórására ostromsar
kantyúk épen ne fórdíitassanak, mellyek az igen 
nagy költségen, és felette kétes foganaton kiviil a 
folyóban nagy ingerültséget okoznának. Az úszó 
szekrények jobbak, vagy ha a dolog líjdonsága ezek 
használásától mindazonáltal visszariasztana, raj
tok elhúzott horgonyok, vagy a nehéz boronák ke
ményebb részét felszaggatnák, a többit a szabálysze- 
rcs szélességbe szorított folyam lassanlassan elhor
daná. Egyébiránt ezen munka az akadály köze
pén lenne kezdendő, hogy a víz az u j, és sziik 
törésbe menve, a többi részek elhordásához nem 
keveset járulna.

Ezek a normális mederben létező többi aka
dályok elhárítására könnyen alkalmazhatók; az 
ezen kivűl esők az elzárt részek beiszapolását 
siettetendik.

Ezek azok, miket minél rövidebben, mint a 
bíráló elébe szabolt törvény kívánja, előadandók-
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nak véltem, mellyckből elég világosan meg fog 
azoknak oka értetni, miket a pályázók munkáira 
feljegyeztem; egyszersmind magam is a folyók igazi 
szabályozásáról mit értsek, tisztán n>ilvánitand- 
ják. A folyók természetének figyelmes vizsgálásá- 
ból teljesen meg vagyok győződve, miként a víz- 
épitészetnek minden mestersége abban á ll, bogy 
építményeiben a folyó erejét, melly, midőn a sza
bályszerű mederbe fojy, mérsékelt «zokott lenni, 
és közhasznú; midőn pedig szertelen a medre, erő
szakos és ártalmas, vállalt munkáinak hasznára tudja 
fordítani. A folyamot szertelenül ingerlő munkálatok, 
mint: gátak, sarkantyúk, átmetszések s at által az el
lenséggel egyenetlen harcba keveredünk; s azon kí
vül, hogy a tömérdek költség semmivé lesz, a fölin
gerelt folyam állapot ja, feneke mind untalan fölebb 
emelkedvén, naponként rosszabbá lesz. Bár ezen 
lelkem mélyéből mondott vélemény valódi vizsgá
latra méltónak tekintetnék. A folyók átlapolja bi
zonyára, nem csak hazánkban, hanem az egész 
földön olly fenyegető, hogy a szomszéd lakosok 
vagyonai általa minden keményebb télen veszé
lyeztetnek, s ennél fogva a vízépítészeket önkényt 
felszólítja, hogy a dologról együtt éretten tana
kodjanak; hogy mindent szenvedélytele», és csu
pán a közjót tekintő lélekkel egybevetvén, vég
tére azt, a mi helyesnek, és a közügyre nézve 
Jegczélszerűebbnek találtatik, elhatározni, s végre
hajtani lehessen. —

N r u  I .

Regeln nach den Gesetzen der Natur.

Pályázó értekezésének alapjául a királyi épí
tészi főigazgatóságnál vízmivnök, és academiai 
építő Novák Dánielnek tudósításait teszi. Vizmí-
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vekben Pechmann Henrik bajor tanácsnok úrnak 
munkáját követi, mellynek czime: Praktische An
leitung zum Fluss-Bau. München y 1832.

A pályázó vizmüvi véleményei ezek:
A természet törvénye a Duna-folyainnál a többi 

folyókától különbözik, a)
Vártól kezdve egész Slavoniáig a folyam leg

szebb irányú, b)
A folyamnak szabályszerű (normális) széles

ségét megtartva, s régi ágyát eltöltve, lehető egye
nes menet adassék. ej

A Slavonia felé fekvő tájakon a szabályzóit 
folyamban azon módon fog a jég egész Tolnáig, 
valamint onnan 1838-ban Pestig történt víztorlasz- 
tásokat okozni, és Budapestnél vízáradást szülni, d j

Ebből látni való, hogy a szokott normal szé-

a )  A  term észet tö r v é n y e  a fo ly ó  v izek n é l v a lób an  m in
denütt u g y a n a z ;  hanem  a m eder v á lto zó  b ő ség e , e sé se , s e 
b e s s é g e , s a p ariok  tu la jd on sága ih oz  k ép est annak  je le n sé g e i  
k ü lö n b ö ző k , és a szer in t fo ly á su k  v e z e té sé r e  k ü lö n b fé le] m ó 
dok  k iván ta tn ak  m eg .

b )  . .M é g i s , alább  íg y  s z ó lj  e h a ta lm as lerm észe ti e rő t  
(t . i .[a  dühöngő D u n á t) m inden árta lm átó l m eg  k e ll  fo s z ta 
n i.u H iszem , h o g y  a leg jo b b  irá n y t nem  v izm ü vi, hanem  k e 
resk ed ő i ér te lem b en  v e tte , m iszerint a k ie g y e n e s íte t t  fo ly a m  
a F e k e te - te n g e r ig  va ló  ju tb atásra  a lk a lm a t n y ú jth a sso n .

e j  Vájjon az egész régi meder eltöltendő-c 9 vagy csak 
részenként? Úgy vélem, ez utolsót akarta; mert az elsőt kí
vánni igen nevetséges lenne, sőt az átvágások által részen
kénti egyenesít esnek is nagy vigyázat! al kell történni.

d )  A  D u n á n a k  a m e s te r sé g  sza b á ly a i sz e r in t te t t  r e n 
d ezése  után is  tö r tén n ek  á r a d á s a i , c sa k  h o g y  m in d ig  k i
s e b b e k , s a k o r ü lla k ó k n a k  ja v a ik , s b á to rsá g o k ra  n é z v e ,  
ha m in d járt tö lté se k  k ö zé  nem  szó r ítta tn á n a k  i s ,  nem  le n 
n én ek  oiiy v e s z e d e lm e s e k , m int a fo ly a m n a k  előb b i zavart  
á lla p o tá b a n . H a so n lítsd  ö s s z e ,  m ik e t fö leb b  a tö lté se k r ő l  
á llíto tta m .
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lességen kívül, a rendkiviili árvizekhez köpést, 
azt sokkal szélesebbre szabni szükséges, aj

Pályázó a két város közti rendes normális szé
lességet 200, a rendkívülit 1000 Ölekben határozza
m *8- f)

Kzt bizonyítják a rajnamelléki töltések, y j  
E szerint a Duna bal partját Slavoniaig, s to

vább is fel kellene tölteni s a t egészen a czikkely 
végéig, h j

A természet tör véri) ének további menete, mely- 
fyet Pest, és Buda közt is kellene követni. i j

Minthogy a gyászos viszonyokat a gondatlanság 
és tudatlanság szülték, a budapestiek drága áron 
okultak, kJ

e j  A ki á rá é t fo ly a m n a k  leg m a g a sa b b  á llá sá h o z  m ért 
norm ális s z é le s sé g e t  g on d o ln i is k é p te le n s é g , b á tor  P e c h -  
m ann ur te k in te té r e  h iv a tk o zzék  is .  M e g tö r té n h e tik  u g y a n is ,  
h o g y  a j é g g e l  za jló  árad ás n lly  e r ő v e l fe k s z ik  a k ét v á r o s
nak , h o g y  az e lle n e  ra k o tt  tö lté s e k e t  á t t ö r i ,  ám bár a z o k  a 
p á ly á zó  szer in t 1000 ö ln y i k ö zre  t á v o l ífv a , s a m esterség  
sz a b á ly a i szer in t ép ítv e  len n én ek  is. A  fo ly a m  in g erü lt á lla p o t-  
já b a n  az á ra d á s leg n a g y o b b  m a g a ssá g a  igen  b izo n y ta la n  v a 
lam i . en n él fo g v a  az en n ek  m e g fe le lő  tö lté se k  tá v o lsá g a  is.

f j  A k ét város közti ,200 ö le s  r e n d e s , és  1 0 0 0  ö le s  
ren d k ívü li norm a! s z é le s sé g e t  p á ly á zó n a k  önm aga  v iz s g á la 
ta iból k e lle t  v o ln a  m e g h a tá r o z n i, m int m inden ren d ezés fő
fe lté te lé t ,

g )  A  ra jn a m ellék i tö lté se k  N ém eto rszá g b a n  ú g y , m in i 
H o lla n d iá b a n  e lle n k e z ő t  b iz o n y á n a k .

h )  A  D una árad ásán ak  zavart e lb e sz é lé se , és  o k a in a k  elő*  
adása sem m i k iv o n a to t nem  e n g ed n ek  m e g ,  s m agában az  
ér tek ezésb en  o lv a sh a tó k .

i )  E  c ik k e ly  fe lü lír á sa  é r th e tő sé g é n é l fo g v a  a ján lja  
m a g á k

kJ  M iv el a  p á ly á z ó n a k , az a z ;  a term észet tö r v é n y é 
inek sza b á ly a it nem  k ö v e tté k . M é g is  v a la m iv e l alább b íz ik , 
h o g y  B u d ap esten  ta lá lk o zn i fo g n a k  fé r f ia k , k ik  a javaslati»*  
kát c é ls z e r ü le g  k iv isz ik . M illy  le k ö te le z ő  á l l í t á s !



A budapesti vizárnak alapul szolgáló hiányok:
1. A Dunának keringő folyása (kígyósatok) Tol

nán felül,skisebb- nagyobb mértekben Slavoniáig./)
2. A Duna lassú folyása, m j
3. A medernek több ágakra való szakadása.
4. A Dunába tett célelleni építések, n)
5. A döinsödi, adonyi, és rác-almási tölté

sek közti felette szűk tér. oj
6. Az alsó fürdők közt a kellőnél kisebb szé

lesség. p j
7. A Duna régi árkának eltöltése, inelly a 

monda szerint a pattantyúsok kaszárnyáján felül 
kezdődvén, Leopold-, Teréz-, József- és Fe- 
rencz- külvárosokon kereresztül, Soroksáron felül 
a Dunára ment ki. q j

l )  A  to lnai k ig y ó z a to k  a hozzá köze! lev ő  fe lső b b  
D u n á ra  h a th a tn a k  u g y a n , hanem  a  k é t v á ro s k ö zti D unára  
h a té  erejü k  ig en  c s e k é ly ,  a n n y iv a l k ev ésb b é  a többi S la v o -  
n iá ig  te r je d ő k n e k .

m )  Annak, ki a természet törvényeit olly gyakran 
emlegeti, n rest folyás okait meg kellett volna érintenie, 
inellyeken ha gondolkozott volna, átlátná, hogy n töltések 
által elárbolt folyók lassúsága évek múltával növekedik, és 
a megháhnrítntt folyam állapotja napról napra roszabb lesz.

n )  A  m i D u n á n k o n  a tö lté se k e n  k i vili m ás é p ítm én y e 
k e t  nem  is m e r e k , m e lly e k  m int m á sk o r  g y a k o r ta ,  tigy  
1 8 3 8 -b a n  is  r észen k én t o lta lm a i szo lg á ltu k  v o ln a , ha a zo k 
n ak  m a g a ssá g a  a z  árad ó  v íz  szo k a tla n  em e lk e d é sé n e k  m e g 
fe le lt  vo lna .

o )  Ú g y  de a m ed er sz é le s íté sé v e l an n ak  á g y a  e m e lk e 
d ik , az a z :  m é ly s é g e , é s  se b e s sé g e  a p a d , s  e z e k k e l e g y ii lt  
a m edrét tisztító  ereje is.

p )  Alaptalanul állítlatrk, hogy 150—160 öles szélesség 
a folyam normal szélességére a kellőnél kisebb: az alább követ
kező 400 —* 500 öles szélesség káros volta kétségen kívül van.

g )  H a a D a n a  o lly  sza b á ly szerű  s z é le s sé g r e  v é te t ik ,  
m elly  a  közép szerű  ára d á so k  v ize it  k ü lö n ö s k á r  n élk ü l le v e 
zetni k ép es  le s z ,  azon rég i á rok ra  sem m i s z ü k s é g , fo k é -  
pen azon fö lté te le k  a la tt v m e lly e k e t  a p á ly á zó  o lly  h a ta l
m asan fe lid éz .



Heber die möglichste Abhilfe bei neuen 
Ueberschwemmungen.

Szemet j nagyobb tégla-darabok, s kövek 
a Dunába ne vetessenek, r j

Az alsó fürdők irányábani Duna-szorulat szc- 
lesbíttessék; a pesti part, az útban levő házaknak 
lerontása után 40 ölre a város belseje felé tétessék. 
A kihányandó földtömeg a város foldszinc (ho
rizon) fölemelésére fordittassék. s j

Az ó csatorna (1. folebb /;.) ismét nyittasék 
ki, s az útjában levő épületek rontassanak le. t j  

A pesti part 32 — 35 lábbal a budai vizinér- 
ték zérusát haladja felül, s a felső, és alsó tölté
sekkel köttessék össze, t j

lieber die Verbesserung der .

Több emeletes épületek cölöpzetre (pilóta - 
ge) építtessenek. A földalatti házak bor pincének 
szolgáljanak; fatár és istállók az épület udvarába 
helyeztessenek, hogy a netalán kihágó vízár ke
vesebb kárt okozzon. A borpince pedig körös- 
körül heboltozva, és padlózatja levert agyaggal 
szilárdítva legyen, n j

r )A sz e m é t v a g y  a  parton m egró) h a d , s  k ert fö ld é é  
v á lik , v a g y  a fo ly ó  á lfa l e lh o r d a f ik , « té g lá k  n a g y o b b  d arab
j a i ,  s  a k ö v e k  a  k ő fa la k b a  r a k a tn a k , v a g y  az nj é p íté sr e  
m e g ta r ta tn a k .

n )  V ő . az  o)  a la tt. A  p á ly á zó  az e lb á n  lev ő  h ázak  
leron tása  m eg v á ltá sá v a l itt , é s  e  k ö v e tk ező k b en  t )  m it sem  
g o n d o lt , h a sz ta la n , sőt v e sz é ly e s  d o lg o t  k ív á n v á n .

n )  A  cö lö p zet csupán a  leg ro sza b b  h e ly e n ,  p. o . V e -  
len czében  h a szn á lta tik . L e g n a g y o b b  é p ü le te in k , ú g y m in t!  
k é t  k a szá rn y a , a sz ín h á z , a n em zeti m useum , L tidoviceu tn , s 
a tem p lom ok n ak  a lapjai c ö lö p ö k k e l n in csen ek  sz i lá r d ítv a ,  
m inél fo g v a  a k ö z ö n sé g e s  h ázak  ép íté sén é l is  c é ls z e it i le g  
elmaradhatnak.



13f>

A pályázó célszerűbbnek véli a létező magas 
házak altömlejét (Kellergeschoss) földdel kitömni, 
miszerint a ÍÖldszín az épület altöinlejcvé válnék, 
az ablakok, és ajtók bezárása után tehát az utca 
oldal-földdel lenne betakarandó, s igy továbbá a 
második emelet, elsővé, harmadik másodikká vál
nék s a t. r j

Hol a borpince nélkülözhető : a kőfal alá 
egyszerű faszerkezet tétethetik, mellynek úgy is a 
cölöpzeten kell alapulni, u )

A Duna-part kőfalai a hajóhídon alul, és fe
lül hosszabbíttassanak meg, és hátul szilárd agyag
gal törliessenek ki. y )

A régi csatornák zárassanak el, s elégséges 
eséssel ellátott elly'pticus idomra kinyitott új csa
tornák vezettessenek, z j

A fő csatorna a soroksári töltésen keresztül 
a malmokon alul a Duna ágába szakadjon.

A szétbontott soroksári töltésnek nyílása a Du
na szabályozásáig folyvást nyitva maradjon. a j

Ursachen der Ue Aersch we mmimrj m.

A Duna folyamnak Patajtól Tótországig elszí

vj A pályázó állítja, hogyha a polgárok javaslatát 
követnek: egy emeletnek feláldozásával, az utca 9 — 12 
lábbal magasbirtatnék.Csak hogy, fájdalom! ez általa közbe 
levő alházak földdel boríttatnának el. Valóban elmés javaslat!

x )  Beteg álmai !
y )  Habár a város mostani földszine a budai vízmérő 

zérusán felül 56 lábra esik is (I. felebb /.).
z )  A pályázónak szükséges lett volna megmutatni, 

miképen véli a másod rendű csatornákat a fő csatornába elég 
nagy eséssel vezethetni, mintha az esés az önkénytől, s nem 
a környék fekvésétől függne.

a )  E javaslat a két város sorsa felőli gondoskodásból 
származott, nehogy, ismét egy dühöngőbb vizár támadván, s 
az elegendő tér s z ű k e  miatt ki nem terjeszkedhetvén ? hab
jait a két város ellen fordítsa.
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lapult állapot ja legfőbb okul szolgál az itt való víz- 
áradásoknak. ß j

A szabályozandó Duna több szakaszra osztás* 
sók, mellycknck mindegyike a kiöntésre nézve a 
többi szakaszoktól kevesbbe függő egészet képezzen. 
Hlyen szakasz volna pályázó vélekedése szerint 
a Visegrádiól fogva Tétényig terjedő folyamköz« 

Die neuen Durchstiche sollen nicht versetzt, 
sondern verlandet werden, y j

A soroksári ág szakonként elzárassek, hogy 
azt a folyó lassanként beiszapolja,

A Orma szabályozása után a domsödi töltés 
az alsó v idékek felé folytattassék. SJ

Hasonlókep a felső szigetek, és Sz. Endre szi
gete a parttal köttessenek össze, a megnyitott váci 
ágnak szabályszerű (normális) szélesség adassek. 
Egyszersmind a hajók is téli kikötővel láttassanak 
el. ej

ß )  Felette r övi den. itt igen illő alkalom vala az el
szilajult folyó helyeit kijelölni, a nagy csapás okait meg
fejteni, «ennek jövendőről eltavolíthalására szolgáló legjobb 
eszközöket előadni, s ez által bebizonyítani, hogy a folyó 
természetét nem a térkép felületes megszemléléséből, vagy 
mások jelentéséből, hanem saját nyomozódás, s tapaszta
lásból ismeri. Ezen ismeret azonban a szoba négy falai közt. 
meg nem szerezhető. Már pedig a folyó rendezésében fekszik 
4 dolog veleje,

y )  Az átvágásokról itt előhnzoftak Pechmann fenne mii- 
tett munkájából kölcsonözvék. P. I. Cap. 6. pag. 111 — 139.. 
e tárgyat helyesen és bőven előadja*

S)  A Duna szabályozása után a domsödi töltés szük
ségtelen, mivel a folyó ismert beiszapolásanak, s azelőtti 
bajai megnyúlásának okul szolgálna. Azon környéket pedig, 
melly végeit a töltés építtetnék, alacsony és mocsár«« hely
zetében hagyná (vö. a d) és o) alatt). Nyomorult dolog való
ban. miszerint több hydrotechnicus a folyók szabályozásánál 
egyebet nem javasol, mint töltések és átvágásokat.

t )  Pályázónk a felső szigetek parttali összeköttetésében 
a többiektől különbözik. A dolog veleje abban á ll, hogy
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Csepel szigete a rendkívüli kiöntések víztö
megének felfogására, s továbberesztésére szolgál
jon. cpj

Nro

A szív nyugalma és boldogsága kihat a tagokra.

1. K érd és . Mellyik lenne a legcélirányosabb 
építési mód Pest és Buda városaiban s a t  — f

F e le le t .  A két városnak leginkább a Duná
hoz közel levő határai oltalmazottak legyenek, hogy 
az épületeket semmi baj ne érhesse.

1. Mind a két part a két város hatarában kö
zös munkán és költségen kőfallal erősíttessék 
meg, mint az már történt is a pesti oldalon a ha
jóhídon alul s felül csekély távolságra, s a kőfal 
az 1838-ki vízárnál legalább egy lábbal magasabb 
legyen. a)

Avvagy két kőfal építtessék illő távolságra 
egymástól, s a közöttük levő hézag keményen le
vert földdel tüntessek ki. b)

Vagy végezetül a folyó két oldalán a vizár ha-

e/.en összeköttetés után a Duna iránya a/, egyenes vonalhoz 
legközelífőbb legyen. A pesti Dtina medrét a szigettel kelleno 
összekötni, mivel ez a másiknál sokkal sekélyebb s csupán 
csónakok-, s könnyebb hajókkal járható. E tárgyról azon
ban a szabályozási terv helyeslése után is értekezhetni.

tp'j A folyam állandó rendezésével ismét ellenkező ja
vaslati Ez által ugyan a pályázó szerint Csepel földszine fel
töltetvén, a leült iszap által termékenyebbé fog tétetni, do 
más részről a magában már sekélyes folyamfenék ágyának 
emelése miatt rendetlenebb Ieend.

a)Az az: a fal legyen ä#—1'— 9 hüvelykkel a budai 
vízmérték zérusán felül.

b). Talán a költség kímélése miatt, hogy minél szélesebb 
legyen az erősség, de annál gyöngébb is.
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tusának biztosan ellenálló töltés építtessék, s lej
tése pázsittal bctakarlassék. e j

Az I.) alatt javait kőfal a búdat részen csu- 
' pán a Duna partján , Pesten pedig az egész város 

korul lenne építendő, dj
2. Minden pince, s földalatti raktár földdel 

töltessék e l; e szerint a még eddig sértetlenül ma
radt épületek a földből fel fakadó víztől megmen
tetnek. e j

c)  Harcsak jelölt volna a két város közötti parton al
kalmas helyet, hol az építendő roppant töltések a vizár 
ostromainak ellenálhatund nának.

d )  Vájjon a külvárosokkal egyíitt-e? Ha a pályázó 
értekezéséhez költségvetést mellékelt volna, mi minden nagy
szerű tervezetnél elmaradhatlan, aligha az ország első ein- 
poriumának könilsánczolását akarta volna eszközöltetni, 
mellynek kereskedői virágzása leginkább a folyamhozi aka
dálytalan szabad juthatástól függ. Haszontalan tudomány 
volna a hydrotechnica, ha más czélszerűbb eszközöket nem 
nyithatna, miszerint a két város közötti Dunát olly helye
sen rendezni lehessen , hogy vize ezentúl az eddigi tapasztalt 
legnagyobb magasságot soha el ne érje, következőleg az 
ö)4) c) d) alatt előhozott vélemények rém vázait in egsemmisítse.

e j  Azon vízfa kodásokat, mellyek 1838. évi martius- 
ban a pincékben tapasztaltattak, nem a vízár, hanem en
nek előzményei nemzék. Valamint hasonló tüneményre nem 
emlékezünk; úgy viszont a Duna szabályozása után elenyé- 
szése kétségkivüli. A vízállást, melly januar 6-án a Duná
nak beálltával a budai vízrnértéken 20'—6" vala, későbben 
29'—4"—9 "'-re hágott.Ezen szer feletti vízmagasság két hónap 
alatt olly tetemes nyomást szüle, hogy a pincéknek alap
jain alul létező homokrétegek vízzel megtöltettek, s 18-ik 
martiusban a jég megindulásával a kitörésre szó rítt attak. E 
vízjárta rétegek létét már az is bizonyítja, hogy kiítaink 
vízszine a Duna áradásával emelkedik, apadásával pedig apad. 
Ezen alúlróli vizfnkadás által némelly hanyagul szerkezteit 
csatornák is károsíttattak. Ennek megerősítésére szolgál to
vábbá az is , hogy a Dunához közel eső pincék a közönsé
ges vízállásnak valamiveli növekedésével azonnal vízzel 
boritvák. A távolabb, vagy magasabb helyeken álló épüle
tek e hajtól mentek valónak, s bátrán reménylhetjük, hogy
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3. Hogy az újonnan építendő házak szilárdul 
építtessenek, alapjaik ne a felhányt leld engedé
keny területére, hanem az utca színére helyez
tessenek- A tohbi az 1-ső szám v. alattihoz hasonló./}

II, K érdés* A csatornák helyes elrendezéséről.
Felelet*  1* Ne [egyenek a Dunával össze

kötve, mert a kiöntő folyam a régi csatornákon ki
vid uj ereket nyithat meg*

2. A váci vámháztól az üllőiig egy bő csa
torna ásassék, inelly a város kisebb csatornáiból 
Összegyűlt vizet felfogván, a város alsó végére, s 
igy a Duna hal ágálja öntse ki. E szerint a kisebb 
csatornák a Dunával nem kuzusűlendenek. Lásd 
Tab. N. 1. g j

Vagy* A régi csatornák helyébe újak épít
tessenek.

III. K é rd é s . Hogy kell a két várost az 1838. 
évihez hasonló vízár léi megmenteni ?

F e le le t , A Dunának szabályszerit szélesség 
adatása által a veszély eltávolíttatandik- A felhal-

az a szabályozás után a föld ülepedésével, s a homok ned
vességek kiszáradásával a többi házaktól is eltávoü'ttandik. Kü
lönben a nagyobbszerü, s erősen épült házak akkor sem 
roskadtak össze, a többi pedig főleg az építési szilárdság 
hiánya miatt sértetett meg. Ezekből kitetszik, hogy a pin
cék, s földalatti raktárak földdeli betöltése szükségtelen.

f )  Az az: a pincék ne az utcák mostani színén alul, 
hanem felette oIly módon építtessenek, hogy mind az utca, 
mind a ház udvara 9 —12 lábnyira töltessék fel. E javaslat 
vagya pályázó által megállított föltételeken, vagy uj város 
építésén alapul. Egyébiránt vö. az 1. számú pályamunkát, o)

g )  A csatornáknak a danával i közösül és i eszméje sza
vakkal elég érthetőleg van kifejezve, hanem rajzképpel an
nál kevésbbé világosítva; mert o javaslatot követvén, a má
sod rendii csalornák több házakon, templomokon keresztül 
lennének vezetendők.
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inozott jég , s a folyó tctcincsb dagadúsának leg
főbb oka: a Dunának szeríölötti szélessége, melly 
a melységgel megfordítva aránylik. E zért:

1. A folyamágy Margit-szigettől a Csepel-szi
getig sziikíttessek.

2. A budai kisebb, és Margit-sziget a parttal 
köttessenek Össze.

3. A soroksári ág zárassék el.
4. Ezen elzárt ágtol kezdve a Tiszába a Duna

partján zsilippel ellátandó csatorna ásassék, mi
szerint az az áradandó Duna fölüslcsleges vizét a 
Tiszába öntendi ki. i j

5. Az egész város kőfallal környcztcssék.
(>. A város földszine legalább három lábbal 

magasbittassék. IJ

Nrn
Oer Mensch sinnt aus, uas er thun soll; 
aber der Herr ^ibt den Fortgang.

Frage* Welche wäre ( diejenigen Mittel, wel
che das Vermögen beider Städte tieberschreüen, aus* 
genommen)  die zwechmässigste Hauart in Pest und

h)  Egyetlen józan elv az 1. coroIL szerint; csak hogy a 
pályázó mutatta volna meg szorosabban a szerfeletti széles
ség , vi záradás , és a jég-dugul ás közötti összeköttetést. A 
pusztán állított tétel vagy vaiamelly iro tekintetétől, vagy 
viszont a pályázó saját meggyőződésétől függhet.

i )  A fölebb kijelentett elvvel ellenkező javaslat, mi 
szerint a szerző a felőli meggyőződéséről kételkedem*

h)  Sőt a Dunától a Tisza fele, úgy látszik, megkívántat«* 
esésről nem is gondolkodott.

h) Különös, hogy a pályázó az agyrémszülte javas
latokra a) d) ismét vissza tér: azoknak kivételéről bizonyos 
lévén vagy azt reményi vén, hogy azt valami bűvész verseivel 
egy pillanatban eszközölhetné*

l )  A város kinózésére s díszére az épületekből ki-s 
azokba bejarhatásra, a víz leszármaztatására semmi figyelem.
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Ofen, damit diese Städte durch eine der diesjähri
gen ähnliche ausserordentliche 
nicht abermals in Schutt und Trümmer verwandelt 
werden. Í

F e le le t .  Az alsó fürdők táján a Duna szé
lessége nevelésénél őrizkedni kell, nehogy valami 
a Sz. (Jeliért tövéből, hanem inkább a pesti part
ból szaggattassék el, hogy történetből tiízokádó 
hegy ne támadjon. a j

Hogy e rosznak eleje vétessek, s a városnak 
állandó dísz szereztessék, e következő eszmét ajánl
ja Mikovínyi Sámuelnek Fest megyét ábrázoló régi 
térképe; ez mutatja, hogy hajdan csatorna kerítet
te a várost, melly már akkor a vízár dühének kité
ve volt. bj

Továbbá neki Fest városától 43 évek óta tá
vol levőnek az V. pattantyús ezercd által kiadott 
utolsó árvíz térképe igen sokat használt, meJJynek 
segítségével Fest városa jövendő képét illyennek 
festi.

A várost Décs mintájára egy 200 öl széles, 20 
láb magas (melly magasságot a váci töltéshez szab)

a )  A  S z . C e llé r t-h e g y n é l a D u n a  sz é le s sé g é t  n ev e ln i 
nem  k e ll ,  ső t, ha a  k ö rü lm én y ek  e n g e d ik , v a la m iv e l sz ü k it-  
ni le h e t ;  m ert azon a tájon  partjai fe n ta r lá sá v a l f o l y ,  en n é l 
fo g v a  o tta n i s z é le s s é g e  n o rm álisn ak  ta r ta th a tik ;  kü lön k en  
is  a  v ízép ítési ren d sza b á ly  e z : a  fo ly ó n a k  k e llő n é l n a g y o b b  
sz é le ssé g e  m ind ig  á r t , a n orm álisn ál va la m iv el k is e b b , ha  
e g y é b k é n t ren d ezv e  v a n , so h a  sem . M iszer in t sem  a m a g á 
ban is k e s k e n y  budai p a r tb ó l, sem  a S z . G e ller t h e g y é b ő l  
nem  k e ll  sem m it le sz a g g a tn i. S ő t  ha az u to lsó , r igy  k ív á n 
ván a k ö rü lm én y , m eg tö r tén n ék  is , a tiízok ád ó  h e g y tő l m it 
sem  le h e tn e  f é ln i ; . hanem  a z  inkább  a m e le g  fo rrá so k  e lz á 
rása után leh e tn e  váran d ó . A  lehúzandó p esti p artró l p ed ig  
lásd  az 1 -ső  szánni p á ly á zó ra  te tt je g y z é s e k e t .

b) A  M ik o v ín y i S á m u el té r k é p é b ő l k e v e se t  leh e t ít é ln i ,  
régen  e lv á lto zv á n  a k ö rü lm én y ek  sz ín e  a D u n a  á lla p o tá v a l  
együ tt.
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sik (glacies) vagy völgyeiét vegye körül. Szélé
nek mindkét felől 50 ölet hagyván, a 100 öl közép
tér 4 lábbal, vagy azon alul még egy, vagy ket
tővel melyebbre ásassék; miszerint azon 20 láb
bal a csatorna fenekéig 16 — 14 láb marad főn. A 
kivájt fold mindkét felől a szélekre hányassák, 
ez által azok 24— 26 lábra emelkednek. A kettős 
szélzet (margó) egyik a bel-, másik a külvárosok 
felől halkan emelkedve töltés-formában alakuljon, 
koronájának 20 öl szelességével. (1. B. betűt N. 111.) 
Ezen 20 ölből mindkét szélről gyalogúinak öt - öt 
öl, a középső 10 öl pedig szekérutnak hagyassák.

József-és F erenc-külvárosok 6— S láb magas 
töltéssel Öveztessenek körül, melly magasságot t.i. 
a soroksári töltés legjobban megmutat. E töltések 
az ut mentében legalább egy oldalról szilárd kőfal
lal szegessenek be. (N. 111. e j

A töltések mellett, mint a c)-néí, uj telkek 
telkek jelöltessenek k i, a közbe fogott fő utcával 
együtt, mellynek illő szélesség adassák a fő csa
torna itteni vezethetésére.

A víznek, melly a Duna áradásával a ló láb 
nál is mélyebbre vájt völgyeiéibe be kezd ömleni, 
icíölyhatására a dombosabb helyek, mellyck a völ
gyelet irányában esnek, 2000—3000 ölnyi távol
ságba annak fenékszinerc ásassanak k i, alsó tor
kolata Soroksár felett nyittatván meg. d)

c )  A  k é t  k ü lv á ro s t tö lté sse l k er íten d ő  rósz  ja v a s la th o z  
a k ő fa la k  ép íté se  á lta l m ég  fö lö s le g e s  k ö lt sé g e k  is a d a tn a k .

áj Pályázónak löt) öl széles, 4 láb mély, és 2000 — 
3000 öl hosszú völgyelete, mintegy 133,333—200,000 köb 
öleket tészen. Ezeknek csupa kézi munkával való kiásása, 
azon kívül a völgyeletet körülfogó két töltés, a József-, s 
Ferenc-városokat övedző 6—9 láb magas töltések készítése, 
két álgyú-telepek (V)  alatt) a rozsé sarkantyúval, a csator
náknak a pályázó szándéka szerint víz-tornyokkal és zsilip- 
házzal ( J )  való ellátásuk s at — és mind ezek, mint monda- 
tik , csak ideiglen, míg t. i. mind a két part kemény kőfal-



E torkolaton felül a Dunának bal ága zárass ék 
el, melly által a jég odanyoinulhatása megszű
nik , és így az egész folyamot a jobb ág fogván be, 
ágyát szükségképen kivájja, s a kiálló zátonyo
kat cbordja. Ila a Duna bal ága elzárásával a má
sik a normálisnál szükebb lenne, a Csepel szige
tének veres vonallal kijelelt része (1. térkép N. 1.) 
a folyam szélességéhez adassák.

Közel a Csepel szigetéhez a jég összetörésére 
két ágyútelepek, ezen kivül egy rozsé sarkantyú 
a jéghajtására hasznosak lennének,

Addig is, míg mind a két part szilárd, s kellő 
magas kőfallal megerősíttetnek, a vízhez való szük
séges közelítést szabadon hagyván, a már létező , 
azonban magasabbra emelendő töltések elég oltalmul 
szolgálnak.

A város csatornái jobb

A két fő csatorna az I-nél (Fig. Nro 111) egybe 
vágjon, melly a másod rendű csatornákból felfogott 
mocskot a soroksári ágba Öntse ki. A fő csatorna 
szekrényes zsilippel láttassák el; ezen kívül emel
tessenek víz-tornyok olly félék, mint a vízi város
ban, melly ékből a víz a várba feltolatik, s a nyo
mó szivattyúk által felfogott víz mind a fő csator-

lal elég magasra megerosittetik — Croezus kincsét is kime
rítenék minden haszon nélkül. Tegyük fel, hojry áll a 
pályázó feltétele; kérdés; ha az áradó Duna 25 lábon túl 
nő, az az: a völgyeletet kerítő mindkét töltés karimáján 
felül, akkor is a víz a soroksári Dunába folyik-e? melly a 
statica törvénye s/.erint arra a magasabbra emelkedik (cse
kély esetet kivéve), ’s nem hamarább tör-e keresztül mind 
a két koronatetőn ?

e )  Ámbár e golyók nagy erővel iittetneb a testbe, még
is az iszonyú sebességgel egy pillanatban tört lyuk által a kő
it Itelepedett jég összetörésére kevés sikerrel bírnak.



145

na tisztítására, mind sokfele gazdasági haszonra 
fordíttathatik. f j

A fő csatorna nyitása vagy szüksegbeni zá
rása végett zsilip-ház építtessék.

A hatvani út az új város épít hetese végett a 
pesti kőbánya felé vitessék,

A 2-nál levő két szigetek a szárazhoz kapcsol
tassanak. Az Üknél két rozsé sarkantyúk építtesse
nek, mellyckaz új, és vízi város szakadó partjait is
mét feltÖllietnék,és a további romlás ellen védnek.^

A Dunának az S.nél hirtelen! elterúlése, a pon
tokkal jelelt vonal szerint, szükíttessék meg, a med
ret 215 ölre szorítva.

A kereskedés előmozdítására két csatorna ásas- 
sék, egyik Ócsán, Sárin,Kecskeméten és Csongrádon, 
másik Sárin, Fülopszálláson, Halason és Szege
den keresztül a Tiszába, í)

Nro ÍV*
Vi'*, tiiz jó két legény a háznál, 
de rósz két mos ter»

I. K é r d é s »  M i károkat tett a Duna a lég* 
régibb idők óta Magyarország fő  városaiban s a t i

Mik róttak okai az áradásoknak> miként és 
miért terjedtek azok f

f )  A céltól messze elütő javaslat*
g j  Sokkal jobb lenne magát a várost a szomszéd kül

városokkal együtt, mint a szükség kívánja, felépíteni.
h)  Mindazáltal igen vigyázva, nehogy a vízbe felettébb 

hosszan eresztvén , a túlsó partban kárt tegyenek; s csak 
mint valami szükséges rósz legyen, árkiig is, míg a rende
zés elkészül, még pedig csak azokon a helyeken, mellyeken 
vontató út nincs»

i )  A céltól igen eltérő eszme, s inkább az egyesek 
hasznait illető»

10



Pályázó a kérdés első részét „a Duna által a 
legrégibb idők óta Magyarország városaiban tett 
károkról“ kifejíhctlen nehézségek miatt mellőzi, s 
csak néhány későbbi, Budapesten közönségesen ki
jelelt árvizeket hoz fel. a)

Továbbá több lapokon előadja:
I. A Dunának keresztmetszéseit

a)  A Duna vízmértékének zérusa v vagy 
ß j  A Duna jegeden vízárja szerint.

IT. Analyticai hasonlítgatásait a közép széles
ségeknek, mélységeknek (hozzá mellékelvén ezek
nek négyszög gyökeit is), közép sebességeknek, a 
metszések udvarainak, és a víz mennyiségének 

a) A jégtől szabad és 
ß j A jegedt Dunában.

III. Ezekből a vízépítési következményeket, h)

a )  A  t ö r t é n e t i  e s e m é n y e k n e k  b i z t o s  h i t e l e n  k e l l  a l a -  
j m l n i o k .  A z o n  k e v é s  á r v i z e k n e k  e l ő s z á m  l á b a s á b ó l ,  in  e  N y é k é t  
a  p á l y á z ó  f e l h o z ,  a z ,  m e l l y h n l  k ö v e t k e z t e t é s e i t  h o z z a ,  t .  i .  a z  
4 7 4 0 - k i ,  s e m  a z o n ,  J a r n r i s k a  8 .  n r  á l t a l  m i n d e n  m a g a s s á g  
n é l k ü l  k ö z l ö t t  t i z e n e g y ,  s e m  a M a l t e r  J á n o s  iir á l t a l  m a g a s *  
S á g o k b a n  i s  e l ő a d o t t  n y o l c  á r v i z e k  k ö z ö t t  n e m  j e l e n i k  m e g ;  
m i h ő i  l á t h a l ó .  m i n ő  c s í n é n  k e l l  i l l y  n e m ű  f u d o s i t á s o k a t  
g y a k o r l a t i  k ö v e t k e z t e t é s e k r e  h a s z n á l n i ;  k ü l ö n b e n  h a  a  b i 
r o d a l o m  k e z d e t é t ő l  a  m i  i d ő n k i g  t ö r t é n t  m i n d e n  v í z á r a d á s o 
k a t  i s m e r n é n k  i s ,  a z o k  k e v e s e t  h a s z n á l n á n a k ,  m e r t  a  k ö 
r ü l m é n y e k  v á l t o z á s a i ,  s  b i z o n y t a l a n s á g a i ,  m i i l y e n e k :  a  t é l  
k e m é n y s é g e ,  s t a r t ó s s á g a ,  a  h ó  m e n n y i s é g e ,  a z  e l ő z ő  ő s z  
m i n ő s é g e ,  s a z  e t t ő l  f ü g g ő  v í z á l l á s , m e l l y e l  v a g y  b e f a g y ,  
v a g y  j e g e t  t ö r ,  —  s ő t  a  f o l y á s t  k ö v e t ő ,  v a g y  e l l e n s z e l e k  i s  
o l l y  b i z o n y o s  ( ö r v é n y e k  a l á  nern  r e n d e l h e t ő k ,  m e l l y e k b ő j  a  
a b e á l l ó  v í z á r  n a g y s á g á t  m e g  l e h e t n e  h a t á r o z n i .  A n n y i  b i z o 
n y o s  t a p a s z t a l á s b ó l , h o g y  m a j d  m i n d e n  f o l y ó  v i z e k  s z ü n t e 
l e n  s z é l e s e d n e k ,  a  s e k é l y e k ,  é s  g á z l ó k  é v e n k é n t  s o k a s o d 
n a k ,  a  f o l y á s  a k a d á l y a i  s z a k a d a t l a n  n ö v e k e d n e k ;  s h a  e  
T o s z n a k  i d e j é n  e l e j e  n e m  v é t e t i k ,  a  f o l y ó  k ö r ü l  l a k ó k a t  b i 
z o n y o s  v e s z é l y  f e n y e g e t i ,

h) E hasonl/tgatások a hydraulicas tanokhoz tartoznak, 
& ha az adatok, mennyire a dolog természete engedi, nem
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2. Kérdés. Mi lenne a legcélirányosabb 
épitésmód Pest és Buda városaiban a t í

Felelet.
1. Az alantabb helyek a vizái* magasságán fe

lül emeltessenek.
2. Mind a két parton olly vastag gátak töltes

senek , mellyck az áradó vizet összetartani képe
sek, s magasságukban az 1740-ki vízár színét lega
lább 4 lábbal haladják. Mindazálta! c gátak az 
lS38-ki áradásnak alig fognák be felét az igen kö
zel álló partok miatt, ej

Ezekből a Dunának, hol csak lehet, nagyobb 
eset adassék ekképen:

ccj A Duna görbületei átvágások által szün
tessenek meg, zátonyok cs apróbb szigetek a víz 
önerejével hordassanak el.

ß j  A folyamnak egyenlő esés adassék, és 
az alsó fürdők körüli szorulat a leendő álló híd 
hosszúságához szabassék. d j

y j  Minthogy minél szélesebb a meder, an
nyival kisebb abban a sebesség, a Dunát minden
hol az épülendő hídnáli szelességre kell szorítani. 
Az ezt eszközölhető több módok közé tartozik el
ágazásainak egy ágyba való összesítése. E végre

bizonyosak, semmi gyakorlati hasznuk, s csupán szám vetési 
gyakorlások közé szám Iái tatnak.

c)  Alig hihető, hogy mindkét partra elég erős tölté
seket javasolhasson az, ki mindeniknek tulajdonságait ismeri, 
mellyeknek ha akadályul semmi nem szolgálna is, de a fo
lyam állapotjáf szakadatlan rontanák annál inkább, mennyi
vel távolabb állanak egymástól.

d )  Az egyenlő esés nemcsak a mindenholi egyenlő 
szélességtől, hanem a meder állandóságától is függ. És mi
ért vétetik épen az építendő hidnál való szélesség n o r m á lis 
nak , oka nem adatott. Vö. ,\ro II). a). A normalis szé
lesség fogalma úgyis ráviteles, s az építmény helyzetétől 
épen nem függ.

10*
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st soroksári ág zárassák e l, mivel folyása lassú, s 
a betolódott jég által hamar megtelik.

A z épületekről.
Az épületek összeomlását vagy" a vízárokozta 

erőszakban, vagy a föld ritka voltában, vagy az 
anyag roszaságában, vagy a rósz építésmódban 
kell keresni.

Kibeszéli azon házak omlásait, mellyek 1813- 
ban a Hernád, és 1814*ben az Eger patak áradásai 
által történtek; miből állítja, hogy csak a négy 
szög kövekből jó vakolattal készült házak mentek 
az Összcdoléstől, és innen következik, hogy Pes
ten az építésmód rósz volt.

Mik az építésről mondatnak, közönségesen 
tiídva vannak, e j

Végre olly építészeti törvényeket óhajt, mily- 
lyenek Poroszország számára írattak e munkában: 
Sammlung nützlicher Aufsätzen, und Nachrichten, 
die Haukunst betreifend. J. 1708. —

A csatornákról.
Azon árok, melly hajdan a város leglapályo- 

sabb részein vonult el, a fő csatorna íítját kijelöli; 
a Dunába Ömlő újabb csatornák csak a város egy 
részének használnak, s véd -rekeszeik áradáskor 
nagy figyelmet kívánnak. Egy fő, mindkét végén 
zsilippel ellátott csatorna könnyebben lenne kezel
hető; ennek vonalát a lapályosb helyeken ásott ku
tak kimutatják.

Az alsó fürdőknél a liidi normal szélesség, a 
soroksári Dunának elzárása , s több akadályok el-_ *

e) Hlyének: a föld osztályozása, inellyhen az alapása- 
tik. 8 a mindemkhe/; alkalmas ftindntnenfoin ; az anyagnak 
megvizsgálása, és választása, szilárdságuk megpr óhálása, 
koniiveseket illető rendszabályok. Miket a pesti bánya-kö
vekről mond , hamisak,
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hárítása a Duna áradásit 7hüvelykkel (mintegy 
Vs lábbal) csökkenthetik, de teljesen meg nem gá
tolják. f j

A két Budai-, s Margil-szigetck elzárásaival 
inkább a felső tájakon, mint Budapesten segítünk.

Palotától kezdve, a Pestig levő szigetek csak 
két lábbal nevelték az áradást, g )

Nro
Auxilia huni ilia ürma cousensips facjfc=

Ez értekezés sok hiábavalókat, több képte
lenségeket, és zavarokat foglalván magában, olly 
írót árul el, ki sem theoriában, sem praxisban nem 
jártas: ez okból különös bírálatot sem érdemel,

Nro VIf
A Budapest közti különös szabályozás a Duna 

általános szabályozásától függ.
Mindazon védszerek közt, meilyeket a theo

ria és praxis nyújtanak, a felgátol ások, töltések 
első helyet foglalnak, a j

f )  Nemhogy azon vérerekkel, mell veket a pályázó 
eloszámláh de semmi más erőlködések- s építmények kel sem 

.akadályoztathatják meg jövendőre az áradásokat; annyit 
mégis ki vihetünk, hogy a szerfelett nem ingerült: folyamot 
célszerűleg javítván» a vízözönt kisebbé* s kevésbbé ártalmassá 
tehetjük. Az itt felhozott, s a pályázó tekintetén kívül sem
mi erősségen nem nyugvó állítás közönséges szabályul nem 
vétethetik.

ff) E vélemény sem fontosabb az előbbinél. Mindazt, 
mit mathematica) d o l o g b a n  állítunk, vagy elméletileg 9 
vagy a tapasztalásból meg kell bizonyitnunk; e nélkül sem
mi gyakorlati hasznok.

a) Az én véleményem szerint a töltések utolsó védsze- - 
rek az árvízokozta veszélyek elhárítására, mivel a tolyatn 
eliszapolását siettetik-« (Vö. Előszó; ismét Nro Lm ).
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A feltöltendő gátak az egész várost kerítsék 
körül csekély magasságban, hogy a szép kilátást 
el ne fedjék.

A Tűküry-háztól a Haipiaczig egy mesterséges 
töltés húzassék, mindkét oldalról kőfallal beszeg
ve, a közép tér több sorfákkal ültessék be, mind- 
azáltal közönként hely hagyassák a hajók kirako
dására. Az árusoknak semmi sátor, és csak szató
csoknak , s korcs marosoknak engedtessék hely.

A házak építéséről.

Vájjon öntött alapra, rostélyozntra, vagy czö- 
löpökrc kell-e a házakat építeni ?

Homokföldben a czölöpzet (Pilotirung) sem
ini bátorságot sem ad. bj

Az anyagok közt a pesti homokkő kevés ősz* 
szctartó erejénél, és lyukacsosságánál fogva az ége
tett téglánál roszabb , azért a pinczefaiakból 
kirekesztessék.

A csatornák szokott mód szerint készíttessenek 
s mészhomok vegyiilettel 1 l/i lábnyi vastagon kíj- 
röskörül erosíttessenek meg. c)

A csatornákról.

A város kerületéhez képest egy elég bő főcsa
torna építtessék, a többi csatornák ebbe szakadja?

b) A kavics és kovakő apró részecskéiből álló fövény 
(nem homok), mellyen városunk fekszik, erős alapot szolgál
tat , és semmi faféle aláépitésre nein szorul, legkevésbbé 
ezolöpzetre; főképen ha a kőfalak az építéskor egyforma 
magasságban emelkednek. A pályázó véleményének az 
épülendő Ilid czölöpm/ve ellenmond. (Vö. _\ro I, «)•

c) Ilahogy a pályázó értelme szerint a költségek el 
nem. ijesztenének. Helyesli lenne azt kívánni, hogy, ha en- 
nekufána csatornák építtetnek, vagy iiiíf tatnak, az ne téli 
időben és nyakra főre történjék.
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nak, mire Icgnlkalmatosb hely az Ország-út; mind 
a két torkolata a város szélén egy átszivároghatlan 
vizíbgóba (cisterna) nyíljék, inelly elég tágas le
gyen a Duna áradásakor a város tisztátlanságát 
több napokig magába fogadni, ezért mindenik tor
kolata a Dunának célirányos zsilippel láttassák el.

E főcsatorna még a hajózásra, és kereskedésre 
is fordíttathatik, ha a város közelében a József épü
lete inegett kezdődve, a Teréz-városnak menne, 
e a külső várost a Józsefével együtt legillőbb helyen 
és alkalmasabb irányban hasítuá, az útban álló há
zakat lerontván, s végül a Dunához vagy a sorok
sári ághoz kapcsoltatnék, d)

A jégmentikártételek ellávoztatása.
A Duna kanyarulatai vágassanak át, mellyek 

a meg nem jegedt folyamba semmi ingerültséget 
nem szülnek ugyan; ellenben a feltört jégnek oda- 
ütodése által okozott jégtoriatok miatt nagy veszélyt 
okoznak, elszorítván a víz medrét, miből ára
dások következnek, e j

Pályázó a többiek véleményétől eltérve, a bu
dai part, és Margit-sziget körül keresi azon pontot, 
mellytől a Duna egyenes vonalban aláfolynék. E 
végre a nagyobb sziget oldalából anny it javail le
szaggatni, míg ezen ág egyenes vonalú irányba 
nem hozatik, mi e sziget felett egy a pesti parton 
építendő sarkanty úval eszközölhető.

d) Csodálatos javaslat! egy részét a Dunának lecsapolni, 
hogy folyása nocsak lassúbb legyen, hanem még egy hajóz- 
haió csatorna, vagy inkább tó (mert esete csekély lenne) ásás- 
sók, mell vbul a kisebb csatornákon bevezetett mocsok ha
lált hozó büdös gőzzel párologjon.

e)l£ görbületek mindig károsak, még pedig a jégtől 
szabad folyamban azért, mert a folyam sodra a görbületek
nek tartván, a partot: bár minő lassan, bizonyosai) kimossa, 
jégjáráskor pedig egész darabokban szaggatja.

:fj. Lásd Nro- I. e).
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Aliidon alul azon lioniok-torlat, mellyet a 
Hac-városon keresztül a Dunába Ömlő budai pa
tak mintegy 20 ölnyirc felhalmoz, s a folyónak 
egészen más irányt ad, liordassck el. g j

A pesti molnár-tó közelében erős sarkantyú 
építtessék, melly a Iliidas-fürdő alatt felhalmozott 
homokot lassanlassan elhordhatná, a soroksári ágat 
idővel elzárná, s a folyamot a maga természetes 
árkába szorítaná.

A Dunának szélességét a Sz. Gellért hegynél h)  
bővít ni nem keik i j

g )  és h) Mind a két helyen a vészes akadályok eltá
volítására helyesen int* (Vö. Előszó).

i )  E véleménynyel is egy értelemben vagyok. —-
A pályázók érdemeiről véleményem ez. A feltett kérdések 
kozol a főbb kétségen kívül az volt: a Danának veszélyes 
átlapolja mi módon szabályoztathassék úgy, hogy az 1838-iki- 
hoz hasonló áradásoktól többé tartani ne lehessen; mert ezen 
kérdésnek megfejtésével a másik, melly az áradó folyamnak 
rohanását gátló építményekről, s az építkezés jobb módjáról 
szól, bizonyosan fölöslegessé válik. De az első kérdés el- 
mellőzteMk, vagy gyengén érintetik, a melly t. i. a vízépi- 
tészet helyes ismeretét, kivált az újabb kórbeliét, ezen kí
vül mindenkinek a Dunának állapotjárói több évek alatt szor
galmasan feljegyzett saját tapasztalásait kívánja meg; és 
többnyire mint hl össze egyeztek volna, a munkálkodások
ról csapán csak elhordozhatlan költségekkel véghezviendő 
csodálatos tanácsokat adtak, ezáltal a folyamot, melly úgy 
is zabolátlan , mindig rosszabbá leendő állapotra kárhoztat
ván. Ennél fogva minthogy az európai leghíresebb társasá
goknak állandó szokása, és szerkezete szerint is , a jutalom 
rsak ollyanoknak szokott határozfatni, kik a gyakorlati kér
dés megfejtésében annyira forgottak, hogy csak ollyanokat 
javasolnak, mellyek kivihetők, s közhasznuak lehetnek, és 
közzétételt érdem lenek : fájlalva mondom k i, hogy a pá
lyázóknak sem munkáik kiadatását, sem a feltett jutalmat 
oda ítélni nem kellene.

Pesten, mart. 3-án, J84Í.
S c h m i d t  G y ö r g y  %

nyugdíjas k. professor.



III.

A MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG
megbízottjainak véleménye.

A.
GÁTY ISTVÁN L. TAG

V É L E M É N Y E .

ELSŐ SZÁM.

Regeln nach den Gesetzen der Natur»

¥7*
-E^zen értekezés a jutalom-kérdésnek csak 2-ik 
pontjára szorítkozik, holott elébb nyíltan meg vall
ja , mikép a helybeli körülmények előtte ismeret
lenek. Ez okból adatait is Novak Dániel urnák több 
német hírlapban kiadott tudósításaiból meríti, 
mellyeket olly nyomósoknak talál, hogy azok után 
akárki és akárhol a dolog mibenlétéről tökéletes 
ismeretet szerezhet. Melly előzmények után ki
mondja szerző, mikép terve tapasztalt, gyakor
lott férfiak által végrehajtva, minden kérdésen túl 
»veszélyjövendő eltávoztatására sikeres leend. És
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mint sz- említi, neki a bécsi Duna körűi a vizveze- 
tcs dolgában nemcsak elhatározó érdemei, hanem 
elegendő szaktudománya is Van, és Európának leg
tapasztaltabb hydraulicusaival olly összeköttetésben 
áll, melly őt képessé tévé olly terv fölállítására, 
minek sikeréért az idézett tudósok is kezeskedni 
látszanak, maga pedig foganatját csalliatlannak ta
lálja e szavaival: „Und endlich die drohende Ge
fahr ganz zu beseitigen.“ Értekezésében szól:

1 . A Duna tökéletes, a természet által is ja
vasolt állásáról Budapesten mind alul, mind fölül. 
Úgy látszik azonban, hogy sz. legelső fölvételei
ben is, mellyek alapul szolgálandók lennének, né
mileg tévedezik; mert a budapesti vízveszélynek 
nem a sok víz, annál kevésbbc ennek — mi nem 
volt — viszszahatása (Aufstauchen), hanem a jég
dugulás volt oka,melly dugulások egyébiránt— mint 
némellyek gondolják — vizet sehogy sem szapo
ríthatnak, s igy áradást sem okozhatnak máské
pen , mintsem hogy a meder eltömve lévén, a víz 
más utat kénytelen magának venni, hogy elmehes
sen, s partjain sokkal fölebb emelkedni.Ennélfogva 
a hasonló veszélyek elkerülésére teendő egyene
sebb vonala a Duna folyamnak Visegrádtól Tolnáig 
a cél elérésére nem elegendő: mit maga sz. is alább 
inegismer.Ellenben mit az eszterokróI(agger)röviden 
mond, az kevés kivétellel mind szent és igaz*, kár 
hogy jobban ki nem fejtette, mikép menjen el vég
re akármi erős jégdugulásí mert csak ebből lehet 
megérteni, hogy az észterük nemcsak Budapest
nek jövendő megmentésére, de még az egész 
dunaparti helységek és lakosok megmaradásának 
biztosítására is el nini katlanul szükségesek, sőt való
ságos föltételek, mik nélkül mi jó sem történhetik. 
Itt még sz, csak a nyári legnagyobb áradás észte
réiről szól, bár Budapesten a nyári áradások igen 
csekély,vagy semmi kárt nem okoznának is. Ezen ár*
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viz-eszterókat a folyam mentében hozzávetőleg ad
dig is, míg tapasztalás után pontosabban meghatá
rozhatni, 1000 ölben fölvcendőknck találja. Azon
ban ezen nagy kiterjedés, tiiskén-bokron haladás 
annyira lomhítandja az árvíz sebességet, hogy a 
fülebbi vidékekről magával hozott sodorványtresz- 
szerint az eszterók síkján, részszerint a folyam- 
mederbe lerakván, ágyát nem hogy mélyítné, ha
nem fölemeli, s felönti, s még hamarább jégdu- 
lásokat okoz. Mert ha a legnagyobb nyári árviz, 
mellyet 1" perez alatt a Duna vezet, 150,000Q'ban 
fölvétetik, és szélessége a medernek 200u-rc téte
tik, akkor a sebesség igen közel 4 láb leend, mint 
a felszámolások mutatandják. Ellenben 1000°-rc 
elterjesztvén áradáskor habjait, középsebessége alig 
leend 1 'Jé, vagy is a 200° szélességre szorított Du
nának árja % fontos köveket sodor el, s felülről 
hozott terheit könnyen elviszi; ellenben, ha sebes
sége l'/a'-ra szállíttatik, 1/in# font követ sem fog 
elbírni (lásd: Vízszabályozási eszméletek. Budán 
s Pesten. 13—14. lap.). így a felülről hozott sodor- 
ványokkal fenekét naponként fölebb emeli.

2. Az 1838-iki veszélyt előhozott 
hibái: a víz csavargásai, az eset csekélysége, - 
jei. Hogy mindezek a jégdugulást elősegítik, tagad- 
hatlan, kivált ha még sz. a Duna ágyának sikérsé- 
gét is ide csatolja; azonban ezen hibák megvan
nak a Dunában nemcsak hazánkban, hanem ki
sebb s nagyobb mértekben Ausztria-és Baváriában 
is, a nélkül hogy a vízmelletti városok valaha 
csak századrésznyi nyomort is szenvedtek volna; és 
így szükségkép kell itt még valami helybeli hibá
nak lappangani, melly miatt egyedül Budapest a 
legszerencsétlenebb város vízveszelyek dolgában 
Donau-Eschingétől kezdve Kiliaig a Fekete-tenger 
partján. Ez okból vizsgálja sz. a helybeli hibákat, 
és azt a gellert - hegy i nagy szorulat után követ-
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kező fölöttébb való víz kiterjedésében, szinte mint 
a szent-endrei és budai szigetek s Csepel szigete ve
szedelmes fekvéseiben találja. Rec. is nagyobb ré
szint itt találja a bajnak okait, hogy a sz. gellérti 
szorulatig nagyobb sebességgel s vígan sodrott ío- 
vénytorlatok az igen elterjedt szélességű csepel- 
szigeti két toroknál lerakva, a vizágy annyira emel
kedett, hogy annak közép-inélysége csak alig lenne 
4 vagy 5'. Ezen lerakásnak oka pedig a víz meglas
sudása, melly itt alig tesz 1  vagy 1 ' / 2 .  lábat 1 "  

perez alatt, és hogy Uly sebesség a hozott sodor
ványt el nem viheti, hanem itt lerakni kénytelen, 
azt mindenki jól látja. Azonban hogy a Pesten 
felül Visegrádig létező szigetek, ha egyébiránt a 
váci töltés elég magas leend, Budapestnek nem 
árthatnak, annál kevésbbé jegdugulásokat nem te
hetnek, az igen világos, s így a Budapesten felül eső 
vízi részek rendezése csak a közönséges Dunasza- 
bályozásnak lehet tárgya, Pestre nézve érdeke nincs.

3. Segédeszközök a Budapestet még érhető 
vízi veszélyek ellen.

Ezen czikkben a Gellérthegygyel átéli énben levő 
partok szemctteli eltöltését károsnak találja, s in
kább itt a folyamnak lehető szélcsbítését helyesen 
javasolja, s e mellett Pestet feltöltetni tanácsolja. 
Kevéssé ellenkezőleg fönebbi alapjaival, mellyekben 
a Dunát úgy kívánja vezettetni, hogy a két észterük 
egymástól 1000fl-re legyenek, ezt Pest s Buda közt 
végrehajtani nem lehetvén, jónak látná ugyan a 
Dunát a külváros egy részének lerontásával régi 
ágyába vezetve, Pestet szigetté formálni; de e ter
vét maga sem vélvén elfogadhatónak, itt elakad 
és azután csak per aversum javasolja,hogy a pesti par
tok 32' vagy 36' magasságra emeltessek, a Váci- 
utca mostani kövezete felszaggattatván, 6' — 7"-el 
magasabbra rakassák, s az egész város éhez al
kalmaztassák. De ez megint nem egyez az döbbeni
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36' partmagassággal, mert ha 36' partmagasság 
szükséges, 6' — 7“  utca fölemelése igen kevés lesz. 
Ezen fölemeléshez még szükségesnek találja a gél« 
lérti szorulatnál levő 160° vízmedret, a mennyire 
leheti tágítani; a váci eszterót a váci magasságig 
vezettetni. Mind igen helyes nézetek, csak hogy 
a szorülatot tágítni, a mennyire kellene, lelteden 
feladás, szinte ugy mint Pest városának rivoját 32 
vagy 36'-al fölemelni, meüy ha megtörténnék is, 
a várost annyira elcsufítná, hogy a miatt a Duna fe
lé még a második emeletből is alig lehetne Budára 
átlátni, sőt a szőkébb részeken, mint p éh Halpiac 
és inolnártó során még a házakat is földdel kellene 
eltemetni, itt sémi kocsi* vagy gyalogjárás nem 
maradhatván. Hogy a pesti partokat föl kelljen tol* 
teni, sz. abból hozza ki, hogy Orsovánál a Duna 
30'*ra emelkedett a jég színe fölött, és ezen erő
vel a jégdugulásokat szétrobbantva, kártét nél
kül elment; ha hát a budapesti partok magasra 
emeltetnek, hogy a jégdugulásokat elvihesse, föl
emelkedik ugyan a viz színe, de a városba be nem 
mehet. Abban ki sem kétkedik, hogy, ha Pest is 
hegyen volna épülve, a gellérti szorulat miatt ára
dást szenvedne. De az a kérdés: lehető-c, és sziik- 
seges-e a javasolt fölemelés ? s lehet-e e fölemelés
sel célt érni ?

a)A physicai lehetőséget ki sem kétli, de a 
tömérdek galibák s költségek s azon rondaság mi
att, mit a partok javaslóit fölemelése okozna, mit 
pedig Budán végrehajtani nem is lehetne, e terv 
kivihetetlen.

6J De célt is nehezen érnénk vele, mert ha 
ezen írtoztató földbástyák mind Budán, mind Pes
ten létesülhetnének is, vájjon a fenékvíz csak 
2 — 3 nap múlva is , nem adná-e föl annyira ma
gát a két városban, mint minő magas lészen a Du
nán? Homokból torlasztott töltéseket, hacsak azok
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nem szélesebbek 7 — 8 annyival, mint minő maga
sak, víztartókká tenni csaknem lehetetlen, s így 
ha a fenek víz csak ugyan feladná magát a belvá
rosban : mit nyernének egyebet a városiak, mint 
azt, hogy nem folyó, hanem álló vízben kellene 
fuldoklaniok? nem említvén még azon borzalma
kat, mellyekct történhető töltés-szakasztás a vá
rosban okozhatna, mellyek az J83S-iki veszélyt 
sokkal felülmúlnák.

e j De ha a veszedelem nem árvíztől jő is, 
hanem jégdulásoktól, minthogy a legnagyobb nyári 
árvizektől sem szokott ekét város szenvedni: nem 
azon kell törekednünk, hogy a víz olly magasságra 
kár nélkül emelkedhessek sok százezer, vagy tán 
millió forintba kerülő intézkedésinkke|,mellyekkel a 
jégdugulásokat szétrobbantani tudja; hanem a Du
na folyását úgy rendezni, hogy jégdugulások ne 
történhessenek. Erre pedig épen egészen más elő
vételek kívántainak, mint a pesti partok fölemelése, 
melly ha megtörténhetnék is, a dugulások elhárí
tása nélkül, csaknem egészen hasztalan volna, ha 
iigyran partjai a nyári áradást, melly a téli, meg
fagyni szokott áradásnál mindig tetemesebb, meg
bírja. S így egyenesen még a gellérd szorulat sem 
oka a veszélynek, mert a legnagyobb nyári ára
dást ez is kár nélkül levezeti; hanem a ferenc-vá- 
rosi szélső háztól Csepel szigetéig terjedő meder 
szörnyű tágulása, holott az 3 — 4-szer bővebb lé
vén, itt a víz sebességét annyira veszti, hogy a fe
nékről még a legfinomabb homokot sem bírja el
vinni, úgy hogy a nyúl futási, s kopaszi zátonyok 
fövényei száraz időben nagyobb széllel a szellők 
szárnyain lengenek, mi miatt a víznek mélysége 
olly csekély, hogy minden csip-csnp jégtábla meg
akadhat; sőt ha az olvadás felül kezdődik, alat- 
tabb pedig, míg a jégfedél áll, mellynck nagy télben 
vastagsága gyakran egy Ölet is meghalad, s néhol fené-
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kig fagyva van, a felűlről jövő legkisebb táblák is jég 
alatt el nem mehetvén, megdugulni kénytelenek. Ezen 
kell hát segíteni, hogy itt is a szükséges mélység meg
legyen, melly a dugulásokat egészen elhárítsa, és 
ha ez eszközöltetik, ama 36' magasságú undok ho
mokbástyák szükségtelenek lesznek. Ez okból kár 
volna a virágzó Pestnek még illy költségeket is 
róni terhére, mikor úgy is-— mint sz. mondja, mi
ben igaza is van — a Duna bceszterózása elmúl- 
hatlan. Elég fáradság és költség leend ez Buda
pestnek csak tulajdon határában is, nem hogy ho
mokbástya készítésével s kövezete rivoja föleme
lésével erejét hasztalan vesztegesse.

4. Építési észrevételei szerzőnek helyesek; 
földalatti csatornák a város jövendő java tekinte
téből mellőzhctlenck.

5. Ilydraulicai javaslatok. Mit sz. a soroksári 
ág elzárásáról, és ennek lassankénti feliszapolásá- 
ról szól, az igen szép, jó és eléggé nem dicsérhető 
munkamód; de sz. a gellérti 160° áradási szeles
ségbe hogyan akar átmenni, a nélkül hogy az 
1000° megszélcsités által mcglassúdott árvíz min
den hozott sodorványit itt lerakván, a Duna fene
két, s eszterók közét naponként fölebb ne emelje, 
s a vidéket a hollandi, Rajna-vidék nyomoraiba 
ne sülyeszszeí rec. nem tudja. A sz. endrei és bu
dai felső, Margit- s a többi szigeteket is eliszapol- 
tatni javaslja sz., egyedül a kis budai szigetet téli 
kikötőnek meghagyván. De ha a gellérti szoroséi-, 
kerűlhetlen lévén, megmarad mostani állapotában: 
akár a budai s pesti nagy és kis szigeteket elszeg- 
delni, vagy szárazhoz csatolni, s azután a vízá
gyat tán 200° szélességre szorítani nem tanácsos, 
mivel ezen szorítással duzzattabkan fog Pest alatt 
állani s befagyni a Duna, mint eddig; sebessége 
is nagyobb lévén, vastagabb sodorványnyal fogja 
tölteni a meghagyott promontóri medret. Azt
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mondja ugyan sz., hogy a nagyobb sebesség a jég- 
tömegeket hamarább tova szállítja, s ennél fogva 
a jégdugulásokat hátráltatja. Ezen véleményében 
szerzőnek rec. nem osztozik, sőt tudja, mikep a 
nagyobb sebesség nemcsak fölül a jégnek hátára tc- 
szen nagyobb torlásokat, hanem még jég alá is mé
lyebben s nagyobb erővel taszítja a jégtáblákat, s 
így hamarább és könnyebben dugulásokat csinál, 
sőt a jégtáblákat fenéken annál jobban összetörni, 
inellynek szétrobbantására nagyobb vizánnagas- 
ság kívántatik.

Javasolja továbbá az újonnan fölépítendő Cse
riéi - helységet víz hosszában fektetni. Rec. szer
zőnek terve szerint, ha a két cszterő távolságának 
I000u-ben kellene megállapodni, nem véli ezen 
helységet fentarthatónak, mellyel igen szomorít 
bennünket, állítván hogy Csepel - szigetét jövőre 
is a nagy árvizeknek áldozatául lesz szükséges 
hagyni. Rec. úgy vé li, hogy, ha számtalan helyen 
a Duna szélessége 200— 230u-nél több nem volna, 
mégis abban a legnagyobb nyári áradások kártét 
nélkül megférnének; nem látja, miért kellene Cse- 
pel-szigetct a dulongó víznek Örök prédául engedni?

Végre javasolja, a legkisebb normalis víznek 
figyelemben tartását, mellyen hihetőleg érti, hogy 
az árvíz - észterükön kívül még más kisebb nyári 
eszterók is szükségesek a viz együttartására a ío 
mederben, hogy ezen kisebb eszterók a fő medret 
a hajózásra illő mélységben fentartsák, s ezzel a 
kereskedést s hajózást minden időben, a telet kivé
ve, lehetővé tegyék. Itt azonban nagy kérdés, 
hogy, ha a nagy árvíz, melly egyébiránt az ezer 
öles eszterók közt elterjed, a sebesség iassudása 
m iatt, a fő medret nem tisztogathatja, vájjon a 
kisebb eszterók által összeszorított vízmennyiség 
képes leend-e a szükséges mélységet a főmederben 
f entartani ?
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MÁSODIK SZÁM.

A s z ír  n y u g a lm a  é s  b o ld o g sá g a  k ih a t a  ta g o k r a ,  
s  a  h aza  sz ív e  B u d ap est.

1. Iíogy a megtörténhető áradások miatt Bu
dapest ismét rommá és dőlcdékkc ne váljék, ja
vasol ja szerzőnk, hogy Buda ugyan a Duna felől, 
Pest pedig köröskőrtil olly magas, és földdel meg
erősített kőbástyával foglaltassák be, melly az 1838- 
diki jégárvizet l'-al folűlhaladja.

Ez azt teszi, hogy mind Buda mind Pest körűi a 
0 felett 30' 4" 9'" magasságban erős bástya huzas- 
sék, és ennek möge földdel megtöltessék, s így 
a pesti partokat még mintegy 6 magassága kő
fallal kellene védni. Ha mind ez lehető volna is 
Pesten: de bizony Budán kivihetlen, hol a házak 
annyira parton állnak, hogy azokat a vizmeder 
megszorítása nélkül földdel megtömni lehetlen vol
na. De ha mind ez megtörténhetnék is, mit nyerne 
egyebet a két város, mint hogy benn folyóvíz helyett 
állót kapna, szinte oly magasat, mint millyen ki- 
vűl létezik; mert illy hosszú huzatú kőfalakat nem
csak földdel, de még agyaggal is úgy megtömni, 
hogy alatta víz át ne szivárogjon; a ritka homok- 
földet fenéken úgy összenyomni, hogy a kivűl sok
kal magasabb állású víz erős nyomásával a homok- 
rétegeken fenékvizet ne toljon a városba, ezt vár
ni vagy föltenni is képtelenség. De ha még ez is meg
történhetnék: az 1740-iki jégár 3'-al magasabb volt 
az 1838-ikinál, s így mit érne a megkészűlt bás
tyái pedig olly szerencsétlen helyzetben, miben 
Budapest vízitekintetben létezik,senki sem állhat jót, 
hogy az 1740-iki árnál csak a jövő évben is nagyobb 
ne legyen. És minthogy itt a nézetek — úgy szól-

11
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Vah — végetlenek, végetlen a kőfal magassága is, 
s így ezen terv meg nem állhat

2. Javasolja sz. az ép illetek alapjai korul az 
árvíz után megmaradt üregek betömését* mit rec. 
igen is helyesnek tálát

3» Építkezési javaslata szerzőnek, hogy fun
damentum ne ásassék, hanem a kövek csak föld
szint rakassanak le, s azután töltessék meg az udvar 
s annak környéke, igen csodás sőt veszélyes, an
nál is inkább, mivel e ritka homokfoldre épülen
dő házak fundamento ina alá sem rostélyt sem czöiö- 
poket nem javasol. Hiszen cddigelé sokkal helye
sebben építkeztek a pestiek, mégis az áradás sok 
házat Tómmá tett

földalatti csatornákról*

Hogy a földalatti csatornák helytelen építése, 
s dáriávali egybéköttetése döntött légyen le némely 
partvidéki házakat, tagadliatlan, mert a nagy nyo
más által ezen üregekben szintúgy folyt a víz a ve
szély alkalmával, mint földszint; hordta, mosta 
az úgy is ritka földet, több üregeket szaggatott, s 
a földet áltáljában annyira puhította, hogy a rostély 
nélkül épült házak süljed véá, Összedőlni kény tet
tek. Ezen okokból sz. véleménye a csatornák iránt 
igen helyes; ellenben hol legyei! a fő anya-csator
na, inikép Vezetessenek ebbe a fiók csatornák, 
hol eresztessék a Dunába, hogy tisztögattassááak 
árvíz segédei in évelt arról tervet előiegesen a hely
szín s eset megismerése nélkül készíteni lehetlen 
lévén, rec. s z í  1 - s ő  éá 2-ik tábláit csak figyelmez
tetésnek veszi, annyival is inkább, mivel enáck 
célirányos végrehajtását akármi tanúit és ügyes 
építő mesterre (kinek azonban maga részére legé
nyei ne legyenek) bízni bátrait lehet.
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Hogy kell a két túróst az 1S3S. évihez ha
sonló vízártól megmenteni f

Sz. igen természetesnek találja, hogy a Duná
nak a két város közt bizonyos szélességre vétele 
a jég veszedelmét örökre el fogja háritni, mivel a 
mint szól, a Duna vizének épen az a nagy baja van, 
hogy mind a két város kozott fölösleg való meder
ben foly. Hogy átaljában Pest s Buda közt minde
nütt a meder fölösleg széles volna, nem áll; nem 
is hiheti rec., hogy a sáros-fiirdőnéli meder széles
ségét a sz. sokallja; ellenben, hogy az a tábori 
kórház környékén fölette széles, s c miatt lomha, 
s ereje és sebessége csekély, feneke magas, záto
nyai tömérdekek, az bizonyos; de midőn azt ja* 
vasolja, hogy

1 . A két] város között nemhogy szélesbíttessék 
a Duna, hanem inkább keskenyíttessék, elkezdvén 
a város felső végén Vác felől egész a Csepel-sziget 
orráig; ha ezen keskenyitést tovább nem viszi a 
Csepel-sziget orránál, akkor terve sikerében nem 
hiZhatik, mert ha most a jégdugulások a sziget orra 
előtt történtek, jövőre ugyan ollyan dugulások a 
promontóri és soroksári ágban fognak történni, s 
így a veszedelem okát tömérdek költséggel, csak 
néhány 100 öllel mozdította Icjebb, sőt ha a gel- 
lérti szorosnál kisebbre akarja a két város közt a 
folyam medrét venni, arra ugyan a két város közti 
víz fenekét kikotorja; hanem akotrott sodorványt 
mind a promontóri és soroksári ágba fogja lerakni 
s ennél fogva itt a jegdugulást előmozdítani, gya
koribb v eszélyt eszközölni. És ha a jég veszedelmei 
hem a nagy víztől, hanem a dugulásoktól erednek, 
akkor a város felső végén történt munkálatok egé
szen hasztalanok; ininemuek a pesti s kis budai 
Margit-szigetek elrekesztése*

11*
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3. A soroksári ágnak elfojtását helyesen java
solja sz.; ellenben az itt építendő sTiszába vezeten
dő csatornát a Tiszáig vezetni csupán azon tekin
tetből, hogy a Duna nagy árjai oda vezettessenek, 
rec. sem szükségesnek sem hasznosnak nein találja, 
annál kevésbbé, mivel a kevés esettel bíró Tisza fo
lyam maga árjait sem bírván levezetni, tömérdek 
kiöntéseket okoz, és vájjon lehetne-e kívánni, hogy 
aztíri vidék Pest hasznáért még több nyomort szen
vedjen í nem is említvén a költségeket, mellye- 
ket bizony sem az ország, annál kevésbbé Pest meg 
nem ajánlhat.

Végtére, hogy Pest tökéletes bátorságba he
lyeztessék a Duna áradása ellen, a föntebb érin
tetteken kivfil, elmúlhatlannak találja sz., hogy ál
talánosan hathatós , erős bástyával körűi legyen az 
egész város kerítve; igy lehetne azután*, mint mond
ja, Pest igazi derék kerített város, mindenféle ellen
ségek ellen szabad és bátorságo

Ezen utolsó javaslat valóban szükséges volt 
sz. részéről, mivel ő elébbeni tervében t. i. a Du
nának összcszorításában, a soroksári ágnak elre- 
kesztésében s a szigetek elfoglalásában nem bízik 
s végre is csak oda folyamodik, hogy Pestet bás
tyával körűi kell kerítni; de hát akkor mireValók 
ama költségek í Különösen tréfás észrevételei van
nak a külső és belső bátorságról, midőn azt állítja 
hogy: igy azután Pest valóságos kerített város hétül 
mindenféle ellenségek ellen szabad és ,
ha ugyan egy árvízbástya a leghitványabb ellen
séget is képes volna fentartani.

Igen jónak véli utoljára Pest földszinti terüle
tét legalább [h öllel magasabbra emelni, miegyéb- 
iráni jó s helybenhagyható; de a költségeket ki
vált az Óvárosban incg nem érdemlő elővétel.
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HARMADIK SZÁM.
Der Mensch sinnt aus, was er thttn sojlf 
aber der Herr gibt den Fortgang.

Szerző bevezetésében attól tart, hogy a Dana 
normális szélességének kiszámolása a mostani sze
lességnél nagyobbat kivánván,ha a Gellért egy része 
elpuskáztatik,tűzokádó hegyhez juthatunk, mivel ott 
létező meleg forrásink, szinte mint Izlandban a He
cla tövében, meleg vizek által nyilvánítják a föld- 
gyoinrában létező tüztömeget; de ettől tartani sem
mi okunk, ha meggondoljuk, hogy itt az illyes el
puskázás olly csekély kiterjedésben történhetnék 
a part szűk volta miatt, hogy azzal még csak a 
Sáros-fürdőben levő meleg forrásig, meddig úgy 
is már elegendő nyilás van, sem juthatunk.

A gellérti szorulat miatt szűk vízmedert egy a 
város körűi húzandó 200° széles völgyelettel kí
vánja pótolni, az Uhlinann doliánytárától a tábori 
kórházig 14— 16' mélységben O fölött kiásva. Az 
ide vezetendő fölösleg vizet Ócsa, Sári, Kun-Szent- 
Miklós , Vadkert, Halas-és Szegeden keresztül, 
vagy Ócsa, Sári, Kecskemét s Csongrád felé a Ti
szába vezetni; ezen csatornát hajózhatóvá tenni, 
majd Pestet a völgyelet mentében elmés javaslati
val szépíteni, idomítani; a Duna partjait a város 
körűi az 1838-iki árvíz magasságára fölemelni, kü
lön földalatti csatornákat rendezni, a budai nagyobb 
szigeteket a szárazzal egycsítni, a kis szigetet el
mosatni , Margit szigetét megerősítni, a budai par
tokat a felhévízi fürdőnél sarkantyúkkal védeni, 
mind a soroksári, mind a promontóri ágnak 215Í 
széles folyást adni.



Hogy a gellérti szorúlatokozta duzzadását a 
víznek, Pestnek szigetté formálása által legjobb s 
iegtanácsosabb volna paralysálni, az tagadhatlan; 
így dolgozik a nagy termeszei is, sőt hajdan, mint 
regi föld-abroszaink mutatják, Pest szigetctformált, 
mellyel a gellert! szoros vízfolyás! hibáit kiigazí
totta: de a most épített és építésben levő Teréz-, 
József*- és Ferenc-városokat a folyamnak nyitandó 
mederben elpusztítani és kifizetni bog}’ Pest haj
landó legyen mind addig, míg a vésztől szabadu
lásra más reménység el nem hagyja, nem hihető, 
sem az nem valószínű, kivált míg meg nem vizs- 
gáltatik, hogy a völgyelet hajókázható vizeit Ócsa, 
Sári, Kun-Szent-Miklús, Halas, Szeged, vagy Kecs
kemét- s Csongrádon keresztül a Tiszába vezetni 
leghasznosabb s legolcsóbb Icend. De még az sem 
bizonyos, vájjon a Tisza vidéke hajlandó lenne-e olly 
vízmenny iséget elfogadni, melly hajózhatásra is elég 
mélységű vizet folydogálva vezet, mert ez nem 
csekély vízmennyiséget tesz föl, kivált ha még az 
eset helylyel-közzel nagyrs eloszthatja« leend, Azért 
a Tiszába vezető canalis terve a jutaloin-kerdés ér
demében vitatás alá nem jöhet. Ellenben igen csu
dálatos, hogy7 sz, nemcsak a proinontóri, hanem 
a soroksári ágat is megtartani nemcsak kívánja, 
hanem mindeniket 215u szélességre venni javasolja, 
s így a gellérti szorulat után mindjárt 430° széles
séget enged a Dunának Csepel-sziget orránál, pe
dig a völgyeiét által által már '/3—íA-ct a Tiszába 
ereszti. iÍJy körülmények, illy terv mellett mi- 
kep várhatja sz., hogy a soroksári torkolatnál más
kor is hasonló jégdugulások ne történjenek ’i rec. 
meg nem foghatja, mivel látja, hogy a kevesebb 
és gyöngébb vízágyat még jobban fölemelvén a 
megszélesítendő két mederben, mélysége annál esc* 
kélyebb Icend, s így a jégtáblák mindjárt feneket 
érven, mcgdngulnak, s ezekkel a jégár veszélyei
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meg gyakorta bbak leendőnek,De hogy ezen tervében 
maga sem bízik, mutatja az, liogy mégis bástyával 
kívánja Festet bekeríteni. Ha azonban a völgyeiét, a 
csepel-szigeti két ág szélesítése, a felső szigetek ido- 
mítása a vizár ellen használ, minek akkor a bástya? 
ha nem használ,mire való lesz a bástyára teendő költ- 
segeskedés ? Egyébiránt sz. is, úgy Iá,szik, azon véle
ményben szenved, mintha az 1838-iki vízár a sok 
víznek volt volna következése. — Épen nem! — sem 
az ár előtt, sem utána több hetekkel esőzések nem 
voltak, nagy olvadásokról gondolni sem lehetett; 
hanem a jégdugulások tették azt, hogy a Duna med
re jégtáblákat nagy huzatokban keresztül gátolva 
volt, a tábori kórháztól kezdve, mindkét ágon lefelé 
tán több ezer ölekre, mi a Dana vizet nem ereszt
vén, annak addig kellett dagadni és fölemelkedni, 
inig partjait hágván, annyira nőhetett, hogy vizeit 
elereszthesse, és a feneklett jeget felrobbanthassa.

Egyébiránt szerzőnek hazánk kereskedési cél
ját vízuton előmozdítói kivánó terve szinte úgy, mint 
város szépitési tekintetből kifejtett nézetei megbe- 
csiilhetlenek $ és a haza figyelmére mindenképen 
méltók.

Hírlapjainknak tudósítása szerint előadja sz. az 
1732-ik évtől fogva a nagyobb áradásokat 1838-ig, 
mollyeket egybehasqnlításokkal kalauzol, s mely- 
Iyekből kitetszik, hogy az áradások időszakról idő
szakra hol apadtak , hol növekedeeltek ; miből 
következetesen azt húzhatjuk ki, hogy egy század 
óta a Duna folyam szélességében nem terjedt, sem

N E G Y E D I K  S Z Á M .

Víz, tűz jó két legény a háznál; 
de rosz két mester.
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melységében nem változott, s így sem több isza
polásokat, szigeteket és zátonylásokat nem tett, 
sem leneket nem mélyítette, s így hogy a gellérti 
szorulat hajdan is csak ollyan lehetett mint most, 
hihetőleg kiviláglik, melly szerint a Pestnél Duna- 
partra hányt szemétnek következései csak igen cse
kélyek lehetnek.

Első cikkben kezd a dolognak velejére menni, 
és a jégáradás kimagyarázbatása, s hasznos javas
latok tehetőse tekintetéből a Dunának szelvényeit, 
közép szélességét, k. melységét, és k. sebességét 
és a vízmennyiséget kisebb-nagyobb állásában tag
lalgatja, s bár mindenben rcc. vele egyet nem ért, 
mégis vitatásait különös figyelemre méltónak ta
lálja. A harmadik cikktől fogva összegyűjti a már 
kiadott tapasztalásokat, a jeges Duna állapotáról 
1838-ik évi martius hónapjára Becstől fogva Sla
voniáig, mellyekből alább igen szép s helyes kö
vetkezményeket húz. Ötödik cikktől kezdve kü
lönbféle egybevetéseket tesz,mellyekből kiviláglik:

1 . Hogy a veszély idején martius 13-án 1838. 
árvíz nem volt, mivel a tiszta víz magassága 17' 
2" volt, szintúgy martius 19-ikén ugyanannyi, mi
kor a jég eltakarodott.

2. 3. Martius 19-ki víz mennyiségét 122,389 
nak találja, cs ennek közép sebességet 3,696'-nak. 
Majd

4. Az áradásnak okait keresi, cs ezt kevéssé 
tekervényes okoskodás által a jég miatt lassúdott 
vízsebességben találja. Ezen nézetében szerzőnek 
rec. nem osztozik; mert igaz az, hogy a vízsebes- 
séget valamivel késlelteti, mivel partok felé a jég-» 
tömeg lassabban mén vén , s a víz sodrában annak 
sebessége nagyobb lévén, látni való, hogy a szélső 
lassú jegek a belső, sebesebben menni akaró je
geket hátráltatják. De ezt sokba venni nem lehet, 
pieyt ez csak a víz színén, és legfölebb azon mély-

/
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ségben türténhetnék, meddig a jégtáblák a vízben 
lelógnak, s így azon állítása sem áll szerzőnek, 
hogy a martius 13-iki 29 '4" 9'" vízmagasság azért 
történt volna, mivel a Danának előbbi sebessége 
3,696' helyett 1,047'-ra lassúdott; hanem azért 
lassúdott l,047'-ra s lejebb talán a hídon alul épen 
Q-ra vagy tán még tagadó mennyiségre is; az az: 
hihető hogy a csepelszigeti vegképeni eldugulás 
alkalmával a víz árja vissza Pest felé is folyhatott, 
mivel a Dunának medre a tábori kórháztól kezdve, 
lefelé mindkét ágon több ezer ölekre jégtömegekkel 
elbújtatván, hihető hogy egy csep vizet sem eresz- 
tet keresztül, s ezzel esete kiseb bűit. De minthogy 
a jövő víznek csak el kellett menni, partjait hágta 
s ment mindenfelé, merre mehetett, mivel kivált 
Pest felől sem magas töltések,annál kevésbbé hegyek 
vagy dombok nem korlátozzák, számtalan helyen ki
ömölhetvén, 29'-4"-9'" magasságnál nagyobbra nem 
hághatott. Többire a jégdugulásokat igen szépen 
taglalván, sz. átmegy

5. Éghajlatunk természetére, mellyből kihozza: 
hogy az illy rendkívüli jégdngulások és jégárvi
zek csak akkor történhetnek, iia a felsőbb vidé
keken előbb indái meg a jég mint az alsókon.

6-d. cikkben javaslatát adja a még többször is 
történhető veszedelem elkerülésére. Azt találná 
először is legjobbnak, ha a város magasabbra fel
töltetnék, mint minő volt az utolsó árvíz magas
sága. De ezt kivihctlermek látván, ez is bástyák
hoz folyamodik, mondván : „A Duna partjain 
készíttetnének ólig széles mellgek a jeges
árvizet megtarthatnák, s ötig magasak, az
1740 -ikiárvizet is l ‘-al haladnák meg, vagyis a 
pécze felett 36'-4"-9'" magasságú legyen a töltés, 
a bástya pedig a pesti mostani partokon fölül 11 '  
10"-3'". Megismeri sz. maga is, hogy ezen terv
nek, kivált Budára nézve, hol elegendő hely nincs
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tömérdek akadályai vannak; ennél fogva töltéseit 
a szűk helyeken az utcára rakatni javasolja, minek 
mellékét nyirkos agyaggal megtömetni kívánja. De 
még ezek mellett is olly szomorú remény táplálja 
szerzőt, hogy mind Uly magas bástyák között is 
csak fele mehetne el az 1838-iki árvíznek. Ezen 
véleménye ugyan szerzőnek igen csodálatos, sőt 
rec. azt tökéletesen nem is é rti, mert ha illy 
magas töltések készűlendnének és ezek a külső vi
zet fentartani képesek volnának, e mellet az írt 
falak az egész város körül vezettetnének, akkor, 
ha az 1740-ikihez hasonló jégár szaggatná is ke
resztül a váci töltést és öntené el az egész vidé
ket: a városnak menten kellene maradni. De mint
hogy sz. ebben sem bízik, tovább megy és

«) Alatt a kanyaroknak átvágását javasolja 
jizon nézethői, hogy majd rövidebb úton nagyobb 
lévén a sebesség, a jeget könnyebben elviszi a Duna. 
De itt feledkezik arról sz., hogy a jégdugulásokat 
soha a víz sebessége fel nem robbantja s így ma
gával el nem viszi, hanem azokat egyedül a ma
gas víz képes szétrobbantani; mellyek ha egyszer 
tengőkké lettek, a víz magától fölvevén illető sebes
ségét,— akár nagyobb akár kisebb legyen az, mind
egy— minden jég eltakarodik. Sőt miután Dunánk 
áradási vízsebessége sem igen volna nagyobb 4'-nál, 
inelly nemcsak hajózásra legalkalmasabb, hanem 
mostani körülményében medrét is legegyformábban 
tartó sebesség: kár volna minden kanyarokat át
metszve, a Dunát nevezetesebb hosszaságig egye
nesre venni. Csodálatosan javasolja azt is, hogy a 
sz. gellérti szorúlaton a fenéken levő kősziklák ki- 
puskáztassanak, holott a víz mélysége most is ott 
legnagyobb, a sodrában t.i. 28' 0"; és mit hasz
nálna itt még nagyobb mélységét támasztani, mir 
dőn a lőpor-tár iránt a legnagyobb mélység 0 alatt 

a soroksári ágon pedig 5' 2". Ha a víz ru-
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galinas volna, a szorulati nagyobb mélység igen 
hasznos lehetne. De mivel ennek rugalmassága igen 
csekély, a mélységet csak a gellérti szoros által 
képzelt zuhatag formálta, a nélkül hogy azon nagy 
mélységnek különös nagy haszna volna a vízelve
zetés dolgában. Igen helyesen jegyzi meg azonban 
sz., hogy az egyforma vízmélység eszközlésére a 

víz esetet kellene egyformán elosztani, vagyis a 
Dunának szélességét akképen szabályozni, hogy az 
az esetet maga egyformán eloszsza. Ezen cél végre
hajtásának alapján! felveszi sz. Győry Sándor ur 
munkáját, mellyct a Buda és Pest közt építendő híd
ról kiadott, és ügy találja, hogy a hajóhídon fe
lül, az építendő új híd helyén volnának meg a Du
nának normalis mértékei, holott annak szélessége 
220°, legnagyobb melysége péczén alól 19'-1''-0''' 
Ha a legnagyobb nyári áradást veszszük 20'-6"-9'"

legnagyobb mélység . . 39'-7"-9'"
Legnagyobb bátorság tekintetéből ugyan ezen mély
séget keveselli rcc., mert hol a legnagyobb mély
ség a víz sodrában 39'-7"-9"': ott a közép mely
ség alig teend 30'; azonban mégis olly nagy javí
tásnak találja a jégdugulások elhárítására s így a 
hasonló veszélyek elkerülésére, millyct még senki 
sem tervezett. Hogy ezen terv több szigetek elre- 
kesztéset, feliszapolását s a folyamágynak összc- 
szorítását maga után hnzza, sőt a soroksári ágnak 
tökéletes elzárását is megkívánja, igen természetes 
dolog, és hogy az illy elszorítások a Duna medré
nek közép mélységét legnagyobb nyári áradás alatt 
30'-ra eszközlendők lesznek, kétséget nem szen
ved ; de vájjon 30' közép mélység képes leend-e 
minden jégdugulásokat akadályoztatni, az már más 
kérdés. Azonban a tervezett normalis szélességet 
miképen lehessen a gellérti szornlaton megadni? 
nézeteit ki nem fejti; mert — mint látjuk— a fe-
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néken levő kősziklának kipnskázása költséget ugyan 
sokat, de hasznot mit sem hozand.

Mikép kelljen jövőben Budapesten a házakat 
építeni, minő köveket, téglát, s meszel használni* 
sok dologismerettel, s tapasztalással taglalja szerző. 
Igen becsesek azok és figyelemre méltók, sőt az 
építésben sinőrmértékűl szolgálandó!; leendőnek, 
ha egyébiránt Budapestet jövőre a jégár veszélyétől 
megmenteni nem lehetne. De miután rec. véli, hogy 
a szabadulás tökéletesen eszközölhető, nem óhajtja 
hogy ezen előadásoknak hasznaira szükség legyen, 
mivel kész föltenni azt a két nemes város felől , 
hogy7 mindazon szükséges elővételeket, mellyek 
Budapestet örökre megszabadíthatják, tehetségének 
erejéig eszközleni el nem mulasztja; pedig nem is 
véli, hogy mindezek erejét haladják.

Mit a városi csatornákról mond 7. és 8.§-ban, 
azok mind szépek, helyesek, s elfogadhatók. Egyéb
iránt ezeknek rendezése helybeli körülményektől 
függ, mellyeket a két város ismerhet'legjobban, 
mellyek kiadván az előmunkálatokat, a sikeres terv 
alaposan kidolgQztathatik.

Mit a 9-ik cikkben mond sz. a Danának gel
lert néli szélesbítcse, a soroksári ág elzárása, az 
egész folyamnak normális szélességre vétele s több 
apróbb akadályok elhárítása következéseiről, hogy 
azok a Duna árvizét csak 7"/i*w-el kisebbíthetik, 
abban rec. telességgel meg nem nyughatik, sőt 
illy csekély foganatért ennyi munkát végrehajtani 
irtózatos hibának találja. Azonban ezen Ítélete szer
zőnek egyedül onnan ered, mivel a veszedelmet 
árvíznek tulajdonítja, s nem eszmél arra, bár ma
git sok helyütt előadja, hogy a veszély napjaiban 
mi árvíz sem volt; holott a veszélynek egyedűli 
oka a jégdugulás, melly pedig a sz. által javaslót! 
fiiunkálatok után csak igen nagy ritkassággá válván, 
ől}y rémítő áradásoknak többé helye nem lehet.
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ÖTÖDIK SZÁM.
Áüiilia humilia firma consensus facit. Pub).

Bár kicsiny legyen magában 
A segítség: hathatós 

És erős, ha egyetértés 
A felek kozott vagyon

Virág,

Szerzőnk f ő tekintetet vet a fenékig gátló jég- 
tori ásókra, s ezek ellen egyetlenegy eszköznek a 
soroksári Duna torkát örökre elzáró s a legmaga* 
sabb vizen felül egy öllel emelkedő töltést találja. 
A fenékig gátló jégtorlásokat helyesen ezeknek tu* 
lajdonítja, u. m, ha a folyam jege hagy' vízzel áll 
be; ha az Uly jégborítekot sok hó födi; lia az idő 
tavaszra kelve, a folyó felső vidékén elébb lágyul 
mint az alsón.

Helyesen jegyzi meg továbbá, hogy a Búdapcs* 
ten felül levő szigetek olly nagy kárt tiem tehetnek 
a két városnak, mivel felül esnek. Helyesen java* 
sólja továbbá a nyulfutási és kopaszi zátonyokat 
eliszapoItatni s a partokhoz foglaltatni.

Magas bástyatöltéssel javasolja sz. is a két vá* 
ros befoglalását és ezen töltésnek az 1838. martiusi 
magasságot 3'-al kell föl ül haladni. Sőt ezen töltést 
faragott kővel kirakatni kívánja. A Duna ágyának 
normális szélességét 220—230" szélességben kisza- 
ban dónak véli, s itt azt mondja, hogy' a haj ólad
nál a Duna közepén zátony volttá, mi legalább 
Vörös László mappájából ki nem tetszik. A gellérti 
160° szorulatot, mivel nem messze tart, költség
kímélésből megmarad hatónak véli.

A városon kívül vízárkot vezetni javasol ma
gasabb helyeken, és ennek mélysége a legnagyobb 
árvíz színével egyarányos legyen, s ezen csatorna
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a tábori kórháznál a Dunába vezettessek. E víz
csatornáról akkép beszél sz., hogy e csatorna kevesíti 
a város belső vizeit. Rec. át nem látja, hogy, ha ezen 
csatornának feneke magasabb mint a városi utca- 
tere és kövezete, hogyan vehesse ez be a városi vi
zeket '1 Mégis két ÍŐ csatornát javasol a belső vi
zek levitelére, egyiket a váci nagy ország-uton, 
másikat Kis-Rákos völgyében, mellyek egyesülve 
a vámháznál eresztessenck a Dunába a befolyásnál 
zsilippel ellátva, a magasabb Duna árjaitól oltal- 
inaztassanak, és ha a belső víz felette meggyűlne 
ezen csatornákban, meregetés által segítsenek rajta, 
mellyrc gőzerő-mivet javasol. Rec. úgy véli, hogy 
a város vizeinek csatornáit olly mély terjedésű ho
mokföldben , miilyen Pest mellett létezik, a Duná
tól egészen függetlenné lehet tenni. Talán csak né
hány holdat tevő tónak kiásásával, hová a belvi
zek eresztethetnek, mellycknek fenekök, s part
jaik csupa homok lévén, ha a belga homokok a 
Rajnát el tudják nyelni, bizony a pesti homokok e 
csekély vizeket könnyen eliszszák, kivált ha a ha
tárban közelében még némelly mélységeket is lehetne 
fölfedezni, akkor a gőzerőim! elmaradhatna zugostul 
együtt, és a végrehajtás igen egyszerű lenne. Egyébi
ránt mind ezek helybeli körülményektől fügnek,mely- 
lyekről hacsak értelmes emberek nem értekeznek, a 
vidékiek véleményei ritkán lehetnek használandók. 
Szinte helybeliek ügyeletétől lehet legsikeresebb ja
vaslatot várni: milly mélyek lehetnek a pincék s ár
nyékszékek gödrei, mellycket sz.12—lS'ra akar hatá
rozni. Mit a kutakról mond, hogy azok kávái olly ma
gasak legyenek, mint javaslóit töltésének orom ja, az 
csak úgy volna lehető, ha a város felszínét s kövezetét 
olly magasra lehetne emelni, milly magasságot a töl
tésnek adni sz. javaslott. Egyébiránt rec. tapasztalása 
szerint (mit azonban a helybeliek jobban tudnak) 
Pestnek azon szerencsés helyezetc van , hogy kút-
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jainak vizei a Duna vizével semmi egy beköt te tés- 
ben nincsenek. A kutak vizei, akar magas, akar 
alacsony legyen a Duna, alkalmasint egy rivoban 
Vannak, s így toronymagasságú kávákat emelni 
szükségtelen.

Az építési anyagokat mind jóknak találja Pes- 
ten, azonban ezek mennyire állják ki a vizet 1 
arról sz. mélyen hallgat. A rostélyra építést helye
sen javasolja, a vájogházakatpedig méltán roszallja.

A Molnár-utcát feltöltetni kívánja, földszinti 
épületeiből pincét, s az emeletből földszintit alkotni. 
Ezt rec. is szükségesnek véli*

Végre kiterjed az újabb vízi mérésekre, mely- 
lyeket, a mennyire azok nem volnának, végrehaj
tani szükséges lészen; a mennyire pedig már meg
történték , használatra kiadatni kívánja, annyival 
is is inkább, mivel a bécsnuszdoríí dunai híd tár
gyait 1823-ban hazánk megyéivel az ausztriai csá
szárság, titkot nem tartván, nyomtatásban közölni 
kegyeskedett.

Mindezen és több elébb felhozott észrevételei 
ha szinte Budapest megmentésére nem elegendők s 
egy két pontjai kivihetetldnck volnának is, figyel
met érdemlőnek.

H a t o d i k  s z á m .

X a i Q E -

Nincs ugyan rec-nek szerencséje Xúiqe szer
zőjét ismerni, de miután írásában magát, ki le
gyen? több helyen nyilvánítaná: munkáját taglalni 
az illendőséggel egyezőnek nem találja^
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VÉLEMÉNY.

A jutalomkérdésnek első pontjára semmi érte
kezés be nem jővén, a jutalom-díjakat kioszthatók- 
nak nem talál ja alúlirt; ellenben alázatosan javasolja, 
hogy ezen kérdés továbbra is kiterjesztessék, s a 
feleletre több idő engedtessék, annyival is inkább, 
mivel a leendő feleleteknek talán csak históriai ér
déke fog lenni.

A második jutalomkérdésre bejött feleletek 
közöl legjobbnak, s nyomosabbnak találja rcc. azon 
munkát, mellynck jelszava:

Via, tíi« jó két legény a háznál  ̂
de ros/, két mester.

Többire mintán mind a hat értekezésben hely- 
lyel-közzel tanulságos és hasznos észrevételek vol
nának, mind öszve nyomtatásban kibocsátani jó
nak találja alúlirt.

Tata, nyárelő 21-ikén, 1810.

Gáli /  I s  t r a u ,  
a m. t. >.



B.

GYŐRY SÁNDOR R. TAG
VÉLEMÉNYE,

ELSŐ SZÁM.

Regeln nach den Gesetzen der Natur.

' f /
*-^ét részből áll: bevezetésből, és a kérdésnek 
tárgyalásából. Az elsőben, azaz bevezetésében fő
leg három dologra figyelmeztet bennünket t. i. 
a) Hogy ő mind theoreticai mind practicai isme
reteinél , utazásainál s tapasztalásainál fogva a 
bécsi Duna-csatorna és a folyam fő medrének 
legkívánatosabb kezelését képes volt előterjeszte
ni ; b) Hogy belső öntudata s a közjó iránti ne
mes buzgalma következtében kivan a feltett ju 
talom-kérdésre felelni, sőt ha nézetei helybenha- 
gyatnának, azoknak gyárnolítására s további foly
tatására erejét kész lenne fordítani; c) Hogy elő
adásaiban magát szorosan Novák Dániel urnák a 
bécsi hírlapokban megjelent értesítéséhez tartot
ta. Mind ezek a dolog érdemére nem tartozván, 
egyenesen a második részre, a kérdés bővebb vi*

12
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tatására megyünk által. Ez ismét három részre 
oszlik. Slég pedig az

E lső n e k ,—hihető,választott mondása iránti 
tiszteletből e különös czímet adá: A  Duna fo 
lyam természet-törvényéről Pesten s Budán alul 
és felül. S e czim alatt előadja, hogy a Dunának 
igen kis esete (100 ölre '/a hüvelyk) Vártól és 
Visegrádtól Slavoniáig a két város közti Du
nára nagy befolyással hat; ezen kiterjedésben te
hát a görbületeket ki kellene egyenesítni s a fo
lyamot normális szélességre venni, s mind ezek
nek sőt a továbbiakban előadandóknak is végre
hajtása, a nemzet kötelessége. Ezt azonban ma
gában elégségesnek nem tartván, Pechman nézetei 
szerint azt javasolja, hogy az áradásoknak ismét 
külön ágy hagyassák, mellynek két felén töltések 
építtessenek. De ezen tudva levő hydrotechniai 
szabályok előadásában épen azt hagyja érintet
len, a mire fő szükség volna s a mit maga Pech
man is jónak látott világosan ki nem fejteni, sem 
soha semmi bármilly practicus értekező ki nem 
fej t end, t .i. épen tudhatjuk meg adan
dó normalis szélesség mennyiségét. Tehát csak ta
lálomra veti oda, hogy nem sokkal lehet több 200 
ölnél, mint ezt a szabadon futó folyam nem el ly 
távolságokra maga megmutatja. Véleményünk sze
rint ezen normalis szélességet megállapítani volna 
a fő kérdés s épen mondott szavaiból követ
keztetjük, hogy kisebbnek kell lenni 200 Ölnél; 
mert íme a Duna egyesült vizei minden akadá
lyok ellenére, imllyeket az értekező is elháríi- 
tatni kíván, 200 öl szélességgel most is beéri s 
ha a folyam mostani fúrását gátló akadályok el 
fognak báríttatni, a görbületek egyenesre vétetni 
sat, nemde mind ezen igazítások végrehajtása után 
a mostani normálisnak látszható szélesség tete
mesen meg fogna csökkenni. Hasonló ingatagala-
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pon épül a töltetik iránti javaslata, meüyeket 
szintúgy csupán találomra egymástól mintegy 1000 
öluyi távolságra kíván építtetni.

M ásodik  ré sz . A Budapesti áradásoknak 
alapúi szolgáló hibák.Ebben a Duna medrének 
tudva levő, sót előttünk talán ismeretesebb ren
detlenségeit, raiijfc sem külföldi előtt lehetnek, 
ismétli , s így ezen rész ügy elmet nem érdemel.

H a r m a d i k  r é s z .  fenyegető áradásoknak 
Buda és Pest között leglehetségesebb elhárítási
módja.

ismétli azokat, a miket az első részben a nor 
malis szélességről mondott, hozzá tevén, hogy a 
Duna medrét a Sz.-Gellért hegy alatt ki kell szé
lesíteni. Melly véleménye azonban, mielőtt bebi
zonyította volna, hogy az ottani szélesség normá
lisnak nem elég, a kés város egy részének le
rontását illetvén, aligha elfogadható. Végezetre egy
ket szót szólván az építkezési módról, meliyek 
csupán töredékek s egyedüi azért látszanak fel
hozva lenni, hogy a kérdés <s részben is teij'esen 
felelet nélkül ne maradjon, javasolja a soroksári 
ág eliszapol tatását, sőt ezen javaslatát a sz. en- 
drei Dnna-ágom is kiterjeszti. Ebbe áll az első ér
tekezés rövid kivonata. Véleményünk pedig iránta, 
hogy jutalmat nem érdemel.

MÁSODIK SZÁM.

A szív nyugodalma és boldogsága sat.

Mm fi asz ve leírva sem f es zen egy ivet, s hogy 
egy iily fontos kérdést néhány szavakban kime
ríteni lehetetlen, magában látható lévén, ezen ér
tekezésben csak azon ellentételt jegyezzük, ki,

12*
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j i h ’IIj  ben az ei eb ben i értekező vei áll: a két vá
r o s o k  között nemhogy szélesbítlessék a Duna 
\íze, hanem inkább sziikebb s keskenyebb hatá
rok közé szőrűtassék sat; nem szélcshíteni kell a 
Duna l'ol\ását, hanem minél inkább keskenyíteni, 
hogy az óhajtott tökéletes eélt annál bizonyosab
ban el lehessen érni. — Jutalmat ez sem érdemel,

HARMADIK SZÁM.

D er M en sch  sinnt, aus. w a s  er thun s o l l  e tc .

Egy pár csinosan készült térképpel , főleg 
azonban különös nézeteivel tünteti ki magát. Is
ten őrizzen! úgy mondj hogy a deliért tövénél mind 
a pesti mind a budai oldalon a folyam ágya széle
síttessék, mivel a deliért hegy vidrán természetű, 
s ha ott a hegyoldal bizgattatnék, olly ny ilasokra 
akadnánk, mellyek az éjszakamericai és kodiaki, 
alascheai , avatsh u i , jokutsk i, kurili sat vulcá
nokkal ÖszvekÖttetésben lehetnek s egész Dunán
kat a Jáva elborítaná. Továbbá hogy a jégdarabok 
öszvetöretésére ágy ^battériákat kellene álJitani. 
Legnagyobb figyelmet érd ein ebi rk azonban az ál
tala közlőit adatok bibiéitől l?S8-ból, mellyek sze
rint a Margit-sziget alatt a Duna mélysége 312 öl
nél 74. láb volt volna, holott az most legfölcbb sem 
volna több 33-nál és igy a Duna a maga ágyát 
azóta mintegy 40 lábbal töltötte fel. Egyébiránt 
a normalis szélességet 315 ölnek révén, 115 öllel 
többnek mint az első értekező normalis szélessége, 
javaslata oda niegyen, bogy a gellert hegy i ollyr 
veszedelmet hozható szélesítés helyett inkább a 
városban húzandó csaíorna vagy völgyeiét által a 
még meg kívánta tó 170 öl kipótoltassék.— Egyéb 
nézetei nem sok figyelmet érdemelnek s egész ér
tekezése jutalomra nem méltó.
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NEGYEDIK SZÁM.

Víz, tűz jó két legény a háznál stb.

Első kérdésre nézve, mik voltak az áradások 
okai? feleli, hogy a víznek a jég által megkiseb
bített sebessége s ezt számvetésekkel és magyará
zatokkal ügyekszik bebizonyítani. Jól tudjuk azon
ban, hogy a fő ok nem annyira a sebesség kiseb
bedése, hanem a Duna medrének nagy részinti be
dugulása. Legjelesebb benne, hogy a pesti kő és 
téglák ereje iránt tapasztalatokat kozol, mellyek 
egyeznek a 6-dik értekező azon állításával, hogy 
az építésre fordíttatni szokott pesti és promontóri 
kőnek annyi visszaható szilárdsága sincs,mint a jő 
téglának. — Jutalomra nem méltó.

ÖTÖDIK SZÁM.

Auxilia lirina consensus facit.

Csak néhány lapokra terjed. A Duna normalis 
szélességét 200 ölnek veszi, a gell ért hegyi szőkébb 
ágy mostani szélességét meghagyhatónak vélvén — 
a soroksári ágat pedig végképen s elund háti anul 
hezárandónak tart ja— egyél) nézetei a mindenna
piak közé tartoznak; helyes figyelmeztetése pedig, 
hogy illy kérdés mellé szükséges adatokat is kel
lettvolna közleni. A bccs-nussdorfi híd tárgyában 
u. m. 1823-dik évben tett kérdés alkalmával^ ha
zánk megyéinek is a helyszíni adatok nyomtatásban 
megküldettek. Jutalmat ennek sem Ítélhetünk.
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HATODIK SZÁM.

Szerzője az egész várost 2 Öltésükkel k örül ké
ri ttot ni javasolja — az ép.lésre nézve címerét vagy 
rostokra teendő alapítást ajánl, a piíotázást Pesten 
nem tartván czdürnnyosnak. Fűnek folytában fejti 
ki nézeteit is a csatornák és a városon keresztüí- 
menő fő csatorna iránt, melyekben semmi emlí
tésre méltó uem foglaltatik azon kívül, hogy an
nak kivihetőségét Paris, Pétervára példáival s 
Athenaeben szerzett tapasztalataival bizonyítja, — 
A jég ártalmainak megszüntetésére,a Dunának le
hető legegyenesebb lefolyása eszközlésére a Mar- 
gitsz. délnytjgati oldalát megtámadó sarkantyúk 
által elbontatni célirányosnak vélné; a szigetek 
eltöltését nem tanácsolja valamint a promontóri 
ágnak elzárását s,-in; ezen utóbbit mind azáltal 
azon okból nem, hogy az Általa ajánlottak megtétele 
után ezen ág magától megszűnik, A Duna ágyá
nak szélesbítését is a Gellert-hegy aljában, nem 
látja szükségesnek. Jutalomra ezt sem érdemesít
hetjük.

A feladott kérdés nagyszerű volt s a kitett 
jutalom elégséges arra, meily felelőket alapos 
dolgozatra serkenthette volna. Fájdalom! hogy min
den beküldött felesetek a várható középszerűek
nél is sokkal alább maradtak. Uly esetben a jutal
mat egyik vagy másik értekezőnek adni nem vol
na egyéb sikertelenül elvesztett ajándékozásnál. 
Mivel azonban mi?»d a hatban együtt íio) egyik 
hol másik eszme tűnik fél vagy jobban kieméltc- 
tik , célirányosnak látszanék, hogy a vélemények 
e tárgy iránt leendő fordításául s irányzatára 
mind a hatnak illendő tiszteletdij melletti kinyo
más ása rendeltetnék.

Pesten , július 6-kán 1840.
(lynry.



GÁTY ISTVÁN ÉS GYŐRY SÁNDOR

ÉRTEKEZÉSEIK
Budapestnek árvíz ellen

megovásáról.





I.

Egybevetés és víztani terv.

Mind az öt, sőtaő-ik pályairat szerzője is olly vé
leményben van, mintha Budapestet az árvizek ve
szedelmeitől s annak borzalmas következéseitől 
máskép menteni nem lehetne, mint ha a két Fővá
ros legalább a Duna ellen magas kő - vagy föld
bástyákkal ügybe nem foglaltatik, hogy némely- 
lyek szerint ugyanazon az 183S-ki árvíz, mások 
szerint pedig még az 1740-ki se csaphasson ke
resztül. Némellyek ezen mentő szerhez még a 
Dunának hydraulicai utón való szabályozását is 
javasolják, elegendőnek nem tartván magában sem 
egyiket sem másikat arra , hogy a veszély őrökre 
elháríttassék. A Fentaglalt szerzőknek előadásai 
többnyire véleményen épülnek, s nem tekintvén 
a hydraulicának előhaladását, annál kevésbbé an
nak illendő használását, olly habozó jóslatokat 
adnak, mellyekből egy egészet a célnak megfe
lelőt alkotni teljességgel nem lehet. Mert az egyik 
bástyájának magasságát 6— 7 ', másik ló —11' 
magasságra venni jósolja. Egyik Pestet 3'-al, má
sik 9— l<V al áltáljában emelni szükségesnek tartja; 
mégis egyik a Dunának normális szélességét mint
egy 200°-re, másik 160°-nél is szőkébbre, harmadik
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ICOO ölre szabni javasolja. Többen a soroksári ágat 
elzárni, a Ili-ik számú értekező minőkét ágat nem
csak meghagyni, hanem azokat 215° szélességre 
tágítani akarja; többéit a geilérti szorulatot meg
hagyni, néháityan Pestbői szigetet formálni, és a 
Duna vizének egy részét a Tiszába ereszteni ta
nácsolják. így külön-külon és egymással össze nem 
férő vélemények után, hogy a jutalmat feltevő 
nmélt. gróf és tek. n. Gömör megyének rendéi sii- 
keres határozáshoz nem jöhetnek, átlátni nem ne
héz dolog. Mindezen tévedéseknek oka egyfelől az, 
hogy a már régen kitanult természet törvényét 
határozásaik alapjául használni nem kívánják, 
melly pedig egyedül vezet arra, hogy illy kérdd- 
sekhen ne jóslatokkal álljunk elő, hanem szigorú 
számvetésekkel gyámolítsuk terveinket • mert csak 
a szám az, mi Őrökké szám marad, mi ha 3 , 
iOOO év múlva is 3 és nem 12 leend; másfelől, 
mivel az áradásoknak gyökerét föl nem keresték, 
ennélfogva mindnyájan azt hiszik, hogy Budapest 
a folöttébbi vízáradásoktól szenvedett, nem te 
kintvén arra, hogy ezek nem vízáradások voltak, 
hanem a jégdugulás által a víz médrébői kitolt 
vízmennyiség. S így Budapestet nem a’ vízáradá
soktól kell menteni, hanem a Dunát aképen sza
bályozni , hogy jégdugulások ne történhessenek, 
és ha ez eszközölhető — mit egyébiránt ta
gadni nem lehet — akkor elég magasak Buda
pestnek partjai, elég magasan fekszik a város ar
ra, hogy illy borzalmakat többé ne szenvedjen; 
nem lesz szükséges tán milliókra menő költséggel 
partjait s utcáit fölemelni, s még ezenkivül a 
Dunát is tömérdek költséggel szabályozni. Mert 
tekintsünk csak szélyel édes hazánkban, sok fa
lukat s városokat találunk, mellyek réssszerint 
a Dunának partjain, részszerint annak közelében 
fekiisznek, és pedig kisebb magasságban a legkí-
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sebb víz fölött, mint minők Budapest partjai s 
utcái, mégis csak földszinti szobáikban sein lá
togatta meg az árvíz soha, nemhogy a házak 
emeletiben is dülöngélt volna; és miért? azért, 
mivel a Duna természeti medre olly állapotban 
van közöltök több ezer ölre, melly .a jégdugulást 
meg nem szenvedi stb. Pest partjai legkisebb ’VÍz 
fölött ‘íst'—6"—6'" magasságban léteznek,— Rév- 
Komárom partjai alig tesznek 22' magasságot, és 
ama veszélyes I83$*ik évben, bár Visegrádnál a 
víz medre egészén bedugult is , melly dugulás 
folytatólag aligha Esztergámig nem növekedett, 
mégis a vízártól semmit sem szenvedett, mivel a 
víznek egy (ittléte s mélysége a dugulást lehetíe- 
nítette, a visegrádi és részszerint esztergami du
gulásoknak következései pedig Komáromig nem 
hatottak. De. vannak a Duna mentében több 
városok és faluk is, mellyek a dugulástól okozott 
jégár miatt nem szenvednek; —■ e miatt senki
nek sem jutott eszébe ezen helységeket kő - 
vagy főldbástyákkal védeni, következve ha Pes
ten alul a Dunának csak olly ágyat tudunk Is szc 
rezni 5—6—10 mérföldre Paks felé, minőben az 
Komáromtól fogva Esztergámig foly, az idomta- 
lati kő- vagy földbástyák szükségtelenek leendenek. 
Ennél fogva ha az értekezöknek véleménye után 
Budapest bástyákkal foglaltatnék ha, hazánk tu
dományos mívelődése külföld előtt rósz színben 
tűnnék föl, ’s magunkat talán mosolygásnak tár
gyán! tömlők ki.

Bár alul írtnak állításait talán több mint száz 
helységek tapasztalatilag helybenhagyjak , mégis, 
hogy7 értekező a pálya íróknak megfelelhessen s 
tévedéseiktől őket meggyőzhesse, hydraulicai fel
számolásokkal , vagy7 is természeti rendszerbe 
szedett okokkal fogja a mondottakat támogatni, 
mert bár a hydranlIcának tudománya lehető leg-
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felsőbb tökélyétől még távul lehet; de annyi már 
régen téve, és megállapítva van, hogy 3 helyet 
12-őt nem mondandunk, sem pedig 200 helyett 
1000-et nem javasolandunk, annál kevésbbé egy' ág 
helyett kettőt, s még kevésbbé a Dunának Tiszá
ba szállítását. De hogy vállalatának alulirt meg
felelhessen, ha mint előadásiban bár kevéssé terje
delmesebb lesz is, kénytelen először is szólani:

A  v íz fo ly á s  a
i. §. Minden akadályok, mellyek víz elébe 

vettetnek, azt folyásában tartóztatván, felduzzaszt- 
ják , rendetlenségbe hozzák, mellyeken a termé
szet különbféle utakon segít, néha a szomszéd 
lakosoknak kárával, sokszor a nélkül. Hlyen 
akadály:

1) Az összeszorítás, midőn t. i. a víz 
medre akár a fönebbi A, akár az alattahbi B, 
vagy' mindkét medernél keskenyebbre szoríttatik 
C-nél (1. kép) mint a Duna vize Szent-Deliért 
hegy alatt, ekkor a víz színét CII magasra emeli, 
holott, ha összeszorítva nem leend, AHE hajtott 
lapot formál vaía. Most azonban, mivel C-nél a 
víz össze van szorítva, C-tőI felfelé D-nck pa
rabola-formát vesz föl, és hogy7 vizeit mégis el- 
vihesse, sokkal keskenyebb helyben esetét C-től 
E-ig neveli s fenekét F-nél kiássa. Igaz, hogy' a 
víz rugalmassága csekély leven, az illyetén mélyí
téssel magán nem sokat segít, itt a víz nem sok
kal válik sűrűbb tömeggé a nyomás által, mint fö- 
nebb; de mégis illy nagy' víztömegben az nem 
megvetendő. Tehát ezen mélyebb kiásása a fe
néknek nem annyira a szükség, mint kény tejen - 
ség munkája, mivel a megszaporodott CE eset 
zuhatagot formál, ez pedig F-nek vizeit tartóztat
ván, ott kevergő örvényt készít, inelly is a fe
neket örökké háborgatván, mély7 kimosásokat készít.



Jegyezzük rneg azonban azt, hogy illy szondá
toknál a víz sziliének sebessége igen kicsiny, 
ellenben a legnagyobb sebesség IL vonalban ta- 
láltatik, s így közel a mélységhez, meily miatt 
nem csoda, ha a szorulások oily nagy gödröket 
formálnak. Egészen cdenkezőleg azon helyzettel, 
mellyben a víz Össze nem szoríttatik. Ezekben 
ugyanis a víz színének sebessége nagyobb, és mi
nél mélyebben megyünk, annál kisebb az. Ennek 
következése az, hogy a szondátok előtt a csen
desebb víz nemcsak hamarább megfagy, sőt a 
jég vastagabb is szokott lenni. A duzzadásnak pa
rabolái formája pedig azon hasznot adja, hogy 
minél tovább megyünk, annál kisebb a duzza
dásnak terjedése. Mennyire terjedjen ez azonban, 
a vízsebességtől függvén, még közönséges kife
jezéssel meghatározva nincs; ellenben három tapasz
talati adatot interpolálva, annak hatását kitalálni 
nem nehéz. Holott mellékesen megjegyezni kény
telen aluiirt, hogy Du Buat-nak ezen érdemben 
alkotott kifejezései hibásak, mit már értekező egy 
Ízben a Tudományos Gyüjteményben megrótt. Du 
Buat fönebb megrótt kifejezéseit lásd, Eytelweins 
Hydraulik. Berlin, 1801, 141. §.

2) Sxiíúrd gát. Midőn a folyam fenekén, hol 
azelőtt víz folyt, elinozdíthatian kemény tömeg- 
kőszikla, kőpad, kemény kövecses agyag, ágy, 
vagy mesterséges gát, vagy jégtömeg létezik. Ezen 
akadály aztán a víznek színét szintúgy-.felduz
zaszt ja, mint az Össze szorítás. Itt azonban két 
különböző esetet kell tekintetbe vennünk :

a) Ha a gát állandó és olíy sziláid, hogy 
az semmi vizet át nem bocsát. Ez áltál az eset 
kisebbíttetvén, a sebesség lassúdik, •— a víz 
színe ugyan emelkedik, de a gát előtt szilárdsá
ga miatt kimosásokat nem tekintvén, a minő 
sodorványokat nagyobb sebességgel felülről hoz ,
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azokat a gát fejen lerakja, lassanként; fenekét 
annyira emeli, hogy az . színes lesz « gát-fejjel; 
fenekét föiebb emelvén, ezzel emelkedik a víz 
színe is mindaddig, míg a felül legközelebb levő s 
a vízág}baut olly akadályig ju t, mit a víz lejebb 
mosni nem képes. Ekkor á  víz színe a most írt 
akadályig egyenes hajtott lap ieend, mint (1 . kép) 
D-toI A*ig; holott ezen egyenes vonalban a víz
sebesség is körülbelül egyforma, és pedig víz 
színén nagyobb, fenéken kisebb. A vízágy föleme
lése s felöntése üiy gát előtt sokszor hat, több 
éveket kíván; íle következése soha eí nem marad.

b) Ha a’ gát iueigi, ez szintúgy fölemeli a 
víz színét mint a szilárd gát azon különbséggel, 
hogy ideigi lévén, a feneket gátiéjig sodorvany- 
nyaí megtölteni ideje nincs, s igy a víz színe is 
egyenes hajtott lapot soha sem formálhat:, hanem 
annak mindig paráboiaformája marad; inelly for
mának következésében a víz színének sebessége 
kisebb, s lejebb nagyobb szokott lenni, iliy duz
zadásokat okoznak a jégduguSások, s ezen for
mánál fogva minél közelebb esnek városink, ra
bunk az illy dugulásokhoz, annál borzasztóbb ve
szedelmet szenvednek; ellenben hova tovább a 
duzzadások parabolás változásai annál csekélyeb
bek lévén, kártételeik annál kevesebbek.

A íegroszabb esetben is meddig hassanak 
vissza a jégdugulások következései, ekképen 
számoljuk föl, nevezvén a

Jégár magasságát a befagyott víz felett . h 
Jégszínénck esését száz ölre =  6Ö0/ . «
Visszahatás’ h o s s z á t ...............................?.

a : fi 00 =  h : X 
600h

a
h

A. —-777" mérföldekre 40.«
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P é l d á u l :  az árvíz magassága 1838-ban
v o l t .................... ..... 29'—4 "—9'" pécc fölött
Jég magasság pcce fölött 20'—á"—-6"'

Jégár magassága fa
gyott víz fölött . h =  9'—0"—3'" ■ 9,02'

Eset Visegrádiéi 
Pestig legyen minden
100 ölre . . . « =  5, 5'" ss 0,0382'

Kérdés: a Jegrosxaiib esetben, ha Pestnél a 
Dunának partjai olly magasak volnának mint fönt 
írva van, mennyire terjedhetne az áradás? Béig- 
látván az I. képletbe, lészeti

l  —
9,02

=  5,903 mérföld40.0,0382
azaz: ha a Duna 29'— 1"—9'" magasságban kitör 
0 fölött, ha csak igen alacsony partjai föiebb nin
csenek, a visszahatás Visegrádig terjed; de to
vább nem. Azonban egészen máskép van adókig, 
ha a folyam ki nem törhet, ha a töltések, vagy 
hegyek korlátozzák: akkor a dugulás árjának 
visszahatása nemcsak több száz mérföldre érez
hető lehet, sőt épen annyi a felduzzadás minden 
ponton, minő a dugulás előtt mindaddig, míg az 
eset nevezetesen nem változik, úgy hogy ha Po
zsony körül is a víz eset 5,5'", a víz magas 
partjain Pesttől Pozsonyig sehol ki nem csaphatna, 
az áradás magassága kevés idő múlva épen az len
ne Pozsonyban, mi Pesten. Minthogy pedig Pest
től fogva Uj-Paiánkáig hegyek között sehol sem 
foly Dunánk, hanem majd magasabb majd alacso
nyabb partok közt, mellycket meghágliut és a sík 
vidékre kiferulhet, látni való, rnilíy hihetetlenek 
légyenek némeliy tudósaink állításai, miket kü- 
lönbféle, még német hírlapokban is közlőitek, 
mintha a slavoniai tekervénycs Dnnában történt 
jégdugulások Pestig felhatottak volna; pedig nem
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minden ember hydraulicus, hogy az Uly állítások 
iriomtalanságát észre vehesse. Különösen Budapesten 
egyedül a csepel-szigeti két torkolatok eldugu
lása, s igy se nem a tolnai, se nem az orsovai, 
se nem a visegrádi duguiatok okozták a többször 
említett veszélyt.

r

Áradások.
2. Minden folyam két különböző időbeli 

áradásnak van alávetve; egyik nyári, másik téli 
áradás.

a) Nyár elején vagy tavasz végen már a le
vegő fölmelegedvén, az esőzések tömegei nagyob
bak, erősebbek és hirtelenebbek, s ekkor történ
nek az úgy nevezett felhőszakadások, másfelől né
metországi s kárpáti havasok havai nagyobb mér
tékben ekkor olvadozván, a’ hirtelen áradások 
ezen időben lehetnek, sőt szoktak legmagasabbak 
lenni. Későbben nap - és éjegyen felé az idő min
dig egyformább és szárazabb leven, nemcsak az 
esőzések jobban megszűnnek, sőt nyárutó s őszelő
hónapokban a vizek is elapadnak, források, ku
tak kiszáradnak, — ezen időben árvízről szó sem 
lehet. Ellenben

b) Ősz vége felé s tél elején az esőzések s 
havazások ismét megújulnak, de a’ havasok havai 
nem olvadozván, ha az irt esőzések némi áradást 
adnak is, de az alig számbavehető a’ nyáriakhoz 
képest, annyira hogy ha igen sokat veszünk is 
téli áradásul, a nyári áradást legalább is ‘Í3- d  több
re venni jogul latunk. Ha hál valamelly város vagy 
helység a nyári áradásoktól nem szenved, az a 
téliektől mit sem félhet, s íme! mégis itt szen
ved Budapest, melly, mint Vörös László ur is elég
gé nem becsülhető „Alap- s vízhelyzeti térképé
ben. Budán, 1S33U említi, a legnagyobb nyári 
áradásoktól keveset szenved. Fentisztelt mérnök
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szorgalma után a hihetőségig kiszámlálta aluiirt, 
hogy a Dunának lehető és lehetett legnagyobb 
nyári áradása 150,OOOD' tesz 1" perc alatt; holott, 
a folyamnak szélessége 200 ölre, mélysége 36'-ra 
véve, ezen vízmennyiség a budai péce felett te- 
szen 20'—6"—9'" magasságot. A pesti partok 
magassága 24'—4"—9'", s így meg a legnagyobb 
víz alkalmával is szárazon állanak a pesti partok 
3' — 10" magasságban. Már ekkor bemegy ugyan 
löld alatti idomtalan csatornákon a víz a Molnár- 
utcába, — de ez még nem nagy veszedelem, 
sőt ezt, úgy látszik, Pest föl sem veszi, mivel a 
segítség csupán akaraton múlik, a költség cse
kélysége miatt tekintetet sem érdemelvén, — föl
tevén egyébiránt azt, hogy ezen molnár-utcai 
vízár nem a partokon átszivárgásnak következé
se, hanem a Dunába eregetett csatornák általi be
folyása. Ha tehát Budapest körül a most fennálló 
partok a lehető legnagyobb árvizet is megbirják, 
akkor Budapestet fölebb emelni szükségtelen , sőt 
otromba rombolás volna.

De lássuk, mi lehet a legnagyobb teli áradás ? 
Haaveszélyes 1838-ik évet veszszük, látjuk azt, 
hogy a legnagyobb téli áradás nem lehetett több 
17'—2"-nél pcce felett. flly állásban befagyván a 
víz, majd apró-csepre olvadások s vizek felébe 
kerül vén, vastagodott, jege a téli áradás magasságában, 
kezde szakadozni cs megindulni martius hónapon.

Jé g  viszonyai és dugulások.
3. §. Könnyebbnek alkotta a teremtő a je

get, hogysem a vizet, ennélfogva az mindig a 
víz színén létezik.Több rendbeli tapasztalások ugyan 
azt mutatják, hogy a jég nehézsége a szerint vál
tozó, mint erősebb, vagy gyöngébb fagygyal állott 
össze. Az erősebb fagy könnyebbé, a gyöngébb 
nehezebbé teszi a jégtömeget. Minthogy gyönge

13
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fagygyal a jég könnyen töredező és szétolvadó, az 
Uly jég dugulást s ezzel járó veszedelmet sohasem 
tehet; ennél lógva vegyük számolásunk alá a hazánk
ban uralkodható legkeményebb hidegek által fagyait 
jégtömegek nehézségét. Ezt a természetbúvárok 
ágy találók, hogy a víz nehézsége ágy áll a jé
géhez, mint 9: 8.
Ezen okból nevezvén a jégtömeg vastagságát . \v 

Vízenfölüli jég magasságát . . . . v
Vízben lelógó jég hoszszát . . . . m

Mivel a vízben úszó jégnek mint könnyebb test
nek egy része vízen felül, más része vízen alul 
van, tehát:

9m =  8m; innen
x 8 

II) 111 =  -g w

Továbbá, mivel a vizen felül úszó része a jég
tömeg '/»-ét teszi, vagyis

w
M,> V =  9

9in
II)—bői w  =  -r- , és a Híjból w =  9v, innen 

9in
-g- — 9v, s így 

IV) m =  8v

V) v =  f

Példáid: Irland körül úszik egy' jéghegy, melly- 
nek magassága vizen felül 200 láb . v =  200' 

kérdés, hogy a tengerben hány láb van még ezen 
jéghegyből? Beigtatván a IV) képletbe, tesz

m =  8.200 =  160ö/
Vagy hazai példát vevén fel, hírlapjaink azt mond-



195

jak , hogy a sokszor írt veszélyes időben az or- 
sovai szorosokon olly jégtáblákat hordozott a víz, 
mellyeknek vizen fölüli részük 6' tett: kérdés, a 
vízben lógó részok mekkora lehetett? Itt v =  6'

m «= 8.6 =  /18'
azaz: olly jégtáblákat vitt magával, mellyeknek 
vízen felüli része ugyan 6', vízben lelógó részök 
pedig 45' volt, és mivel ezen jegek úsztak, itt a 
vízmélységnek legalább is l&'-nak kellett lenni. Je
gyezzük meg, hogy ez úton határozza meg Parry 
kapitány a tengereken úszó szél által éjszakról le
vert jéghegyeknek nagyságát, s ezzel a tenger
nek mélységét. Ezen találmányát Parry kapitány
nak fogjuk mi is Budapest javára használni a szük
séges mélységeknek , dugulások elhárítása tekin
tetéből, meghatározására.

4. §. Midőn a befagyott jégfödél meleg sze
lek s esők által olvadozva, felsőbb vidéken kezd 
szakadozni, az magának egyéb helyet nem lelhet, 
mint vagy a még fönnálló jég alá, vagy felébetola
kodni, mit megtevőn, azon erővel, mellyel azt a 
víz sebessége hajtja, a még álló jégnek részszc- 
rint felébe tolakodik s letöri, részszerint aláfurja 
magát s azt fölemeli. Annál nagyobb pedig ezen 
tolakodási erő, minél nagyobb a sebesség. A se
bességek pedig úgy állanak, mint esetek gyökei.
S így nevezvén az

Egyik sebességet . .   C
Másik sebességet ......................................... c
Egyik esetet . .................................... a
Másik esetet ..............................................a
Vízen fölüli egyik jégmagasságot . . V

„ ,, másik ,, • v
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0: c =  V: v , innen„ \ r  \ r .V : v  =  v  a : y  .  innen

Már most, ha tapasztalati adatok volnának, a Du
na vizén, mellyek meghatároznák jégtorlás alkal
mával itt vagy ott, ennyi vagy amannyi esettel 
a víz sodrában mi magasságra tolakodjanak vizen 
felül a jégtáblák, ki lehetne találni abból, hogy 
akárhol is a Dunában, milly magasak lehetnek 
azon tolakodások, s ezekkel összekötve, mi mé
lyek legyenek a jégtáblák víz alatt? Addig is, míg 
ebben hivatalos nyomozások tétetnének, legyen 
elég alulirtnak észrevétele, mellyet Komárom s 
Neszmély kozíitt több ízben tett. Itt találta az ese
tet száz ölre 5»5'"-nak . . . . a — 0,0382'

A feltornyosodást 3,3' . . V =  3,5'i

Mivel pedig IV) szerint m =  6v, lészen
V /—

VII) m — 143,28 \  «
Budapesti határokban, mint munka végén a 

tábla mutatja, Vörös 1.ászló ur térképe szerint az 
esetek, a határtól kezdvén, a tervezett uj hídig csak
nem mindenütt egyformák, 100 Ölre 5,4'"tól 5,7"'ig 
változók; ellenben a gellérti szorulat miatt megke-

ez rövidítve
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vesedik az eset 2,77'"-ig, innen ismét szaporodik 
az eset a város-csatornáig 8,77w'-ra, hol elterjed
vén a víz ötszáz s több ölekre, sebességét vesztve 
mélységét legkisebb víz színe alatt 10' sőt 8'-ig 
kisebbítette, s így természetesen az első dugulások 
annyival is inkább itt történtének, mivel a szent- 
gellérti szorulatról sebesen zuhanó víz nagy erővel 
tömte a még fennálló jégfödelet, nagy erővel tolta 
egyik jégtáblát másikra , szinte nagyobb erővel 
forgatta a feltörött jégtáblákat, s kérdés: a meg
törött jégtáblák mi mélységben lógtak víz alatt? 
Az eset leven itt 8,77'" — . . .  a — 0,0609'\  /------------

m =  143,28 V  0,0609 
m =  35,35V =  35 '—4"—4'"

azaz: a felülről jövő jégtáblák 35'/« láb mélység
ben lógtak víz alatt, s ha itt feneket nem értek, 
odább lódultak, ha pedig megakadtak, a dugulást 
elkezdették, s be is végezték. Lássuk már, Vörös 
ur térképe szerint, inikép állnak a mélységek a víz 
sodrában a tábori kórház körül és alattabb.

Vámhaználi legnagyobb mélység, péce a-
l a t t ............................... 14'—6"

Víz színe tavaszelő 13-án péce
fölött ......................... 20'-6"  —9'"

összesen 35'—0"—9'"
s így itt a lelógó jégtáblák 35‘/3 láb mennyiség
gel feneket kevéssé már értek s meg is dugul
hattak.

Hóhérlaknál legnagy obb mélység
péce a l a t t .................... 9'— 11"

Víz színe tavaszelő 13-án pé
ce fölött .................... 20'—6"—9'"

összes mélység 21'—5"—9'"
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azaz: tavaszelő 13-án reggel a minemű jégtáblákat 
vitt, és jég akt sodort a folyam, azok már Hóhér
lakná! műn! feneket értek, mivel itt a legnagyobb 
vízmélység 31'—5'—9", a víz ereje pedig a jege
ket 35'—4"—4/" mélységre volt képes letolni. Ha 
pedig még tovább megyünk, a lőportárnál! legna
gyobb mélység csak 7'— H" péce alatt, s még 
kevesebb egész mélység, mint mit itt a természet 
kíván, s így lehetetlen volt a vízmedernek egé
szen el nem dugulnia. Hogy ha pedig a víz közép 
mélységét veszsziik, mivel a legnagyobb mélység 
ügy is igen rövid helyen szokott létezni, akkor 
még kiállókban kimutatja magát, hogy a dugulás
nak egyedül oka a Hóhérlak s Csepel szigete körüli 
szörnyű elterjedése, fenekének magassága, és a 
gellérti szorulat által okozott nagyobb sebessége 
a folyamnak.

Nem tanácsos a víz legnagyobb mélységét 
számba venni, mert az kis helyen tart; hanem 
vegyük Vörös ur adatai szerint a zátonynál
levő közép vízmélységet, ez tesz . . 4,340'

Legnagyobb víz péce fölött jégindu-
' léskor 20'—6"—9"' . . . 20,562'

ö s s z e s e n ......................... 24,902'
Tulajdonképen csak ennyi mélységet vehetünk 

a kopríRzizátonyok közt, holott a természet 35%
lábat kíván a végre, hogy felülről hozott jégtöme
gek fenéken ne akadjanak. Ha pedig még azt is 
számba veszsziik, hogy a jégfodél legalább is 5 láb 
vastag volt, a vízmélység pedig, a jégíodelet is ide 
értve . . . . . . . . .  . . 21,902'

A jégfödelct, ki ....................  5,000'
Vízelíolyási mélység . . . . .  19,902'
A természet, hogy dugulások ne tör

ténjenek, kíván elfolyási mély
séget .............................. ..... 35,333'
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Valóságos elfolyási mélységből hi
bázott .................................... 15,431'

azaz: hogy a fentebb felszakadott jégtáblák sza
badon elmehessenek, kellett volna a víz mélységé
nek 35 V* lábnyinak lenni; volt pedig az elfolyó 
tiszta víz mélysége csak 19,902' s így lő lábbal 
kelleténél kevesebb; melly mélység elegendő nem 
lévén, a jégtáblák fenéken akadtak, és dugulá
sokat elkerülhetetlenül okoztak.

Jégzajlás indulása,
5, §. A. kemény jégfödél, melly gyakran egy 

ölnél is vastagabb, nem mehet különben el, ha csak 
fel nem szakadozik és össze nem törik. Ezt pedig 
maga a folyam eszközli, melly tavasz-félen rész- 
szerint melegebb részeken olvadozó hólc s esőzé
sek által árjait megszaporítván, jég felébe tolul, és 
miután a jég sokkal könnyebb a víznél, amazt fél
sz akasztja slengővé tevén, fel- s aláforgatja, amég 
nyugvó jégre feltolja, azt vele leszakasztatja s így 
összetöri. Illy áradás nélkül csak igen későn a be
adandó meleg esők által mehet el a jég. Mekkora 
erővel ügy ekezzék a magasabb víz, akár az alat- 
tabb levő jégfödelet, akár a fenékig dugult jégtö
megeket felrobbantani, könnyen kiszámíthatjuk , 
nevezvén akármelly jégtáblának szélességét . z

Hosszát . . ......................... ..... h
Magasságát vagy vastagságát, melly víz

alatt v a n ......................................... m
Vizen felül álló jég magasságát . . . v
Azon erőt fontokban, mit a feltornyosult

jégtábla gyakorol e
,, ,, ,, „ magasabbvíz

az alattabbi jegek felhúzására gyako
rol .. ....................................  E

Minthogy egy víz nehézsége 57 «Sí, egy □ ' 
jég nehézsége pedig %  57 ~  5C2/s $ í .  A feltor-
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nyosult jég ereje tehát e =  5OV3. z. h. v. v helyett 
az V) képlelct beigtatván, lészen a felrobbantó 
erő

Vili) e =3 6%. z. h. m.
Például: egy 6 öl szélességű s liosszaságú jégtáb
lának felrobbantására, melly már 3° mélységben 
fenéken vesztegel, hány font erő kívántatik? itt 
z =  36 '; h =  3(3'; m =  18'. Ezeket beigtatván 
VIII)ba

e =  GA.36. 36. 18 =  147,744 tg  
azaz: 1477 Vámázsa erővel lehet csak a fenéken 
létező jégtömeggel egyensúlyba jőni, és annak még 
földszintig való felrobbantására több erő kíván
tatik.

A víz ereje ugyanazon szélességben és hosz- 
szaságban gondolva, nevezvén

Víz színének magasságát a jég fölött. . «
57. h. z (<. =  E

Egyensúly esetében pedig kell lenni E=e, s így 
6 ' / s  z. h. ni. =  57. Z . h . i n n e n  

m

azaz: a jégdugniás mélységénél ’lo-szel magasabb 
víz a jég fölött, az egész jégdngulással egyensúly
ban volna, ha a vastag jégfödél, és az alája fönneb- 
bi erővel tömött jégtáblák feszülései s kapcsolatai 
engednék. Nagy szerepet játszik itt a jégfödél vas
tagsága. holott az partokhoz, fenékhez ragadva 
minél erősebb s vastagabb, annál több ellenállást 
gyakorol, úgy hogy kénytelenek vagyunk e víz 
magasságát 3 annyira venni, hogy ajégnek víz általi 
felrobbantására biztosan számolhassunk, s így lesz 
a víznek jég fölötti azon magassága, melly a dugulást 
a jégfödéllel együtt felrobbantani képes:

m
IX) (i =
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Például: ha valahol valamelly folyam 28' mélység
re bedugult ajég színe alatt, kérdés: miilyen ma
gas víznek kell a jég színe felébe jőni a legroszabb 
esetben, hogy a dugulást felrobbantsa* lévén m =  28

jégár magassága . 37'|3'
azaz: a jégfödél fölött a tiszta víznek 9 ' al kell 
nőni, és akkor bizonyosan minden jeget felrobbant, 
az egész vízár mélysége pedig 37 leend.

6. g. A melly mélységről a jeget a magasabb 
víz felrobbantani képes, ugyanazon mélységben, 
ha mindjárt a lelógó jégtáblák végei kevéssé fene
ket érnek is, dugulások nem történhetnek, m erta 
jég elegendő erővel meg nem feszülhet; ellenben 
ha sokkal kisebb a vízmélység, mint minőtől a nö
vekedett vízár a jeget felrobbantja, akkor a jég
tömegek a folyam sebessége által nagy erővel nyo
matván fenékbe, könnyen megdngnlhatnak. Ezek
re figyelvén, igen könnyű lesz már meghatározni, 
milly mélységet kell a Dunának adni a végre, 
hogy benne dugulások ne történhessenek. Mivel a 
dugulása HóhérJak körül történt, lássuk: mekkora 
volt itt a dugulás mélysége, és mekkora víz vagy 
áradás volt képes e dugulást szétrobbantani?

A Duna jégmagassága télhó 6-án péce fö
lött .............................. 20'— 6"—9'"

Duna vize közép mély ségellóhér-
l a k n á l ..........................—4"— 1'"

dugulás mélysége 24'—10"— 10"'
Ezt felrobbantotta olly árvíz, mellynek magassá

ga .....................29'—4"—9'" péce fölött
Dugulás mélysége 

péce alatt, mint 
fenn . . . .  4 '—d“—1"'

felrobbantó mélység 33'—8"—10'"
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azaz: 33'—8"— 10'" mélységű víz nemhogy jég- 
dugulásokat megszenvedne, de ha lejebb dugulá
sok volnának, azokat is felrobbantaná, mint lát
juk , hogy Hóhérlaknál 21'—10" —10"' mélységű 
jégdugulásokat 29'—A"—9'" magas vízállás fel
robbantani képes, Ebből következik, hogy ha ö- 
rökre minden jégdugulást kerülni kívánunk, ha a 
gellérti szorosnak meg kell maradni, melly na
gyobb sebessége által a dugulást előmozdítja, ak
kor a Duna medrének normalis mélysége , vagyis 
azon esetben, mikor 150000D' vizet visz l"perc  
alatt, nem lehet kisebb 33'—8"—10"'-nál. Ter
mészetes, hogy ha téli áradáskor megfagy and a 
Duna, a befagyott víznek magassága nem lehet 
33'—8"—10'", hanem ennél jóval kisebb, mivel a 
téli áradások — mint fönnebb említettük — sokkal 
kisebbek a nyáriaknál. De hát ha kisebbek a téli 
áradások, a mélységek is k isebbek 33'—8"—,10"'nál 
s így kevés mélységgel megmaradván a gellérti 
szorulat, annak sebessége jégdugulásokat okozhat 
nagy tél után, midőn ajégftidél felette vastagra fa
gyott, és midőn az olvadások a felső vidéken kez
dődnek? Igaz, hogy talán 20—25' mélységű víz
ben valami nehezen dugulások történhetnének; de 
ha én a Dunát akképen szabályoztam, hogy annak 
normalis mélysége 150000Q' vízzel 33'—8"— 10"' 
mélységű legyen, akkor, ha kis vízzel fagyott he a 
Duna s he is dugult és a víz nein mehet a dugulá
sok miatt, felemelkedik a víz színe 33'—S"—10"'- 
re, s ezzel a dugulásokat szétrobbantotta, anélkül 
hogy még legkisebb kárt tett volna medréből ki
rontva, mivel a szabályozott folyamnak töltései, 
vagy észteréi úgy lettek alkotva, hogy ezen nyári 
legnagyobb vízmagasságot mindenütt megbirják.

A felszámolásból ugyan az jő ki, hogy . 
33'—8"—10'" mélység elegendő lenne arra, hogy 
jégdugulások ne támadjanak, vagy ha igen kis
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vízzel támadtak (mi elkerülhetlen), annak legki
sebb káros következése se lehessen ; azonban na
gyobb bátorságnak okáért felvehetjük kerek szám
mal azt, hogy a Duna közép melysége jövendőre, 
a legnagyobb árvíztől számlálván, 36' legyen. Ez 
biztosítandja Budapestet minden történhető illyes 
veszélytől, mint biztosítja mindazon helységeket 
s városokat, holott azoknak vidékin a Dunának 
36' mélysége nem hiányzik. Ez okból nincs is más
ra szükség mint a dunai méréseket, són dir ozáso
kat szemesen vizsgálni, a dugulások történeteivel 
egybehasonlítani, s így a történetek évkönyveiből 
ugyanazt kifejteni, mit a hvdraulicai számvetések 
tisztán mutatnak, hogy t. i. 36' mélységű folyam
ban Pozsonytól Szalánkenienig jégdugulások soha 
sem történtek eddig, s így jövendőre sem történ
hetnek.

Mélység-megadás.
7. §. Ha Vörös ur térképét szemesen vizs

gáljak, tapasztalhatjuk, hogy az olly igen szüksé
ges 3G' közép vízmélység igen kevés helyen talál
ta ik  fel az okból, mivel a vízágy szélessége tö
mérdek, melly miatt sebességét vesztve, ágyát fel- 
öntötte, s kiterült; ellenben hol jobban határok 
közé van szorítva, mint az tijonan épülendő lánc
hídfői a Sáros-fürdőig, közép mélysége a 3fi'-t 
mindenütt sokkal felülmúlja (mindig a legnagyobb 
vizet vevén számba). Ebből az avatatlanok láthat
ják, hogy nem lehetetlen a Dunának 
által 36; mélységet adni; azt is láthatják, hogy 
még a folyam medre összeszoritása által annyira, 
hogy a kívánt vízmélység meglegyen , legkisebb 
áradásra sem adatik alkalom, a legnagyobb lehető 
nyári árvíz magassága 2 0 6 " —9"7 maradván pé- 
ce fölött, melly még a pesti partoknál igen közel 
4'-aI lejebb áll, és ha a nyári áradásoktól félni nem
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lehet, dugulások több mérföldre a szabályozott 
Duna-ágyban nem történhetnek, akkor Budapest 
a Dunának Faksig való szabályozásával tökéletesen 
mentve leend. Elkezdvén e szabályozást a gellert! 
szoros alatt, ős folyvást vezetvén mindaddig, míg 
a lehető legnagyobb jégdugul ás i visszahatás kí
vánja.

Kérdés tehát, mennyire lesz a Duna összcszo- 
rítandó és merre vezetendő, hogy a Kívánt mély
ség meglegyen? Értekező nem tudja ugyan, mi le
gyen a Dunának esete, például: Paksig, — azt 
sem tudja, nincsenek-c fenéken kősziklák, vagy 
olly tömött agyag, mellyet a víz mélyebbre ásni 
képes nem volna? — de ha szabad Vörös ur tér
képéből okoskodni, és föltenni, hogy az

Eset száz ölre 5,5'" . . . =  0,03889'
Víznek adandó mélység . . h =  36' 
Legnagyobb nyári áradás 1"

perc a l a t t .................... M—150000D'
Száz ölre vevén föl a részle

tes eseteket, 100°=600' J- =  600'
Lészen Eytelvvein szerint, a coefíicienseket pozso
nyi mértékre forgatván (lásd, Vízszabályozási esz
méletek , különösebb tekintettel a Kába folyam ren
dezésére, az Athenaeumból Budán s Pesten, 1839. 
18. §., V1T. képi.), a folyam szélessége

/  1500002 600 \  f  150000- 600 \
J,s í -------------:--------  lh— 2 ( ----------- :_________ »36=0

V8322.36* 0,038S9/ V.8322.36* 0,03889 '̂
Ebből b =  9 8 0 '=  163ifsn; azaz: ha akarjuk, hogy 
a Dunánakmélysége36' legyen, midőn az 150000Ú'- 
at visz, kell annak közép szélességének lenni lG S ’ ls 
ölnek. Minthogy pedig a közép szélesség egészen 
más, mint a vízszínti, kérdés: mekkora legyen a 
folyam parti szélessége? Feltevén azt, hogy a 
partok menetelcsscge négy annyi, mint a közép
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mélység, e szerint nevezvén a víz felső szélességét 
~  b'; alsó vagy fenékszélességét =  b"; mivel

b' = 26-t-8h .-------- , innen
2

X.) Ezekből a felső és alsó szélesség

b'=980—4 .3 6 = tl2 4 /= l 8 3 ,|36l felső szélesség
b " — 9 8 0 — 4 , 3 6 = 8 3 6 ' ; = !  3 9 1|9 öl a lsó  s z é l e s s é g

Ha pedig az eset Gellért aljáról Pestig csak 
5'" volna, akkor ugyan a fennirt számvetés utján 
találjuk, hogy a Duna folyam felső szélességének 
igen közel 200 ölnek, alsónak pedig 150 ölnek 
kellene lenni. Ezek szerint rcszszerint töltések, 
részszerint sarkantyúk által a Dunának szélessé
gét lcgfölebb is 200 ölre lesz szükség szabni, melly 
már magából a soroksári ágat tökéletesen kire
keszti, a kopaszt és nyulfutási zátonyokat pedig 
Budához foglalja, sőt miután a ág is
szélesebb volna 200 ölnél, ezt is szükséges lesz 
végig összeszorítani, éspedig, miután a természe
tet nem tanácsos erőltetni, ügyes tapintattal, hogy 
a költs'g is kiméltessék, a szorító sarkantyúk oda 
helyeztessenek, hol a folyam zátonyol, semmit 
sem búsulván azon, hogy az némelly kanyarokat 
fog formálni, mert az illy kanyarok még szük
ségesek is (miről más alkalommal bőven érteke
zett alulirt). Csak arra kell vigyázni, hogy' az 
ellenkező s talán völgyes partok alá ne ásassa- 
nak, melly végre ezeket rövid sarkantyúkkal vé
deni szükséges lesz. Ez költség-kímélésből is 
hasznos leend, mert hol a folyam zátonyol, ott 
a költséges és rendszeres pős sárkány tyúk szük
ségtelenek, itt igen kevés mesterséggel meg le
het a sodorványt fogni, s a partokat fölemelni; 
ellenben völgyes s kiásott partokon, a legnagyobb
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melységben több ölekre be a folyam sodrába e- 
rős pős sarkantyúkat építeni azért, hogy tán 
jól ki nem számolt tervünk, vagy önfejűségünk 
ncinelly hitvány zátonyokat az annyira kedvelt 
egyenes vonal kedvéért elrúgasson ,.r— ez szörnyű 
munka, és még. szörnyűbb költekezés, s végre is 
nemcsak hogy a fáradság jutalmát ritkán fizeti, 
de még a legköltségesebb munkát is halomra 
dönti.

Ha a folyam felső szélességét 200 ölre == 
1200'-raveszszük, akkor lesz annak közép s így 
a számvetésben felveendő szélessége (X, kép
let szerint)

b=120ö—4.36=1056'

Sebességek.
8. §. Ha a Punafolyam GellérttŐl kezdve alá 

felé 200" felső szélességre szorítva szabályoztatik, 
azon kérdés adja elő magát, ezen Összeszorítás ál
tal vájjon a folyam az elkerülhetlen 26' mélysé
get nem fölülről fogja-e keresni? melly igen ve
szedelmes lehetne, ha, a helyett hogy ágyát mé
lyebbre mossa, azt talán jelen állapotában meg
tartja és a 36'-ig szükséges mélységet a vízszin 
fölemelése által szerzi meg; mert az bizonyos, hogy 
5,5"' esettel 10()wre ISOOOOlZI' vízmennyiség 200" fel
ső szélességű vizmederben kikerűlhetlenül 36' 
mélységet kénytelen magának szerezni, s igy ha 
mostani közép mélysége Hó hér-laknál 4'—4"—1'" 
mennyiségben megmarad, ezt kihúzván 36-ból, lé
szen a mostani vízszinen felül a jövendő víz színe

31'—7"—II" '
A legnagyobb víz magassága volt

1838-ban . . . . . 29'—1"— 9'"
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összeszoritás után lesz a legna
gyobb víz magassága addig, míg 
a víz ágyát ki nem ássa . . 31'— 11'"

Vízjárás a legnagyobb árviz-ma
gasságot fölülmúlja . . v '2'—3"— 2'"

az az: ha hirtelen s egyszerre töltések közé szo- 
ríttatnék a Duna Gellérttől fogva lefelé Paksnak, 
a víz színe fel fogna emelkedni, még az 1838-diki 
árvíz felszínén fölül 2'—3 "—2"'-al. Ebből követ
kezik, hogy hirtelen az illy eleszterozásoknak irarn- 
lani nem lehet, hanem lassanként kell a szorítá
sokat végrehajtani úgy, hogy a víz ágyának fe
nekét szállítsa, mellyel egyszersmind a víz színe 
is szálland.

De kérdés: vájjon fogja-e feneket a Duna 
mélyebbre szállítani ? Hogy erre felelhessünk, lás
suk elébb hídon fölül valami tiszta helyen, p. a 
pesti talpasok rakhelyénél hajóintézeten fölül a viz 
viszonyait és sebességét. Itt közép mélység (Vö
rös László) O alatt . . . 7'—S"—
Legnagyobb víz pécze fölött. . 20'—0"—9"'

egész mélység nyári árvízzel h— 28'—3"—4"'
Ugyanis a Dunának szélessé

ge 295°, . . . b=  1770'
Legnagyobb vízmennyiség

áradáskor . . . M—150000G'
A sebességet itt is c'nak ne

vezvén, mivel M="c.b.h, innen
150000

c—-------------=  . 2,9977'
1770,28,27

azaz: legnagyobb nyári áradáskor itt és fölebb is 
a víz közép sebessége nem több 3'-nál. De mint
hogy nekünk a fenéksebességre is szükségünk lesz,
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(Vízszabályozási eszméletek 6. §. III. képlet) 
keresvén azt, lészen:c= ---------- ------ =2,094'

1+0,004.28,27

Ezen 2,094' fenéksebesség olly kövecseket 
bír el, mellyeknek nehézsége lVa 
lat, vastagsága pedig 3.V', vagyis 
akkora kiterjedésű,minő itt oldalas* 
lag 1 .szám alatt természeti nagyság
ban rajzolva van. Uly sodorványo- 
kat hord felülről a Duna Csepelszi- 
get felé; de kérdés, az illy sodorvá- 

nyokat tovább tudja-e szállítani a Gellert alatt 
szabályozott Duna vize akkor legalább, midőn már 
ősz veszorítlatott ?

A szabályozott Dunának közép szélessége le- 
end........................................................b=1056'

Közép mélysége . . , h=36'
Vízmennyisége mint fent, s így közép sebes

sége
150000

1056. 36 =3,945r J

De minthogy nekünk a fenéksebességre van 
szükségünk, ezt találjuk:

3,945
1+0,004. 36=3,148'
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Ezen fenéksebesség oHy kövecskeket bír el, 
incJlycknck nehézsége ?7S 
lat, terjcdségök pedig t'V ', 
vagyis, minő itt oldalt 2 sz. 
alatt természeti nagyságá
ban rajzolva van. Ezekből 
kijő, hogy ha egyszer a Du
na gellértentúli medre esz- 
terókkal Öszveszoríttatott, a 
felső vidékről hozandó so- 
dorványok által ágya nem

csak soha magasabbra nem emelkedhetik, sőt a 
hozott sodorványokat elragadván, a fenéken levő 
vastagabb kövecseket is magával viszi.

9.§. De talán ez a boldog idő messze van, vagy 
soha be sem következik, mert ha a víz ágyát ki 
nem tudja mélyíteni, emberi erő azt meg nem 
bírhatja ? Hogy ezt megítélhessük , lássuk: minő 
matériád ék lehetnek Gelierten alul a tábori kórház, 
Hóhérlak, n y á t f u t á s i s kop zátony, s o r o k s á r i  

s p r o m o / i í á r i ágban vízfenéken? Nem lehet más
feneke a víznek itt, mint olly materialis, rneilyct 
a víz sebessége meg nem bírván, itt lerakni kény
telen volt. Keressük ki azért a hóhérlaki átmet
szésnél, mi lehet a legnagyubb víznek sebessége. 
Itt, mint többször említők, a víz közép mélysége 
pécc alatt . . . , . 4'— 4"— J'"
péce fölött - . . . 20'—• 6"— 9/rt

egész mélység . . h - 2 i '—íO"— 10'"
Legnagyobb szélesség ára

dás alkalmával. . . 5:i0°—3180'. Ebből a
közép szélességet keresvén, lö
szén X. kcpl. . b—3180' s így

150000c = ——---------— 1,805'3180 24,903
1 4
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És ennek fenék sebess ege 
1,895

—f,7i3 '
l-i-0,00 <1,2-1,903

Ezen 1,723' fenéksebesség olly vékony ho
mokot hord, mellynek nehézsége 40 szemer, vas

tagsága 0,4" s kiterjedése, mint az ol- 
daJrajzon 3. szám alatt látható, fezt is 
csak a legnagyobb áradás hordja s viszi, 
mellyel azután a kisebb áradások vékony 
porzó • homokkal szépen beterítnek; 

melly fedelet, ha ismét nagy áradások tartósan 
uralkodnak, róluk leseprik, de apadás alkalmával 
ismét beterítik. Ha tehát a csepelszigeti tágulás 
miatt a legnagyobb áradások sem vihettek darabo
sabb sodorván)! a csepelszigeti torkolatokba s 
ágakba, mint minőt a 3. szám mutat: akkor a víz
ágy fölemelkedése elkerűlhetlen volt, inelly a si- 
kerséget magával hordozván, a fölülről jövő jégtö
megeknek elhúzódására helyet nem eng dhelett, s 
kénytelen is dugulásokat okozott. De ha összeszo- 
rítandjnk, Gellert alatt kezdvén, 200” felső széles
ségre a Duna medrét, akkor a szaporodott fenék- 
sebesség megtámadja a fenéken hvő 3 sz.a. sodor
ván) t, cs mivel igen könnyen bír vele, azt a leg
nagyobb foimyüséggel odább szállítja, sőt ha lejebb 
nagyobb köveeskéket talál is, mint 1. szám. azokat 
is sebtén odább tolja, s így addig dolgozik lefelé 
míg vagy 2. sz. alatti vastag köveket talál, vagy kő- 
sziklafenekct é r, vagy kemény' agyaghoz jut És 
ha ezen akadályok több mérföldekig nem gáto- 
landják munkálkodását, ágyát bizonyosan 2(>' mély
ségre kiásandja, s bel) 1 yel - közzel, hol feneke 
gyöngébb, még nagyobb melységet is szerez ma
gának. Melly mélység meglővén, a v íz színe alább 
száll annyira, hogy töltésekkel határok közt tar
tani nem r.ehéz leend. Azonban ha a fenéknek ke-
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meny anyagú akadályai volnának, azokat vagy el
hárítani szükséges lészen, különben a víz magát 
nem mélyítheti, s így a terv kivihetlen ; vagy pe
dig az akadályok következesében a tervet szüksé
ges leend módosítani és a hely színéhez alkalmaz
ni. Ebből világos, hogy könyv nélkül ez érdemben 
boldogulni nem lehet, hanem méréseket kell ten
ni, vagy ha volnának, azokat használni, hol aztán leg
főbb tekintetet fog érdemiem az eset, és a fenek 
minősége. Egyébiránt mint kell a töltéseket felül
ről kezdvén aláfelé vezetni, úgy bogy lassanként 
szorítván a vizet, ez lassanként szállítsa fenekét, 
és a soroksári ág csak lassanként múljon el, azt a 
hydraulicai gyakorlati fogások tanítván, előhozni 
szükségtelen; minden esetre azonban ügyes, ér
telmes és józan itelető egyedet kivan, és ollyat, 
ki több évek elí'orgása alatt c munkánál maradhat, 
mivel a legsikeresebb eszközök használása mellett 
is a szükséges mélységet sem a víz magának né
hány évekig meg nem szerezheti, sem az eszte- 
rozásokat egy-két év alatt felfújni nem lehet. E 
mellett a víz változásit Örök figyelemben kell tar
tani, hogy a védszerek annak idejében, és annak 
mértékében, s ne idő előtt használtassanak.

10. §. Fönnebb láttuk , sa végen ide mel
lékelt térkép is mutatja , hogy a gellérti szoros 
a vizet felduzzasztja slejebb CE-nél mintegy zu- 
hatagot formál, s nagyobb sebességével olly jég
táblákat viszen, mellyek a 4. §. szerint 35'—4" 
— 4'" mélységben lógnak víz alatt. Bár ezen jég
táblák feneket nem érnek is a szabályozott víz
ágyban , de mégis kívánatos volna, ha ezen szo
rulat nem léteznék, nem azért mintha ez által va
laha a szabályozott mederben egészen Paksig du
gulások történhetnének, s ezzel valaha veszedelem 
párosulhatna, hanem hogy az esetet a palotai szi
gettől Paksig jobban és egyformábban elosztani



212

lehetvén, a legnagyobb víznek színe is alább száll
na Pesten néhány lábakkal, s talán ekkor a leg
nagyobb nyári áradás sem tolna föld alatti vizet 
a Moináruteába. Egyébiránt a geliérti szorulat 
után szabályozott vízágy a fönebb említett ugrást 
némileg módosítni fogja, nem hagyván azon ál
lapotában, mcilyben most van; mert ha a sodor - 
yányolc elhordása után ágyát mélyíti, akkor az 
ugrás a sáros - fürdői szorulattól a tábori kórházig 
jóval nagyobb leend, melly zuhatag kavargásokat 
szülvén, a vízi munkákat veszélyezteti. Ez okból 
igen óhajtandó volna, hogy a geliérti szoros 200"-re 
tágíttassék; — ekkor a vízugrás megszűnik, s 
ágyát kár nélkül kiegyenlítve, esetét a víz egy
formán elosztandja. Azonban ha a pesti parton 
levő roppant házak miatt 40 öl tért még a fo
lyamhoz venni nem lehetne, talán 20°-et lehet;ez 
a 84,87,88,számú házuk el a molnár ut
cai 105. sz. s több Dunára eső házi telkek ki bee sülő
sével megtörténhetnék, melly talán meggyőzi ellen
költségét nem kívánna, ellenben az egész város jobb- 
létére lényeges befolyással lenne.

11. §. Eddig csak az alsóbb vidékekről szól
tunk; de hát a felső vidékek mi befolyással sem 
volnának a jégárra nézve?

Ha Budapesten fölül dugulások történnek, 
ezeknek árjai csak a felsőbb vidékeknek árthat
nak , lejebb pedig Pesten csak úgy tehetnek kárt, 
ha a váci töltést megszaggatván, a fölottébbi víz 
a várost megkerülheti. Ha pedig azt meg nem 
szakaszthatja, akkor Visegrádig akárminemü du
gulások legyenek, kárt Pest nem szenvedhet, an
nyival kevésbbé Buda. S így ha Pesten fölül a 
Duna rendezése a közönséges Dnnaszabályozás ide
jére marad, akkor egyebet nem kell tenni, mint 
a váci töltést, vagy eszterót annyira emelni, mi a 
legnagyobb jégárt is megbírhassa. Ezen töltésnek
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körülményei alulírt előtt ismeretlenek leven, an
nak jövendőre szükséges magasságát meg nem ha
tározhatja, mit egyébiránt akárki is véghezvihet, 
meglibellálván annak tetejét, az 1838-ik évi ára
dással egy bevetvén.

Bár a felső vidéken történhető dugulások, ha 
a váci töltés elég erős leend, Budapestre nézve 
legkisebb befolyással sem lehetnek, mégis sok
kal kevesebb költséget fog kivánni a veszedelmes 
dugulást okozó helyzetek eltávolítása, mint a vá
ci töltésnek fölemelése. Ez okból szükséges lészen 
Visegrádnál az egész szentendrei ágat elfogni s 
felöntetni, melly ág okozta nemcsak a visegrádi 
dugulást, hanem a monostorit is , melly miatt a 
szentendrei sziget rettenetes nyomort szenvedett, 
jövendőre is gyakran szenvedendő mindaddig, míg 
a fennirt ág egészen einem záratik. Ekkor a vá
cimeder aztán mélyebb leend, és a budapesti Duna 
is jobban kitisztitandja ágyát, s a váci töltés föl
emelése is szükségtelen leend.

Ha az írt rendszabályokat végrehajtandja Bu
dapest, bizonyos lehet benne, hogy jégdngulások 
soha sem támadhatnak, mellyek, ha Örökre meg- 
szünendnek, megszűnnek a veszélyek, és örülni 
fog mindkét város, hogy ama rémitő borzalmak
tól szabadulhat», mind pedig utódait ezektől meg
menthette, kik majd egykor csak bámulással ol- 
vasandják a történetek könyveiben, mit szenve
dett hajdan e két város az elemektől. Mert ha 
szinte az eszterozások, helylyel-közzel sarkantyúk 
építése, a gellérti szorosok tágítása, némelly cse
kélyebb házak kisajátítása egy millió vrfiőa kerű- 
lendnek is (mi egyébiránt nein hihető), milly cse
kély summa ez azon irtóztató károkhoz képest, 
mellyek a várost \ 838-ban érték t jól tudván azt, 
hogy hasonló, sőt tán nagyobb szerencsétlensé
gek is a folyam mostani helyzetében 2—3 év alatt
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is érhetik fővárosunkat. De ha a munkálatok las
sanként folyamatba vétetnek, ezek azon haszon
nal is kínálkoznak, hogy a dunai közönséges sza
bályozásnak is segítségül lesznek, ha tovább nem, 
Paksig, vagy legalább Budapesten alul 6 rnrfdig; 
és a mennyire ezen szabályozás a hajókázást is 
elősegíti, a mennyiben még igen sok helységek 
és faluk ezen rendbeszedés által veszedelemtől 
végkép felmentetnek, annyiban talán az osztó 
igazsággal is megegyezik, hogy magok közös java 
előmozdítása tekintetéből is erőt és munkás ke
zét nyújtsanak. Nem szükség tehát Budapestet 
föld- vagy kősánczokkal befoglalni, a dicső vá
rost elundokítani, a közlekedést terhelni; nem 
szükség az utca színét több lábakkal fölemelni, 
s talán a földszinti házakat pincévé változtatni: 
hanem megmaradhat az ifjú Pest viruló állapotá
ban s emelkedhetik jelen helyezetében, távul ve
szély félelmétől, távul azon tömérdek hijábavaló 
költségeskedéstől, mellyeta város niveaujának föle
melése magával hozna. Ez okból alulirt nem kiván 
arról értekezni, mikép kell olly házakat építeni 
Pesten, mellyek hasonló áradások alkalmával Ösz- 
szc ne dőljenek, mert ha jégdugnlás nincs, a vá
rosban sem leend víz, s így nem lesz erő, melly 
a jól épült házakat összedöntse. Azonban még sem 
feledkezhetik meg alulirt azon helyben nem hagy
ható rendszerről, mellyben Pest építi

Földalatti csatornáit és

12. §. Akárhol ásunk kutat, hegyen, völ
gyön, mezőn, kisebb-nagy óbb mélységre, több
nyire mindenütt iható vizet találunk; de ha vá
rosban ásunk kutat, egyiknek vize sárga, másiké 
büdös, harmadiké keserű, úgy hogy még marha sem



215

iszsza meg. és csak a kőszikla alatt, vagy kemény 
anyag átfúrása után kaphatni csak jó vizet váro
sokban , ha a szivárgó vízzel érintkezésbe nem 
jöhetnek; a mi ha megtörténik, akkor a legtisz
tább mély víz is elrondul, vagy egészen elrom
lik. — S mi ennek oka ? a kisebb városoknak s 
iáinknak azon ronda szokása, hogy árnyékszék- 
gödreik mélységét olly mélységre ássák le, hol vi
zet találnak, azon együgyű véleményben, hogy igy 
nem kell azt olly gyakran tisztogattatni. Ebben 
ng) an csalatkoznak. Azonban más idomtalanság is 
támad a dologból, melly egészségi tekintetben is 
veszedelmes a lakosnak, u m. az, hogy a föld
ben talált víz nem állóvíz, hanem ez a rétegek 
közt többnyire ritka homokban, vagy' anyaghasa
dásokban lassanként szivárog $ ha már az árnyék - 
székgödrök, vízzel s rondasággal telvék, azok szép 
csendesen egyik kútból a másikba átszivárognak. 
Azt mondják, ugyan, hogy a homok azt megszű
ri; de az nem áll, mert sok ronda és egészségtelen 
szerek, minő a hugyag (káli), salétrom, kén és 
sok mindenféle savanyúk annyira felolvadnak víz
ben, hogy azokat még vegytanilag is nehéz elvá
lasztani, nemhogy a csupa homok azt tenni képes 
volna. De szemlélődés nélkül a tapasztalásból is 
tudjuk, millyem-k Pest, Dehreczen, Kecskemét 
sat kútvizei, mellyeket undorodás nélkül nem 
igen nézhetünk , s mégis mindezekből szakács
it- ink jó levest főznek, megkímélvén fáradságukat 
a tiszta vízhovdástól. Mennyire használjanak az 
illy ronda levekból készült étkek a városi népnek® 
alulirt mint nem orvos taglalni nem tudja; de hogy 
hasznosak nem lehetnek, azt igen is gyanítja. Eb
ből következik, hogy nem nagy városba való azon 
rendszer, a hol érdemes nagy urak s gazdag pol
gárok laknak, hogy azárnyékszékgödrök vizszinig 
leásassanak. és a fold gyomrába szivárgó vizek
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rondasággal undokíttassanak, sőt ha a többször 
említett árnyékszékgödrök olly mélyen nem ásat
nak is, mégis azon ronda Jevek leszivárog
ván, vízérhez jutnak. Ennélfogva Pestnek illy göd
iéit akkép kellene készítői, hogy azok nemcsak 
köröskörül, hanem lenekén is agyaggal jól meg- 
tömessenek, és ezen gödröknek mélysége a vá
ros vizeit levezető anyacsatornánál magasabbak 
legyenek, hogy a rondaságok ide vezettetvén, eb
be nemcsak befolyhassanak, hanem az eső- és 
hóié által, vagy az anyacsatornába beeresztendő 
nagyobb vízmennyiségek által a városból kimo
sassanak és kitakaríttassanak. A mennyire alulirt 
a város körülményeit ismeri, ez Pesten eszközöl
hető is , nem ugyan a Dunából gőzerőmű vágy- 
más gépely által az anyacsatornába eresztendő víz 
által, melly talán igen költséges lehelne; hanem 
ott van a Rákos* folyam Űr dögdomb alatt, melly 
nek vizei a malom előtt elég magasak arra,hogy' 
a városba beereszíelhcssenek csatornák tisztítása' 
végett. És ha ezen folyam néha kiszáradna is, 
elég volna a várost tavaszi, őszi, és téli vizek
kel tisztogattatni, és azon förtelmes gőzöktől, bű
zöktől rriegszabadítni. mellyek jelen lega várost ki
vált meleg napokban megszállják. De kérdés, mer
re vigyük az illy módon beeresztett Kákos vizét 
ki a városból, hogy célt érhessünk? Közel a 
Dunába ereszteni ezt az áradások miatt nem le
het; messzire vinni költséges. Vegyük hát hasz
nát azon tudatnak , hogy Pest vidéke, tán 5— 
6° mélységre ritka homok területekből áll. Ez ok
ból keressünk fel a határban nem igen messze a 
várostól Soroksár felé valamelly kupát, vagy mély
séget, melly a zírt vizeket hevehesse, melly ku
pa ha elegendő nem volna, néhány holdnyi terü
letet formáljunk mesterséges tóvá,olly mélységre 
«sván azt, minőt az anyacsatorna esete kíván. Az
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illy kiásott tónak homok partjai az ide folyt vizet 
részszerint eliszszák , részszerint kigozölgik; ha 
pétiig egykor mégis vastag üledékkel megtelnék, 
e mellé egy másik tó ásatván, míg az előbbinek 
vizei kigőzölögnénck, a város tisztító vizei ebbe 
eresztessenek, az előbbeni tónak üledéke pedig a 
legjobb állati trágyát adván, talán kész pénzen is 
elkelne, s így nemcsak ingyen kiüríttetnék, ha
nem hasznot is hajtana, a foldinivelés gyarapítá
sában is. Annyival is inkább, mert előrelátható, 
hogy minden városink idővel oda jutandanak, hogy 
az illy legbecsesebb állati trágyát használva, föld- 
mivel ésöket előmozdítsák, llingler tudósítása sze
rint már Parisban az árnyékszékek trágyái nem 
megvetendő pénzen bérelteinek ki évenként, sőt 
Antwerpiában 12000, Brüsselben 14000 pírtól vesz 
be a városi hatóság évenként az árnyékszékek tisz
togatási jogának eladásából; sok házbirtokosok 
pedig más helyeken idomtalan árnyékszékgödör 
helyett vasas abroncsú s festett hordókban szedik 
össze árnyékszéki effectumaikat, mellyek tiszta 
pinceforma gödrökbe helyeztetve, mihelyt meg
telnek , azonnal kiemelteinek, és haszonra fordít- 
tatnak. Ezen anyagokból készítik a francziák amaz 
Európában igen eihiresedett két: rendbeli trágya
szert, u. m. a poudrett-ct és urarét, mellyel hely- 
lyel-közzel próbául legalább hazánkban is használni 
látott alidírt. Ha már illyes valami kereskedési 
cikk is lehet, akkor kár volna Pestnek e kincse
ket nemcsak megvetni, sőt még 'helytelenül ezek
kel az ivó és főző vizet biizhíteni, és az emberi 
erőt s egészséget rombolni:kivált ha igaz az, mit 
Schwerz s több gazdasági írók mondanak, hogy az 
emberi trágya az állatinál 2—3-szor is sikeresebb.
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A  Duna most .

13. §. Hol tapasztalati adatok hiányzanak, 
ott csak motivált véleményekkel állhatunk elő, 
mellyek sokszor a tapasztalást tökéletesen pótol
ják. Hogy a Dunának színe, feneke, s melysége 
száz évek elforgása alatt semmit, vagy igen ke
veset változott, az áradások történeteiből, mint 
fölebb láttuk, alkalmasint kivehető; de hogy 2, 
3 , 4, s több száz évek előtt a Dunának színe és 
feneke olly állapotban volt légyen, minőben az 
utolsó század alatt, teljességgel nem hihető, ezen 
okokból:

1. Mert nem hihető, hogy Buda Vizi-városát, 
Pest pedig molnár-utcai házait illy alacsony fek
vési en építse akkor, midőn dombosabb helyben 
válogathatott, ha ezelőtt két- háromszáz évekkel 
is az áradások, s kiöntések olly gyakoriak, s olly 
rombolók, minőknek utolsó században mutogatják 
magokat.

2. A Dunának azon állásában, melly jelen
leg, s 100 évektől fogva mutatkozik, Margit-szi- 
getén zárdát, kriptát s pincéket építni, s a fun- 
damentomot olly mélyre letenni,, mint melly mély
ségben az lenni tapasztaltatik, még a legkisebb 
vízzel is lehetetlen volt volna. Ezekből következik, 
hogy a Dunának színe legnagyobb, közép és leg
kisebb magassága ezelőtt 3, s több száz eszten
dőkkel sokkal alantabb járhatott; feneke sokkal 
mélyebb lehetett, mint jelenleg, melly mélység 
mind a budai Vizi-várost, mind a pesti Molnár - 
ntca, mind a margit-szigeti zárda fentinaradha- 
tását biztosította.

De mi lehet annak oka, hogy két, három, s több 
száz évvel ezelőtt a Duna feneke mélyebb volt,
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és színe alantabb járt, mint jelenleg? A hazai visz- 
szavonások, polgárháborúk, idegen ellenségek, 
török s tatár, két, három s több századtól fogva las
sanként ritkulván, a népesedés emelkedett, ezzel 
az erdők kiirtása, és szántófölddé fordítása napról 
napra szaporodván, különösen a Vág, Ipoly, Ga- 
ran, Lajta, Rába, Rápcza, Morva, s több kisebb 
s nagyobb folyók mentében. Az erdőknek illyetén 
kiirtása által kivált hegyes vidékeken, a földekben 
sok kimosások és szaggatások támadtak, a folya
mok hirtelenebb megáradása következett, mellyek 
egyszerre nagyobb vízmennyiséget ve vén fel, mind 
partjaikat jobban szaggatják mind vastagabb so- 
dorványokat, követ, kövecset, murvát ragadnak 
magokkal a fő-folyamba, a Dunába, melly főfo
lyam ugyan a véknyabb sodorványokat szaporo
dott árjaival elvinni, vagy partra teríteni képes 
volt; ellenben a vastag sodorványok lassanként fe
néken maradván, és szaporodván, a Dunának fe
neke évről évre emelkedett, majd több több zá
tonyok formálódtak, mellyekből idővel több-több 
szigetek támadván, a Dunának sodró ereje lanka- 
dott, melly miatt ismét a véknyabb sodorványok 
is fenéken maradván, a víznek feneke annyira 
emelkedett, hogy többé sem Óbuda , sem a pesti 
Molnárutca, annál kevésbbé a Margit-sziget bá
torságban nincsenek.

Lehet azonban, hogy a visegrádi, szent-endrei 
ágakis szinte úgy, mint a soroksári ág több száz 
évekkel sokkal kisebb lévén, s talán csak na
gyobb áradásokkal vevén föl vizeit, a fő folyam 
fenéktisztító erejét épen nem gyengítették annyira 
mint jelenleg, s így általán mind a víznek feneke 
sokkal mélyebb lehetett, mind annak színe 5, 6, 
s talán több lábakkal is alantabb járhatott, mint 
mostan.
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Ha hát az emberi munkálatok az erdőknek 
kiirtásával a Duna-ágynak viszonyait roszabbra 
változtatták, kellett volna ugyan az emberi őr- 
telemnek annak rósz következéséről is nemcsak 
gondolkozni, hanem azt szorgalommal elhárítani 
is, s a vizet hajdani ártatlan helyzetébe értelem
mel visszavezetni. De úgy látszik, hogy a haj- 
dankor ezen munkálatokat a jelenkornak engedő, 
hogy, minekutána ez a háború, s pusztítás ve
szélyeivel annyira küzdeni nem kénytelen, roppant 
erejét a vizek szabályozására fordítsa.

Cr István,



Budapesti

d u n a v í z - h e l y z c t i  a d a t o k
Vörös László térképe szerint.
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L S Z A K A S Z .
Á l t a l á n o s  n é z e t e k .

Folyamink szabályozásának szükséges volta.

A  természet mindennemű javai a szerint lesz
nek áldás vagy veszély szerző okaivá , a mint azo
kat az emberi értelem önjavára, vagy kárára tud
ja és akarja alkalmazni. Ennél fogva a folyó vizek 
is megbecsülhetetlen ajándékai ugyan a természet
nek , mindazonáltal ha a gyakori áradások által 
okozott Ínséget, nyomort és pusztításokat méltó 
tekintetbe veszszük, legtöbb esetben kérkedve kell 
felfüggesztenünk azoknak hasznos vagy ártalmas 
volta felett elhatározó véleményünket. Ennyit, úgy 
látszik, bizonyosan állíthatni, hogy a magokra ha
gyatott hajókázható nagy folyamok kárukra vagy
nak inkább a nemzeteknek, mint hasznukra, s e 
károkat, valamint a folyamok rendetlenségei miatt 
származó nemzeti nagy veszélyeket a tudomány, 
rend és összefüggés nélkül egymásra halmozott, a 
természet törvényeivel mindenkor merőben ellen
kező igazítgatások, még azonkívül is, hogy min-
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den rajok vesztegetett munka, költség, fáradság, 
idő-pazarlás sikerctlenü) meghiúsul, nevelik inkább, 
mint sem fogyasztják. Mert, hogy egyenesen fel
vett tárgyamra térjek, vájjon a Dunára annyi szá
zadok óta híjába vesztegetett munkálkodások után, 
a mi iránt a sokféle megtett intézkedések számos 
nyomait törvénykönyveink feltartották, és a tö
ménytelen elpusztult gátak, töltések s egyéb víz
művek szétrombolt maradványai az egész folyam 
hosszában mindenütt szemünk elébe ötlenek,-— mi
nél fogva évenként több száz ezerekre menő emberi 
cs állati erő, a nemcsak semmi hasznot nem haj
tó, sőt a folyam rendetlenségeit nevelő, annak 
ellenünk szegült erejét ingerlő vízi építmény'ékre 
foly tonosan Injában pazaroltatott, észrcvehetiink-e 
legkisebb javulást a Duna medrén? épen nem. — 
Csak a víz lefolyását a két főváros között tekint
sük, innét annyival inkább biztos következéseket 
húzhatunk a többi részekre. Valaha a Dunának a 
két városon alul a budai partokra kellett feküdni, 
ezt a budai partok meredeksége kétségen kívül 
bizonyítja, a csepeli-sziget orránál egy bedugult 
medret szemlélünk, a melly is míg az .említett 
lefolyáshoz képest nyitva állott, a sziget felső vé
ge a mostani zátony lás elejétől 600 öllel esett 
alábbra, a régi folyam soroksári ága Jassúdabb 
görbülettel vált el az anya-medertől; azóta tehát 
a víz lefolyását gátló legfőbb akadály, a csepeli- 
sziget orra a zátony lássál együtt 600 öllel köze
lített fölebb a városhoz, a soroksári ág nagy'obb 
szeglet alatt terjeszkedik két felé, c mellett mind
inkább ejiszapnltatik, s ezen okok általánosan a 
fenek mindinkább magasabbra emelkedését von
ják magok után. Ha már mindezeket meggondol
juk, épen nem keli valami természetfeletti ese
mények történetes öszveutközősének tulajdoníta
nunk , hogy az l<95-ki árvíz magasságát az i 838-ki

15



22G

5 lábbal haladta fölül, hanem sokkal hihetőbbnek 
látszhat ik inkább, hogy ugyanazon körűimén)ék
nek ritka, de még sem természetfeletti öszveüt
közése, mellyek az 1795-ki áradást okozák, 1838- 
han a víz színét nemcsak 5, hanem talán 7 — 8 s 
több lábbal fölebb dagasztották volna,vagy meg
történhető esetekben valamint a mostani legna
gyobb árvíz az előbbenit, úgy a bekövetkezhető 
a mostanit ismét tetemesen fölül lógja haladni.

Vájjon azon csekély kereskedési haszon, melly 
mindöszve is néhány millióra menő kereskedés
ben forgó, nyers terményeink hajózási könnyebb 
szállításán mutatkozik, midőn itt csak a száraz 
földi és vízi közlekedés különbsége jöhet tekin
tetbe , fölér-e ama minden évben előkerülő kár
tételekkel, mellyek hol egy, hol más vidékben a 
munkás földművelő reményét, »? téli és nyári fá
radságos izzadozásának gyümölcsét semmivé te
szik ? Fölér*e a hon legtermékenyebb csaknem 
egy negyedrész mocsárral borított törlőidének tisz
ta hasznával, rneily egyedül maga, a mostani né
pességen fölül, 3—4 millió népesség helyét fog* 
lalja-él ? Fölér-e a megvesztegetett rnételyes le
vegő által okozott ragadó nyavalyák pusztításai
val, mellyek miatt a halandóság aránylagosan na
gyobb mint másutt, s a népesség az ország és 
nemzet szívében, kellő közepén,a dúsgazdagter
mékenységi! tájakon, a tisztán magyar-ajkú tors- 
gyökeres népesség szaporodását emészti, gátolja? 
Fölér-c a közlekedésen egyfelől a hajózás által 
nyert könnyebbség mindazon közlekedési akadá
lyokkal, mellyekkel azt a fckezetlenül csapongó 
kiöntések az év nagyobb és szebb részeinek el
telte alatt folytonosan félbeszaggatják ? Sőt ha 
mindezen alig számba vétethető, különben is cse
kély külső-belső kereskedésünk mibenlétéhez ké
pest, k irekesztőJeg a hajókázásból származott nye



reséggel aíig öszvohasonlítható roppant kártétele* 
k«t és nemzeti veszélyt elhallgatjuk is, fölér-e 
avagy csak azon sikereden tanácskozások, járás- 
kelések, elkezdett $ ismét félbehagyott, vagy be- 
végzett s nyomban ismét a habok prédáivá lett 
erőpazariás veszteségével, melíy az ország min
den részesben évenként műi adomány os belátás, 
rendszer és Öszvefüggés nélkül számos folyamink 
nem annyira szabályozására, mint a folyamok in
ger lésére g a rendetlenségek és kártételek na- 
gyobbításárafordíilatik? Valóban a jóltevő termé
szet bőven árasztó cd honunkra minden gazdagsá
gait, s nemcsak a nyers termények sokaságával, 
küiönftíieségável s másokat felülhaladó minőségé
vel áldotta meg a z t , hanem egyszersmind a mi- 
veit Európa kellő közepén mintegy gazdag kincs
es tárházat alkotván, a belső közlekedésre szá
mos hajókáziutíó folyamokat adott., s a hatalmas 
Duna kSzbenjÖttévoí lakhelyünkön keresztül, Eu
rópa s Ázsia ös3veköitatásét renddé. Horniét van 
teli át ez áldott hazát nyo mulasztó ínség, szegény
ség? Horniét a tudományok, mSipar, szorgalom 
hátramaradása % hnnnét a tartomány gazdagságá
hoz aránytalanul csekély népesedés? honnét a 
mindig szembetűnőbben mutatkozó általános gyen
gülés, erőtlenség, hátramaradás ? K szomorú jele
netek kútfejeinek ki mutogatás ára nincs szükség 
külső befolyásokra hivatkoznunk, mert azokat kör 
z elebbrŐI szembetűnő hideg föltaláljuk idebent, mint 
akárhol másutt; nincs szükség előhordanunk a ré
gibb századok véres háborúinak kiállótt szenve
déseit, mert azon sebekre számos lefolyt évek 
sora töltötte gyógyító balzsamát; inért más nem
zetek felett hasonló csapások fergetegei csak imént 
vo-nult&kfof: mégis előttünk az előbbre haladó mí- 
veltség pályáján tavid messzeségben fényiének; 
nincs szükség a nemzet tunyaságra hajlandó ázsiai
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jellemében keresni kifogásokat, mert ez bcbízo- 
nyíihatatlan állítás; ebben az ok és jelenet ugyan
az. Minden míveletlen nemzet rest és tunya,fel
sőbb miveitscg fejtiki a felsőbb szorgalmat, s a 
magyarnak legalább , a ki annyi küzdések között 
vívta ki magának választott lakhelyét, és szintany- 
nyi küzdések között tartotta meg azt, rá nem 
illő méltatlan vád nélkül nem mást, hanem mun
kás türelem, erő és szilárdság jellemét kell tulaj
donítani , és h a , mint már Herder megjegyzé, 
Ázsia, az anyaföld emlője táplálja a legjelesebb 
állatfajokat, miért vonta volna meg a természet 
ugyanott a nemesebb jellemet az emberiségtől?

Azok tehát, kik efféléket hordanak fel, ve
szélyes álomba ringatják a nemzetet, midőn azt a 
civilisatiő terjedező árjai között éber figyelemre 
kellene költeni, erejét bizalmatlansággal esüggesz- 
t ik , midőn megfeszített erőre, munkásságra, ön
érzetre , csüggedetlenségre szükség leginkább tá
maszkodnia. Hasztalanul keres bárki is más utat, 
menedéket, okokat, mint a mellyek a természet 
alaptörvényeiben gyökereznek. Legyen bár a nem
zet török, persa vagy dunai ; legyen bár ázsiai, 
africai vagy európai jellemű; de ki a természet 
adományozott javait hasznára nem fordítja, ellen
ségévé teszi ugyanazon természet legyőzhetetlen 
erejét, melly okosan használva, a földi jólét leg
magasabb fokára emel heti , ellenkező esetben pe
dig elkerülhetetlen ínség Örvényébe siilyeszti.

Vannak, a kik alig fogják érteni, hová cé
loznak eddigi okoskodásaim. Vannak, kik a föl
hozott legnyomosabbnak látszó okokon kívül, szók 
körbe szorítkozott kisebb hatású, egyesek, magá
nosok, külön osztályok javát előmozdító, egyik
nek kárával a másikat boldogító intezvények nem
létében s több effélékben hajlandók nemzeti hát
ramaradásunk alap-okait keresgélni. Vannak, kik,
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ha külnemzeteb követésre méltó példái után ké
pezett társulatokat alakítottak, s nagylelkű áldo
zatokkal járultak a haza oltárához; (kiknek na
ponként nevekedő számában hazánk egy boldogabb 
jövendő reményteli bimbóját szemléli), és ha ki
vált nemes törekvésünknek némileg foganzatban 
eredő zsengéi mutatkoznak, egy«-gy sikeres mun
kát gondolnak bevcgezve lenni a közjóiét felvi
rágoztatásához, egy egy nagy lépést megtéve a ki
tűzött cél felé. Hazafiul buzgó részvétel, hálás 
érzeményekre gerjesztő nemes szív sugalatai, di
cséretes szándék ! más semmi. Épület, mellynek 
alapjait kellene elc!;b megvetni, különben önma
gától öszverogy; drága gyümölcsökkel biztató nö
vény, melly virágokat hajt, soha az érlelődés pont
jára nem jutandókat! mert a még miveletlen föld 
megvonja gyökereitől a tartósan szakadatlanul táp
láló nedvességet. Vannak, kik az anyagi, erkölcsi, 
szellemi érdekeket külön válogatják egymástól, s 
egyik fél az egyik, másik a másik elsőbbségét 
sürgeti, ezeknek okoskodásaikat helybenhagyom, 
következtetéseiket nem.

Mindezek mennyire meg lesznek lepetve, ha 
a számtalan szóba hozott javaslatok és tervezések 
tömegét mégegygyel szaporítván, egészen újat lát
nak fölhozatni, ínég pedig ollyat, mellyet a köz
vélemény mindeddig alig méltatott a figyelemre; 
s hogy pártolásához, annál inkább kiviteléhez re
mény támadjon, elébb részvételt kell iránta ger
jeszteni. Folyamink szabályozása legelső elkerül
hetetlen szükségünk. Jól tudom, a mint úgy is előre 
bocsátani, begy állításom nem fog közhelybenha
gyást érdemleni, azért is annál szükségesebb, ala
pos okokkal támogatnom. Erre nézve tekintsünk 
végig bátram áradásunk legszembetűnőbb jelene
tein.
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Népességünk csekély, s népszaporodás
aránya alá

Szoros értelemben vett Magyarország 4 18lD 
mérföldre tétethető terjedelmén a népszám körül- 
belől 10 millióra megye», mell) bői esik egy □  
mérföldre 2392 lélek. Az ausztriai egyéb tartomá
nyokban 3300, Poroszországban 2530, Franczia- 
országban 3170, Brittanniábun 3890, a így eresz
ben, kivált tekintvén a magyar fold termékeny
ségét, hátrább vagyunk inas mívelt nemzetektől. 
De még ez magában nem volna aggasztó, ha a 
szaporaság legalább aránylagos lépést tartana ama- 
zokéval. Azonban Magyarország évi szaporodása 
1825 —184Ö-ig 0,0028, Ausztriáé J818— 1832-ig 
0,00894- háromszorta, Poroszországé i 828—1840-ig 
0,0120 négyszeri«, Francziaországé 0,00534 közel 
kétszer, Brittanul»« 0,0138 négyszerné) több mint 
Magyarországé, s iily csekély szaporodás nem elő- 
haiadásra, liánéin lassú hátrameneteire, alásülye- 
désre mutat. Mi az oka, kérdjük 1 talán kereske
dés, míiipar, tudományok, közlekedés elősegítő 
eszközök nemléte, szegénységi sat. Minden bi
zony nyal, mert ezek közöl csak egyiknek is hátra
maradása maga után vonja a többieknek egész se
regét. Mégis találunk egy eredeti kútfőre, hon- 
nét amazok származásukat veszik. Magyarország 
csak terjedelmére nézve tesz 4181 □ mérföldet, 
negyedrészét árvizek , métejyes mocsárok, siva
tag puszta homok borítja , s így miképen is tehet
nék az egészet ősz véli asonlításba más tartomá
nyokkal! Azért is 3000 □  mérföldet számítván, a 
□  mérföldre eső népesség Magyarországon is szint



úgy mint az ausztriai birodalom több részeiben áta- 
lánosan 3300-ra hág, s a magános szorgalom küzd
ve daczolva minden akadályokkal mindeddig, vég- 
hezvitte mindazt, a mit csak tehetett; ez elmara
dott közszorgalom és közlekedési eszközök, mun
kálatok , javítások hiányában előbbre nem mehet, 
szaporodásának kellett megcsökkenni. A népesség 
szaporítására híjába ajánltatnak gyarmatosítások, 
idegen nemzetek beköltözködései,honosításai, meg
telepítései, mert a tartomány nem vehet fél több 
népességet magába, mint a mennyit táplálni meg
bír; nevelni lehet látszólag a nép számát, a nélkül 
hogy belőle haszon származnék; a letelepült ide
gen nép visszatartóztatja a belföldi szaporaság ter
mészetes arányát; nekünk még kevesebb szüksé
günk van telepítvényekre, mint volna Brittan má
nak, mert honunk szőkébben táplálja a maga 10 
millióját, mint Brittannia 26-ot; a honi népesség 
szaporodása azért teszi csak egy negyedrészét Brit
tannia évi szaporodásának, mert magasabb szapo
rodás eltartására elégtelen; s nem az a túlnépesiilt 
nemzet, a rnelly legtöbbre menő népességet szám
lál, hanem a inelly habár kevésre menő népessé
gét is nagy bajjal alig tengeti, szaporítani nem 
tudja.

Nemzetiségünk veszedelemben forog , 
magyarság

Ez sem természetfölöíti, történetes, mulékony, 
hanem igen természetes, bizonyosan és tartósan 
munkáló állandó okok elmaradhatatlan következ
ménye. Á. magyarság mint; a győződdmes nemzet 
magva, az ország legtermékenyebb sík térét választ
ván, leginkább azt ülte meg. Most az árvizek ve-
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szélyei épen azon részeket pusztítják leginkább, 
azok közölt a mindenfelé szabad közlekedés, egy- 
egy kis tartománynyal felérő egymásba folyó mo
csárok állal van szüntelenül akadályozva, többnyi
re egészen felbeszaggatya; lakosaik nomadi életre, 
szükségképen rendetlenül folytatandó földmiveícs" 
re kárhoztatvák, kinekkinek magának keli termesz
teni mindazt, a mire szüksége van, vagy belőle 
pénzt, hasznot reményi; fölösleges terményeit be 
nem cserélhetvén, földe minőségének, fekvése s 
éghajlata különbségeinek s az ahhoz alkalmazott gaz
dálkodási rendszernek kevés hasznát veheti, leg
több hasznot a baromtenyésztésből lát, s abból, a 
mi önkényt teremvén,barmainak eledelül szolgálhat; 
fáradságos, költséges gazdálkodási rendszert nem 
alkalmazhat, s mindez kevés számú népesség la
kásni nagy terjedelmű földet kíván. Ennyi bajo
kon nemzeti színház, magyar irodalom, szótárké
szítés , népszerű könyvek kiadása, s több effélék 
mit sem segítendenek ; lehet, sőt hihetőbb mint 
nem, hogy az első műiékor))' tünemények elenyész
te után hatásuk egészen ellenkező leend, mint vár
tuk. Nemzeti színházunk állandó feltartására né
hány nagyaink s gazdagaink hazafi buzgalma nem 
elég, és ha elég volna is, azoknak szívok, erejük, 
testi lelki, minden tehetségeik a nemzet javának 
előmozdítására készen állanak; ha pedig nem, fol- 
hagyandanak elébb-utóbb az erejüket fölmuló sy- 
sipbusi munkával. A középosztályra vetjük sze
meinket? ezeknek száma, kivált közölök azokc, 
kik kényelmes időtöltésre évenként egy pár száz 
forintot kiüthessenek, nem sokra megyen; abból 
pedig, ha az ipartól vonjuk meg, a mit színházra 
fordítunk, nemzeti haszon nem származhatik. A 
magyar irodalomnak nincs közönsége, a kiadott 
könyvek nem tarthatnak számot kelendőségre, nem
zetiségünk terjesztésének ezen csatornája be van
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dugulva. Tudomány nem kell, mert körülmé
nyeink között tudományokkal foglalkozni haszon
talan, sőt káros idő-vesztegetés. Azt mondjuk: 
népszerűsíteni kell a tudományokat; ellenmondás
ba esünk. Tudomány felsőbb Műveltséget feltéte
lez, tudomány soha sem lehet népszerű, tudomány 
a tudósok elidegeníthetetlen tulajdona, tudomá
nyokat népszerűsíteni annyit tesz, nálunk nem te
het mást, mint az alapos tudományok kirekeszté
sével tudomány színét viselő felületes ismerete
ket terjeszteni, ezen az úton még egy nemzet sem 
jntott magasra, hanem ezen az utón sülyedt alá 
mindegyik. Ha célul tűztük, ki, hogy azon ala
pos ismeretek, rneilyek jelenleg tudósaink tulaj
donai, hova hamarébb a kevesebb tudományosság
gal biró osztályokba is lassanként általszivárogja- 
nak, mint hajdan az Írással és olvasással sem volt 
mindenki megismerkedve, mestan pedig a ki csu
pán csak írni és olvasni tud, még ennyi tudományá
val nem sokat kérkedhetik —  ez már egészen más 
volna; de míg ez lenne, előbb a tudományok szint- 
ollyan nélkiilőzhetlenségének kell beállani, mint 
jelenleg az Írásé s olvasásé. Magyar nyelven ké
szítendő nagy szótárunkat megveendi néhány ke
vés számú született magyar, a ki költségét nem 
sajnáijaezen emlék megszerzésére, használja-e vagy 
nem? előre senki sem tudhatja; idegen nyelvűek 
előtt bizonyosan nem lelhet előbb érdeket, mint
ha nemzetünk nyelvének diadalmát előbb más 
utón kivítta, és hogy jelenleg készítendő szótárunk 
korábban elavul, mint sem ezen időszak beállana, 
előre látható.

Segitendünk pedig minden bizonynyal, ha az 
árvizektől borított termékeny térföldet visszafog
laljak. Honunk terjedelmének egy negyedrészé
ért a legtermékenyebb vidékeken, melly maga
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egy szép kis királyságot tenne, méltó volna ter
hes háborút viselni s ez békés úton vérontás nél
kül visszaszerezhető; ez, népességünk mostani 
arányában közei hárommillió léleknek nyújtaná 
táplálékot, ez újabb elevenséget önt a földmive- 
Iés, kereskedés, közlekedés foglalkodásába ; ez az 
ország belsejében, a nemzet belső életében és 
magában fog nagyobb erőt Öszpontosítni ; ezen 
nemcsak elhagyatott, hanem mételyes, dögleletes 
veszélylyel embert és barmot pusztító mocsárok 
termékenynyé tételével s benépesüli ével, három 
millióval több magyar ajkú lakosokra számítha
tunk, és lia hozzá tcszsziik a velünk rokon érzetü 
Bács és Bánát, nem különben a közben és korös- 
környttl cső egybeolvadandó különféle nyelvűeket, 
ezekkel együtt talán ötre, népességünket 10 mil
lió helyett 13 ra emelhetjük, egészen más arány
ban mint most; mert midőn jelenleg 10 millióból 
Ötmillió magyart, akkor 13 millióból hihetőleg 
10 et fogunk számítani..

Szegénységünknek , mert világ
kereskedésünk nincs.

Miért volna minden nemzet, kivétel nélkül, 
a világ - kereskedés folytatására alkotva, holott 
nemcsak nemzetek, hanem egyes emberek ren
deltetése is annyi számtalanféle, sokkal nehezebb 
megfogni, mint ezen egyszerű igazságot, hogy a 
mit a természet tőlünk megvont, azután ne sóvá
rogjunk; a mi jótéteményeket pazar kézzel ránk 
halmozott, azokat meg ne vessük.

Tengerünk nincs. Ennek hiányát a természet 
számos hajókázliató folyaminkban bőven kipótol
ta, ha hasznúkat tudjuk és akarjuk venni. A világ- 
kereskedés folytatásához kimondhatatlan kincs, 
kimondhatatlan tőkepénz és erő kívántatik, ha-
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sonlíthatatlanul több veszélylyel já r  mint a száraz
földi kereskedés, és ha a kettőt minden hasznai
val és nehézségeivel együtt szemközt egymás el
lenébe állítjuk, nem kétlem, hogy a mérleg részünk
re fog hajlani. Nem kell teiuénytélén költséggel 
tengeri gályákat építenünk, tengeri fegyveres erőt 
tartanunk; am i ezeken megmarad, nemzeti tiszta 
nyereség, s mind azt belső közlekedésünk helyre 
hozására és javítására fordíthatjuk , és mégis mi 
állapotban látjuk azt? sókkal elhagyatottak!) mint 
akármi más miveit nemzeteknek Tengerünk nincs. 
De a Duna a világ legnevezetesebb két részét, a 
mivolt Európát s a gazdag Ázsiát köti össze egy
mással tartományunkon keresztül Sőt tengerünk 
is van annyi, a mennyi szükségünkhöz képest elég, 
hogy rajta a gyarmati áru cikkely eket első kézből 
megszerezhessük, s ennek hasznaitól épen a világ- 
kereskedés utáni sóvárgás által zártuk el magunkat. 
Nem a Ludovica vámjai, hanem a belső közleke
dés nemléte miatt húzódik a kereskedés Bécsnek, 
Laybachnak, Triestnek Külső kereskedésünk fel
elevenítésének is, ha már azt akarjuk, nem ez a 
a lényeges feladata: mi képen jutunk legkonyeb- 
ben Sziszektől vagy Károly vár tói Fiuméhe % ha
nem ez: miképen jutunk Árad, Debrecen, Sze
ged, Temesvár környékeiről elsőben Sziszekig, Ká
roly várig? Nem ez, hogy miképen vonjuk ki a 
haza belsejéből a kereskedést, műipart és szorgal
mat a szélek félé? hanem ez, miképen éleszszük 
tel azt a haza belsejében, hogy onnét kifelé a 
szélekre terjedezzék.

Nem mehetek végig minden eddig ajánlott s 
részint létesült javaslatok taglalásán, mert azoknak 
száma tömény télén s ezeknek fejtegetése messzire 
vinne kitűzött tárgyamtól. Sokkal inkább röviden 
és rendszeresen vélem érintendőnek az okok és 
okozatok azon egybefiiggését, melly a nemzeti jó-
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lét előbbrehaladását föltételezi; honnét az is ma
gában világos leend, miért nem feleltek meg né- 
ínelly eddigi intézmények a várakozásnak s miért 
nem felelhetének meg annak szintúgy a szóban for
gó felhozott tervezgetések nagy részben.

Először is: öszpontosnott értelmi és anyagi 
erő a nemzeti jólét talpköve, értelmi erő, melly 
az anyagit mozgásba hozza és igazgatja. E tételre 
támaszkodva, könnyen úgy okoskodhatnánk, hogy 
az értelmi, vagy ha más szóval akarjuk kifejezni 
a szellemi erőt, elébe helyezzük az anyaginak, 
ti gy ékezet linket előbb az értelmi erő nevelésére for
dítsuk; melly következtetés bármi valószínűnek 
látszik is első tekintetre, nyilvánosan tévelygő. 
Mert, hogy egy útbaigazító kérdést tegyek fel, 
mi lett volna Brittanniából, Franciaországból s más 
miveit nemzetekből, ha mindeddig értelmiségük 
mostani kifejlődésére várakozva, anyagi jólétokesz
közeit megvetették volna? Ott állanának, a hol má
sok folytonos várakozásokban, hogy a felsőbb ér
telmiség valahonnét a felhőkből közibök alászár
nyaljon.

A mozdító és igazgató erő még magában nem 
mozgás, annál inkább nem előlialadás. Az értelmi
ség kifejtése, szerfölötti izgatása sem az; hanem 
az előmenetel ott kezdődik, a hol a mozgás; ot
tan és akkor, midőn az erő az anyagot megindítja, 
s e tekintetben nem azon értelmiség kifejlődésé
re kell tehetetlenül várakoznunk, mell} még évek, 
évtizedek, századok mohával talán kifejlődhetnék 
valahogy^, vagy' talán soha sem; hanem tettleges 
munkálatra kell fordítani azt, a mi van; azzal a mi 
jelenleg készen van, kell anyagi jobblétünket elő
mozdítani, hogy a nagyobb jólét több értelmi erőt 
szerezzen, s a több értelmi erő nagyobb jó
létet.
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További kérdésül ez marad fel: mi azon anya
gi mozgás, munkatétel ? Semmi nem egyéb, mint 
a nemzeti közmunkálatok megkezdése és tovább
folytatása ? Ügy de ezek is sokfélék; ha értelmes 
belátással akarunk hozzájuk fogni, el kell Ítélnünk, 
mellyek a leghasznosabbak, legszükségesebbek?

A belső közlekedés jó karba hozása minde
nek előtt való. Ez neveli az értelmiséget, neveli 
az anyagi jólétet. Nem mutathatunk elő nemzetet, 
mcJly akár egyik, akár másik tekintetben ezen 
elmúl hatatlan eszköz segedelme nélkül előre ha
ladott volna ; ellenben nyilván szembetűnő mind
egyiknél, hogy azon arányban növekedett jóléte, 
műveltsége, szorgalma , a mcilyben a közlekedés 
javítása előre haladott. A közlekedés helyre ho
zásának természetes rendszere pedig: elsőben fo
lyamok, azután száraz földi közlekedés helyreho
zása, csatornák, végre állati erőre alkalmazott 
vasutak, Jcgvégre vaspályák indító műkönyökkel. 
E természeti rendszer feííórgatása soha sem jár ha
szonnal, legjobb esetekben haszonveszteséget o- 
koz, kevesebb hasznot hajt, mint a természetes 
egyszerű rendszer követése; legtöbbször valósá
gos nemzeti kárral jár együtt. Ennek átlátására 
csak honi tapasztalatainkból is vehetünk meggyő
ző adatokat. Mind liajókózható folyamaink, mind 
száraz földi utaitik egészen elhagyatott állapot
ban vagynak. Ezeknek rendezése helyett, és mi
előtt szárazföldi belső közlekedésünket csak tűr
hető! cg helyrehoztuk volna, a bácsi csatorna ké
szült, a hazaíi buzgalomtól lelkesült részvényes 
társulat tetemes veszteségével; azután a rendet
len Duna más.folyást vett fel, melly miatt vagy 
egészen használatlan leend, vagy pedig helyreho
zására újólag tetemes költség kívántatik. A nagy
szerű Ludovica-úttal sem vaíánk szerencsésebbek. 
A helyett, hogy a belső közlekedés könnyíttetett
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volna, Rács, H i har, Bánát, Békés, Csongrád 
rendetlen vizeinek szabályoztatása előtt, sürgető- 
sebbnek látszott a tengerparti kereskedés felnyi
tása- Ez megtörtént; mit ér pedig, ha ez ország 
belső részei legyőzhetetlen közlekedési akadályok
kal vannak egymástő! elszaggatva, s amiatt sem 
tudományok, sem mű ipar, sem okszerű gazdál
kodás, sem miveltség épen a belföldön nem tér- 
jeszkedhetik s aránylag az ország legtermékenyebb 
részei Jegnépetlenebbek maradtak? Mit ér!, kifelé 
utat nyitni a kereskedésnek, beiéié nem? Azt, hogy 
mivel mindenféle kereskedés kölcsönös becserélé
sen alapul, a behozatal más utat keresett magá
nak, egy felől megakasztja a kivitelt, másfelől an
nak, a mi megmarad, nyereségeit felemészti. Ezen 
akadályon nem fognak segíteni vasutak, mert a- 
zoknak időelőtti erőszakolt létrehozása ismét el
lenkeznék a közlekedési rendszer természetes ki
fejlődésével. Megengedem, hogy lenne valami hasz
nuk, mert semmi nyert erő foganatja sikeretleniil 
nem veszhet; hanem másra tekintsünk, erre, vas
utak hajtandnak-e átalános legtöbb hasznot vagy 
nem? Ha igen, akkor elsőséget érdemelnek min
den egyebek felett; ha nem, akkor a legtöbb nem
zeti hasznot ígérő közmunkálatok mellett álljanak 
hátrább. Már pedig a, vasútaknak kirekesztoleg s 
arányi agosan az egészhez képest csekély számra 
menő osztály veszi hasznát, a szárazföldi és vízi 
közlekedésnek minden. Ugyanezért e kettőnek 
összekapcsolása teszi a közlekedés rendszerének 
IcgtermÖszctesebb alapját, ennek követése ígér 
legnagyobb sikert, foganatot.

A kettő között pedig a folyamok szabályozá
sa e következő eldöntő okok miatt érdemel leg
főbb figyelmet:

a) A folyamok rendbe-szedése által nem csu
pán a közlekedés könnyítése eszközöltetik, hanem
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egyszersmind az árvízzel borított nagy terjedelmű 
termékeny föld felszabadittatik; az egészségtelen 
mocsárok, embert és állatot pusztító dögveszélyek, 
legnagyobb szerző okai kiszárít tatnak, egészséges, 
termékeny lakhelyekké válnak , a virágzásba in
dult, benépesült városok és helységek az áradá
sok sokszor alig felszámítható kártételei ellen 
biztosíttatnak.

b) A szorgalom, természetes kifejlődése sze
rint népes kereskedő városok, mindennemű szor
galom műhelyei a hajók ázható folyamok partjain 
alakulnak. Ezeknek számára, ha csak sok száza
dok folytonos szorgalmi kifejlődésének érett gyü
mölcseit veszélyeztetni nem akarjuk, szükségké
pen biztosítani kell őket' egyfelől a folyamok a
zon jótékonyságai iránt, mellyeknek varázs ereje 
azokat létre hozta s mindeddig gyarapította , más
felől védeni az elemek dulongásaitól , a könnyen 
megtörténhető vég veszélytől. Honunkban a meg
történt í«38-diki szomorú események után, csak 
Hadára és Pestre tekintsünk. .Ha e két főváros to
vábbra is eiláthatatían veszélyeztetéseknek kitéve 
maradand, ha múlthoz hasonló veszély még egy- 
szer-kétszer érdeklendi, s fölrezzenve nyugalmas 
fészkéből, a békés szorgalom e közös gyülponthól 
szerte szétűzetik, mennyi idő fog kivánttani rá , 
míg az, ismét'egy másik helyen öszpontosul, s a 
mostani közlekedés eddig megállapodott rendsze
rének hontakozásával más üli vonalok, más rak- 
helyek, más vásárpiacok alakulhatnak ? vagy ha 
ez nem történhetnék, legalább a haza szívet sújtó 
minden veszély okvetetlenül ki fog hatni annak 
egyéb részeire.

c) A vízi és szárazföldi közlekedésnek egy
mástól lényegesen különböztető tulajdonai, hogy 
az elsőbhik a nagy terjedelmű, nehéz, aránylago- 
san csekély értékű nyers terményeket, s az élet
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legelső szükségeihez megkíván tató anyagokat hoz
za forgásba. Ez által veszi a kézműves és keres
kedő a természeti nyers anyagokat, mellyekből él, 
s mellyeket elkészít. Ezeknek aránytalanul nagyobb 
mennyiségben kell a szorgalom műhelyeibe befoly
ni, mint a mennyi azokból ismét kifolyik, és mi
vel a szárazföldi közlekedés inkább ezen másod 
rendit életjavak elárasztására vaió, e tekintetben 
is a vízi közlekedésnek kell elsőbbséget adnunk, 
mellyet nem különben a tapasztalás mcgcáfolhafat- 
lamil bízom ít. A szárazföldi közlekedés bármilly 
tökéletes rend behozásával, alig lehetne olly népes 
kereskedő városokat előhozni, mint a miüyencka 
folyamok partjain sokszor a szárazföldi közleke
dés akadályainak dacára önkénytesen alakulnak, s 
a szárazföldi közlekedés bármilly jó karba tétele 
a vizi közlekedés hiányait ki nem pótolhatja- A 
vízi közlekedés hathatósban segíti elő a földmive- 
lést, nnellyben gyökerezik mindenkor a nemzetek 
ereje, mint a szárazföldi$ mert a földmivelcs által 
előhozott nyers termények fő képen a vizi közle
kedés közbejöttével áradozhatnak szerte szét; a 
szárazföldi közlekedés költségeit pedig ritkán és 
nem nagy messzeségre terjedő körben viselhetik. 
Ugyanazért a vizi közlekedés hátra maradtában a 
természet különféle javai egymással ki nem cse
réltetvén, nemzeti nagy veszlességgel baszó 11 vétle- 
nül hevernek ; a fát bőven termő vidék éhséget 
szenved, a bugával bővelkedő hideget, noha amott 
a tűzi fa, emittbő termés idején az élelmi fölösleg 
rakásra romlik.

d) A vizi közlekedés vonalait maga a termé
szet jelöli ki, azokat meg nem változtathatjuk, 
ellenben a szárazföldi közlekedés vonalait emberi 
szorgalom készíti, és így ha a szorgalom természe
tes kifejlődését szem előtt tartván, annak útmuta- 
tatásait követjük, szükség magunkat a természet
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által változhatatlanul kijelölt s megalapított rend
szerhez alkalmaznunk. Sőt mivel a hajókázható 
folyamok s egyéb vizek, részint ugyan a közleke
dési könnyebbség legfőbb eszközei, de ismét más 
részről a szárazföldi közlekedést itt-ott félbe szag
gatják és akadalyoztatják, maga a szárazföldi köz
lekedés rendszeres helyre - hozása is a folyamok 
szabályozatlansága miatt származott akadályok el
hárítása nélkül vagy épen lehetetlen, vagy lega
lább fölösleges kiadásokat okoz, s a mellett a szá
razföldi közlekedés hatását is csökkenti.

Ezek azon túlnyomó sulylyal bíró okok, mely- 
lyeknél fogva a hajókázható folyamok rendbelio
zása, a közlekedési rendszer mind tervében, mind 
végrehajtásában legfőbb figyelmet érdemel. E nél
kül ha szinte utak, vasutak, csatornák készülné
nek is, mind azok félig - meddig sem érhetik el 
azon várt foganatot, mcílynek különben illő össze
függésbe hozott rendszerrel teljes mértékben meg
felelhetnének , s ez az oka, hogy számos közle
kedési vállolatoknak távolról sem mutatkozik azon 
várt foganatja, melly a vállalkozók reményeit ke
csegteti, noha idővel, midőn az elmulasztott hiá
nyok akár történetesen, akár alaposabb belátás 
vezérlete után helyrehozatnak, mind az, önkény- 
tesen magától helyre áll. Mindezeket azonban nem 
túlzó értelemben akarom vétetni, mintha valamig 
valamennyi hajókázható folyamok rendbe-hozása 
bevégezve nincsen, mindaddig a szárazföldi köz
lekedés javításával sziiks g volna felhagyni j ha
nem józan értelemben a fentebb előhozott okokat 
és okoskodásokat csak odáig kell kiterjesztenünk, 
hogy az illő összefüggésbe hozott közlekedési rend
szer alapját mindenkor a hajókázható folyamok 
rendbehozása tegye, s a száraz földi közlekedés, 
habár egy időben együtt és egyszersmind teendő

16
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javítása is, a vízi közlekedés alapvonalaival min
denkor összeillő egybefíiggésben tartassék.

Ilonnét van mégis a csaknem átalánnsan ta
pasztalható részvétlenség a folyamok szabályozása 
körüli Honnét van, hogy sem azoknak nyilváno
san szembetűnő hasznai, sem az általak okozott, 
számba \ ehetetlen kártételek nem elégségesek a 
közfigyelem felgerjesztésére! Honnét van, hogy, e 
részben még a mívelt nemzetek panaszai is nem 
alaptalanul minden felől egy iránt hallatszanak! s a 
közlekedési rendszer hibás voltának, a nem sike
rült közlekedési vállalatok meghiúsultának (melly- 
nek alapoka mindenkor leginkább a szárazföldi 
és vízi közlekedés egyensúlyának eltévesztésében 
keresendő, ennek helyreállít tatása után azonnal a 
közlekedési vállalat foganatja is teljes mértékben 
mutatkozik) annyi visszarettentő példái! Minden 
bizonynyal semmi más kielégítő okát sem nem ad
hatjuk sem fel nein találhatjuk , hanem ha a köz
lekedési rendszer természetes alapjának a haj óh áz
ható folyamok rendbehozásának csekély, sőt mél- 
tábban mondhatni, semmi figyelemre - vételében , 
inelly miatt legtöbb esetekben szintannyi vissza- 
tartóztatást szenved a közjóiét, múipar, szorga
lom, mint a mennyit különben kétségtelenül e- 
lőbbre haladna, s az előre- és hátramenetei köl
csönös hatásai egymást megsemmisítvén, számos 
végrehajtott nagy váltatoknak sikere alig tapasz
talható. Ha pedig az okok és összefüggések lánco
latában fölebb megyünk, eredeti kútfőnek egy rész
ről az emberiség lassú kifejlődését, más részről 
magát a víz-m«tudományok természetét találandjuh.

Az elsőt illetőleg, minden igazság, minden hasznos 
ismeretek, minden közhasznú találmány ok és intéz
mények birtokába csak hosszas tévutakon jutunk , 
s azoknak felkeresésére természeti csapások, kár
tételek, ismételve előkerülő veszélyeztetések által
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L'ényszeríttctílnk ; és tsz kiváltképen a vízmütu- 
do Hiányokra alkalmazható. Semmi sem csábítóbb 
az emberi korlátolt értelem félrevezetésére, mint 
a vizek munkálatainak szüntelen elrejtve, lappang, 
va, titokban, Ussitdan s annál bizonyosabban 
szakadatlanul dolgozó változékony jelenetei. A kül
szín, az első tekintetre szembe ötlő jelenetek fel
tárva látszanak mindenki előtt, s annál természe
tesebb nemcsak az, hogy okoskodásait, vélemé
nyeit, kiki ezen első tekintetre feltűnendő jelenetekre 
alapítja, hanem az is , hogy épen önokoskodásainak 
helyes, alapos voltáról a legbelsőbb meggyőződést á- 
polja, s az e részbeni hibás, helytelen balvéleménye
ket megtámadni vagy kiirtani akarni, annyival 
inkább nehéz, sőt épen lehetetlen, mivel az el
lenkezőnek általlátása csak felsőbb tudományos 
ismeretek világosságánál lehetséges. A folyam ki
öntéseket okoz, pusztító árvizekkel veszélyezteti 
a körülfekvő vidékek lakosainak életét és vagyo
nát. Mi látszhatik természetesebbnek, mint ma
gunkat az árvizek kártékonyságai ellen töltések
kel oltalmazni ? s kinek jutna eszébe, hogy ezen 
védszer előbb - utóbb még nagyobb veszélyezte
tésnek válandik okává? sőt midőn az elkerülhetetlen 
veszély több lefolyt évek s évtizedek után egyszer 
csakugyan fel tarthatatlan erővel ujonan elérkezik, 
ki nem volna hajlandó inkább akármi más oknak 
tulajdonítani, azt, mint a védelmünkre nagy munká
val épített töltéseknek, holott azok néhány kisebb 
veszélyeztetéseknél látszólag csakugyan elejét vet
ték, mindemellett azonban az elkerülhetetlen na
gyobb károsodásnak egyedül azok voltak szerzel okai?

A partjain szerteszét korlátlanul csapongó 
árvíz zavaros folyamával egjiitt magával hordja 
egyszersmind a felszedett iszapot, s azt az elön
tött vidékeken lerakván, azokat termékenyíti; 
azért is az okozott pusztításokat némi kárpótlás-
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saJ megtéríti. Ellenben ha a folyam töltésekkel 
körülvétetik, az iszapolásnak bent a folyam med
rében kell leülepedni, lassanként a víz ágya e- 
melkedik, s mit ér, ha partjainkat néhány láb
bal magasítottuk, a folyam ágya pedig magat még 
többel í Nem lehet okszeraleg mást várni, hanem 
hogy a kiöntések veszedelmei mind untalan nö
vekedjenek.

Ha a jég megtorlik, igen természetesen első 
tekintettel azt gondoljuk: nincs elegendő széles
sége a folyamnak, mert minél szélesebb volna, a 
jégdarabok annál inkább szétterülhetnének. Itt is 
az első tekintettel szembetűnő látszatos ok ját- 
szodtatja véleményünket. Mi okai vannak a jég- 
torlásnak a folyam medrében, minthogy azt víz 
borítja, észre nem veszsziik. Úgy de a nagyobb 
szélességnél a mélység csekélyebb, a víz - ágy 
fel van emelkedve, ezenkívül jég - járás idején 
nem minden jégdarabok úsznak a víz színe fe
lett, hanem azok közöl nérneílyek, a felszedett 
kavicscsal terhelve, alá merülnek, ezek ismét a 
csekélyebb melységeknél s a víz meglunkadt se
bessége miatt a szélesebb helyeken megfenekle- 
nek, a többinek szabad lefolyását is megakadá
lyoztatják, és ha még ezen feltartóztató okok
hoz valami görbület, zátony, szigetelés, a folyam 
ágának megoszlása járul, a gyakori veszedelmes 
jégtorlások el nem maradhatnak.

Ha a partok rongáltatását veszszük észre, sar- 
kantyúzásokkal akarunk segíteni, a folyam sod
rát a maga rendes irányából az ellenkező part 
felé szorítani. I>e a víz a sarkantyútól ingerel- 
tetve, még nagyobb erővel támadja meg az al
sóbb partokat, oldalvást örvényt csinál, az építmé
nyeket aláássa, megkerüli, s előbb-utóbb több 
rendetlenséget és nagy obb veszedelmet hoz elő , 
mint a mit általa elhárítani ügyekeztünk. A gór-
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bitieteket, kígyózásokat átvágásokkal akarjuk 
kiegyenlíteni, holott másfelől az ujonan készí
tendő víz-ágyból felszaggatott föld az alsóbb vi
dékek elkezdett iszapolásain ülepedik le, melly
nél fogva azok nagyobb kiterjedést nyernek, a 
folyam erejét a homorú partokra vetik, a kárt 
nemző ok csak egyik helyről tétetett által má
sikra, de valósággal meg nem szűnt, sőt inkább 
hova-tovább nagyobb erőre kap, jó szándékból 
származott, első tekintettel, sőt eleintén valóság
gal célszerűknek is látszó igazítgatásaink pedig 
mindig több-több rendetlenséget hoznak elő.

Azért is a folyamok illyetén rögtönzött javításai
tól mindenekfelett kell óvakodni. Ezek hozzák 
a folyamokat néhány évek s évtizedek alatt olly 
rendetlenségbe, a millyenbe minden megháborítta- 
tás nélkül három-négy annyi idő lefolyta alatt is 
alig jötiek volna. Által kell végezetre látnunk 
sok szomorú események tanúbizonyság - tételei 
után, hogy a vizműtudomány nem épen ollyan 
mindennapi felfogás szüleménye,mintha ahoz akárki, 
ha már töltésekről, sarkantyúkról, átvágásokról 
hallott valamit, azonnal értene, s a végrehajtan
dó munka teljes sikeriilésére megkivántató esz
közök megválasztásában alapos belátással bírhat
na. A folyamok szabályozását vagy a após isme
retekre épített terv szerint , minden ide tartozó 
műit és jövendő körülmények egybevetésével 
összefüggő rendszerben kell végrehajtani, vagy' 
pedig a szükséges egybefüggés, körülményes elő
relátás, a folyamok természeti tulajdonságainak 
ismerete, a vizek Önmunkáló erejének használata 
nélkül; sőt azoknak még ingerlésével történt 
töredékes, visszás munkálatok nemcsak haszon
talanok, sőt károsak és veszedelmesek.

Azonban ideje leszen a kitűzött tárgyhoz mind
inkább közelíteni.
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Valamint fentebb a közlekedés rendszeréről 
szólván, előadtam, liogy annak természetes alapját 
a haj őkázható folyamok rendbehozása teszi, úgy vi
szont a vízszabályozásokban azon folyamnak keli 
a fő tekintetet magára vonni, melly a több folya
mokat magába felveszi. Ezen folyam honunkban 
a Duna, s már most ezen kérdés adja magát elő: 
hát a Duna szabályozását hol kezdjük?

Alulról-e felfelé vagy felülről lefelé? E kérdés 
egy időben hosszas vitatkozásnak volt tárgya, noha a 
reá felelhetés képtelensége első tekintetre szembe 
tűnhetik. A nagy folyamok szabályozását ezen fel
tett kérdés értelmében vagy alulról a tengerbe- 
ömlésnél vagy azoknak eredeti forrásuknál kellene 
kezdenünk. Az illyen fíirkészölő kérdések fejtege- 
sénél hathatósabb indító okokkal vonják magokra 
a természet tüneményei szemeinket azon tájak fe
lé, mellyeken a veszedelem legnagyobb, elhárítása 
legsürgeiősebb, sőt mindinkább elmaradhatatlanui 
szükséges.

Uuda és Pest országunk fővárosai, a haza szí
ve, melly együtt disziik és sorvad, együtt él és 
hal, együtt erősből és növekedik, együtt hanyat
lik alá a többi részekkel, s e két főváros az árvi
zek pusztításai ellen biztosítva nincs, nem is leend, 
valainig a két város közötti Duna rendszeresen 
szabályozott nem lesz. Az 183S-ki szomorú esemé
nyeknél hat éyvel előbb ezeket irtain (I. A Buda 
s Pest közt építendő álló hídról.):

„Az177n-ki esztendei jégtoés szerencsét
lenség még minden esztendőnként előkerülhető. 
Mert vájjon azóta, tettünk-e n Dann ágyán le*ki

sek?» igazítást, mellynélfogna bátor- 
ságosabbaknak gondolhatnék, nagy mini komáig 

figyelmet érdemli tárgy csak, szóban is forgott-e \ 
míg azonban azalatt, hogy mi a dolgot csekély kö
vetkezéséinek vagy orvosolhatatlannak nézzük, a
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hatalmas Duna kártékony szándékkal éjjel nappal 
ellenünk dolgozik. A budai részen a zatonglások 
naponként növekednek7 apró szigetecskék emelked
nek f e l  a v íz  színe je le li f ezek miatt a v íz  sodra  
mindinkább a tábori kórház fe lé  nyomakodik} és a 
rác kevi-sziget orra hasonló iszapolta tást szenved
vén ,  mindig nagyobb görbületet vészén f e l , s mind
ezen v íz  sodrának nagyobb görbülete , mind a z á 
tonyok inkább -  inkább felfogják a jégtoriatokat 
ta rtan i. M elly bál ismét következik : hogy, mivel a 
jég torla to t s jeges árvizeket nemző okok nemcsak 
nem fogyatkoztak j sót 177ó -tö l fogva növekedtek 
is , nagy jog járáskor csak egy p ili a n a ti} még pe
dig naponként mindig hihetőbb történetes megaka
dástól fü g g , hogy az eddig leni legnagy óbbnál na
gyobb árvízze l tibor ittas sunk , s eyy könnyen előre 
látható szerencsétlenség m iatt tízszer  több kárra l 
lakó 1}tűik, mint a mennyibe a veszedelemnek egé
szen elhárít hat ás a kerülne,u  F á j d a l o m !  m eg 
történt.

Azóta az 1838-diki, az addigiam legnag) óbb
nál nagyobb árvíz is keresztülment; azóta ismét 
hat év múltéi, hat év vei közelítettünk az újra meg
történhető veszélyeztetéshez, azóta ismét nem tet
tünk a Duna ágyán legkisebb igazítást is, mellynél 
fogva magunkat biztosítva gondolhatnék; s a fen
tebbi következtetés, hogy, mivel a jégtorlatot s 
jeges árvizeket nemző okok nemcsak nem fogyat
koztak, sőt 1775-tok 1838-tól fogva növekedtek 
is, nagy j 6g járás kor csak egy pillanati, még pe
dig napoként mindig hihetőbb történetes megaka
dástól függ, hogy az eddigleni legnagyobbnál na
gyobb árvízzel elboríttassnnk, s egykönnyen elő
re ellátható szerencsétlenség miatt tízszer több 
kárral lakoljunk, mint a mennyibe a veszedelem
nek egészen elhárítása kerülne, mindé mai napig 
teljes erejében fentmaradt.
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Minden bizonynyal nincs szándékomban rém
képeket festeni, hanem szándékomban van, ezen, 
a mint látszik, sötét homályban lappangó tárgy 
iránt tőleni kitelhető felvilágosításokat adni; szán
dékomban van, ha különben cs» ké y nyomatossá- 
gu szavaim még egyszer ismét hatás nélkül semmi 
figyelemre méltatva el nem hangzandanak, a kön
nyen bekövetkezhető, és ha ideje-korán eleje nem 
vétetik, előbb-utóbb elkerülhetetlenül bekövetke
zendő veszedelem elhárítása iránt a közrészvctet 
felgerjészténi. Erre nézve tekintsük a Duna lefo
lyásának régi és mostani körülményeit, mellyre a 
Vörös László úr által kőmetszetben közrebocsátott 
térkép világos átnézetet szolgáltathat, s azokból 
húzzunk következtetést a jövendőkre.

A Csepel-sziget felső végénél a Dunának egy 
elhagyatott medrét szemléljük, mellynek nyomait 
az idő tanúságunkra feltartotta. Valaha a Dunának 
azon mederben kellett folyni, s ugyanakkor egy
szersmind nagyobb erővel a budai magas partok 
mentében. Az idő ennek emlékét is feltartotta, 
mert a lankadt erejű folyam soha sem formál me
redek partokat, hanem lassúdad lejtőséget ké
szít. Továbbá a folyamok természete, hogy bi
zonyos közép ponttól kezdve, mind alúl mind fe
lül egyenlő görbületet vesznek fel, mellyel a 
tárgyba ütköző testek ugyanazon szeglet alatti 
visszapattanásából könnyű megfejteni. A vissza
pattanás ezen természeti törvényét a folyam si
kamló részecskéi sem vesztik el, hanem folyá
suk közben mindazon számtalan módosításokat 
felvevén, mellyel: utjokban rájok hatnak, azok
nak megszűntével ügyekeznek előbbi lefolyásuk 
irányát és menetelét visszaszerezni. A szemlélet 
alá vett részen ezen közép pont a legnagyobb 
görbület közepe körül-belől a hajó-intézettel ál
tal ellenben. Ó-Budánál csaknem egyenlő távol-
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ságra ezen ponttól, mint a mennyire alól az em
lített budai magas partok irányának kezdete, ha
sonló szeglet alatt szakad be az ó-budai keske
nyebb ág a nagy sziget mellett. Hogy ezen ág 
valaha téresebh volt, mutatja a beszakadásnál 
formált kis sziget, mutatja a nagy sziget ó-bu
dai oldalán látható fiatal erdőség, mutatják a szi
get felső csúcsánál észrevehető apró szigetecskék 
és zátonylások, ezenkívül a hidi kaszáló alacsony 
fekvése szintúgy a régibb lefolyás megváltozásá
ra látszik emlékeztetni; melly körülmények kö
zött az alsóbb Duna lefolyása a csepeli-szigetnél 
az elhagyott mederbe, a budai részen pedig a ma
gas partok irányába igazodott. Lássuk, miképen 
változtatta meg ezt.

Eleink tudományossága sem terjedt mesz- 
szebbre, hanem hogy magokat az árvíz pusztítá
sai ellen töltésekkel oltalmazgatták. De már fen
tebb előadtam, hogy a töltések közé szorított 
víz mindazon iszapot, mellyet szabadon szétter
jedve a távol fekvő vidékeken rakna le , s azo
kat a különben hirtelen eltakarodő árvíz pusztí
tásaiért kárpótlólag, részint termékenyítené, ré
szint fölebb emelné, a töltések között az anya- 
mederben kénytelen lerakni; honnét zátonylások, 
szigetelések, a szabad lefolyást meggátoló akadá
lyoztatások, jégtorlások, a víz színének szokott
nál fölebb dagadása, az elhárítandó veszélynél 
végetlenül nagyobb elkerülhetetlen veszedelmek 
következnek. A Duna medrében is, tehát ezen 
ok miatt, felülről a nagy sziget nagyobbra növe
kedett, a kis sziget és pesti sziget, és a térké
pen szemmel látható zátonylások származtak; a- 
lúl a csepeli holt Duna medre bedugidt, a folyam 
iránya a budai magas partoktól a pesti felé vonult, 
mind a budai félen , mind a csepeli-sziget felső 
csúcsánál a zátonylás növekedett, későbben az e-
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lobbi bedugult meder helyett a soroksári ágból a 
Duna újabb nyílást tört magának, azután a régi 
medret nemcsak egészen feltöltötte, hanem egy
szersmind a csepeli-szigetet nagy darab földdel 
nevelvén, ezzel együtt a jégtorlásokat szerző aka
dály a város felé fölebb nyomult, az iszap olás, zá- 
tonylás nőttön nőtt, minden okok egy történendő 
nagy veszedelemnek előhozására Összetett erővel 
egyesültek; azértis az 1775-diki mindeddig leg
nagyobbnak tartott árvíz természetes okoknak, 
és műtudományos ismeretek nélkül az árvizek pusz
tításai ellen ottalmul használt töltéseknek volt szük
séges következménye.

Az idézett térkép mellett jegyzetben ezeket 
olvassuk: „As 177ii-diki jeges árvíz siralmas nyo
mait hagyván , iparkodtak a város lakhelyeiken
fölebb emelkedni s töltéseket , közt
az úgynevezett váci nagy töltés, és a pesti alsó 
részen a fayát megbecsülheletlenek; tudva ,
hogy a Pacsirta- mező, József -  és Pe-
renc-városok jeges árvíz idején többnyire ezek ol

talmai alatt fekiisztiek. És így mégis mi lett ezen
óvakodások következése? az 1838-ki árvíz, melly 
az 1775-dikit öt lábbal felülhaladta; a töltések biz
tosságot nyújtottak kisebb árvizek ellen, a mindig 
növekedő veszélynek pedig elejét nem vehették; a 
jégtorlást okozó akadályokat továbbra is nemcsak 
meghagyták, hanem szaporították, s a biztos ol
talomnak gondolt ved-gátak voltak a bekövetke
zett veszedelem legfőbb szerző okai.

A Duna ugyanis tovább folytatta elkezdett 
munkálatát, ágyát ezentúl is mindig magasabbra 
emelte, a zátonyokat nagyobbította, a soroksári 
ágat, s a csepeli -sziget felső csúcsát eliszapolván, 
ajég szabad eltakarodására annyival inkább nem ma
radott elegendő ú t, mert azonkívül, hogy a me
dernek felemelt, eliszapolt részein a jég megfenek-



lib, meg a tovább takarodó jégdaraboknak, mialatt 
a két ágon egymástól elválnak, meg kell késlel
tetni; ellenben a gellert - hegyi szabályos, mély, 
sebes folyamatú mederből a lejövő jégdarabok 
hirtelen ezekre csapódnak s azokat egy feltorlott 
gát-formára összehalmozzák. Ezen egyik legfőbb 
oknak befolyásai annál hathatósabbak, minél 
inkább közeledik a feltartóztató akadály a város 
felé s a Gellért-hcgy alatti csatornához, mert a 
sebesen zúduló jég-ár annál hamarébb eléri az 
alúl késleltetve haladót, a felső sebes rohanásu 
jég-ár annál kevesebbet veszt el sebességéből, mi
nél közelebb éri az alsót, annál fogva annál 
nagyobb erővel tömi egy rakásba; már pedig a 
csepeli-sziget felső csúcsa és zátonylása mind in
kább közeledett a városok alá, a mostani zátony- 
lás kezdete 600 öllel van közelebb a városok
hoz, mint a hajdani Csepel-sziget csúcsa volt a- 
zon állapotában, midőn a még látható elhagyott 
mederben folyt. Valamíg tehát a jégtorlást szer
ző akadályok egészen elhárítva nem lesznek, a 
jövendőkre nézve sem várhatunk egyebet., ha
nem hogy a mondott akadályok nem különben 
mint eddig, folyvást fognak növekedni s a vá
ros felé közelíteni , ugyanazon körülmények, 
mellyck eddig jégtorlást okoztak, még inkább 
fognak okozni ezentúl, és ha például 1838-ban 
még 5000—6000D láb a víz lefolyásának nyitva 
maradt, bekövetkezhető hasonló körülmények kö
zött talán 3000—4000CJ láb fog félmaradni; töl
téseink, parterősítéscink ugyan annyival duzzaszt- 
ják fel az árvizet, a mennyivel fölebb emeltettek, 
a történhető áradás nem különben Öt és több láb
bal múlhatja felül az 1838-dikit, mint ez azelőtte 
valót., s ekkor a rémült nép csak menekvő he
lyet is híjában keresend. Hasonló eset úgy sem 
példátlan. Hollandiában a víz ágyának hasonló fel-
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emelkedését okozott töltések áttörése miatt e- 
gyetlen egy éjtszaka 72 virágzó helység lett sem
mivé, a nélkül hogy csak egy ember is meg
menekülhetett volna, s gondoljuk meg, hogy e 
veszély a hon fővárosát fenyegeti, mellyben a 
hazának minden sz* llemi és anyagi ereje öszpon- 
tosítva van.

Egyébiránt a vizeknek mindenkor ugyanazon 
természeti törvényekhez alkalmazott hasonlatos 
munkái vannak. Valamint tehát a Duna hajdan a 
csepeli-szigetnél szemlélhető régi medrét elhagy
ván, magának a soroksári ágon keresztül uj utat 
tört; mostan, miután a közbevett ágyban mégtöbb 
rendetlenségek származtak, s az iszapolás és szige
telés a város felé még közelebb nyomult, hasonló 
iigyekezetét veszszük észre egy másik kitörésre. 
A vámház melletti ferenc-városi töltést lehetetlen 
aggodalom nélkül tekinteni, A töltések biztosítá
sára, hogy közvetlenül a víz legnagyobb erejének 
kitéve ne legyenek, előpartokat kell hagyni, s 
hagyva voltak kétségkívül itt is nagyobb széles
ségben , mint most. Jelenleg pedig a legnagyobb 
görbület ezen töltésnek fekszik, az előpart nagy 
részint elpusztult és már közép vízálláskor is a 
folyam egész ereje megtámadja, s a hátul levő föld 
alacsonysága miatt nagy nyomásnak van kitéve, 
nem sok idő kell neki, hogy a már is megkeve- 
sült előpart egészen elhordassek, a töltés alja 
közvetlen megtámadásnak legyen kitéve, valósá
gos vészt Öltéssé (Gefahr - Deich) változzék , s a 
Dunának abbeli ügy ékezetét, hogy valamint első
ben a csepeli medret elhagyván, a soroksári ágba 
tört k i, úgy most is az iszapolás fölebbnyomulásá- 
val magának ezen alacsonyabb részeken keresztül 
uj nyílást keressen, minden látható beállott körül
mények elősegítik. Ez pedig nem történhetik más
képen, hanem az egész mostani lefolyás egyensu-
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lyának megzavarodásával, tetemes bekövetkezen
dő változásokkal. Mik legyenek ezek, ha előre bi
zonyosan nem tudhatjuk is, a folyamok munká
latainak természeti törvényeiből legalább nagy hi
hetőséggel lehet gyanítani.

Mondottam már fentebb, hogy a folyamok 
bizonyos közép ponttól értve, felöl és alul egymás
nak megfelelő hasonlatos görbületeket iigyekeznek 
felvenni. Tegyük hozzá, hogy a folyamok mun
kálatai áradások alkalmával leghathatósbak, nagy 
víz idején törnek magoknak uj medreket, nagy 
víz idején rombolják el az ellenük vetett akadályo
kat s biztosításunkra alkotott védszereinket, szi
geteket képeznek, a zátonyokat magasabbra fel
töltik, régi medreiket elhagyják stb. És most te
kintsük Dunánk folyását nagy víz idején a fen
tebb kimutatott közép ponttól egyenlő távolságra 
felül és alul. Észrevehetjük azonnal, hogy az ár
víz a Rákos-patak lapályán betódulva, egy görbü
letet formálván, bukik a pesti ágba. Akár a fe- 
rene-városi Duna görbületének növekedése vonja 
maga után a felsőbb vizet azon görbületbe, akár 
ezen felsőbb görbület szorítja kifelé a ferene-vá
rosi alsóbb görbületet, az mind egy; elég, hogy 
az alsó és felső lefolyások egyik a másikhoz hason
ló görbületeket ügyekeznek felvenni, s a Duna át
törésének a ferene-városi töltésnél a rákosmelletti 
görbület, ez ismét amannak fogna megfelelni. De 
ekkor a két városra nézve veszedelmes kigyózat 
(serpentina) képezné magát, melly felül a váci 
utat, s a Margit-sziget alsó felét a szőlőkön alul, 
a honnét kezdve már most is a magas partoktól 
a kis vízállás alig tíz ölnyire távozik, vagy a mi 
mindegy, felé a rongáltatás közelít, alul a Ferenc
várost, középütt a budai partokat támadná meg és 
szüntelen tartó rongálással nyugtalanítaná.
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.Harmadik veszedelem, a pesti ág történhető 
megerősbülése s a pesti partok naponként tapasz
talható eiiszapoltatása. Az iszapolások terjeszkedé
sét minden folyamok természete kitanulásánál a 
legszemesebb figj'elemmel kell kisérniink. Az isza
polások származása, növekedése, fogyása, s mind 
ezeknek mindennemű változásai jó eleve értesíte
nek bennünket felőle, — ha gondos szemmel tart
juk, akar egy századdal előbb— hogy a folyam mi
nemű lefolyást készül felvenni s leendő medrét 
ahhoz képest formálni. Minden bizony nyal a buda
pesti Dunán megtörtént változásokat előre — 
6 0 - 1 00 s több évekkel lehetett látni, valamint 
most is a később időkben megtörténendőket előre 
láthatjuk.

A pesti partok iszapol tatnak, lassúdad lej tő
séggel terjeszkednek befelé; a budai partok nem, 
sőt inkább hirtelen meredekséggel mélyehbednek 
s a víz nagyobb ereje megtámadásának vannak ki
téve. Előre tudhatjuk tehát, tudhattuk volna az
előtt Ötven esztendővel, hogy a Leopold-város a
latti partok belebb- fognak vonulni s a város ter
jeszkedésének nagyobb tért engedni, mint ez va
lósaggal megtörtént; s még ez eddig nem baj. 
Hanem egyszersmind tudnunk kell azt is , hogy 
az ezen térről kiszorult víznek ezentúl is szintany- 
nyi mennyiségben, mint ezelőtt, le kell folyni; 
tudnunk kell, hogy ennélfogva a budai partokat 
megtámadó erő nagyobbodik, a meder, áltáléi— 
lenben mélyül , a Pest felől viszont mindig ma- 
gashuló partok felől a víz Puda felé veszi magát; 
Pest felől a folyam sebessége lankad, midőn a- 
monnét elevenedik; az iszapolásnak mindig nőni 
kell, a víz erejének mindig még inkább a budai 
partokra általszoríttatni, lassanként a pesti ág 
sodra a budaiénak ellenébe áll, az ó - budai ág 
meglanVadván, vizét a pesti ágba küldi által.
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Ezeknek megfelelő munkálatok, alúl következők 
lesznek:

A budai partokba nagyobb erővel ütközött 
Duna már most nagyobb erővel csapódik a ferenc
városi töltés alá, a még szemlélhető eiőpartokat 
elhordja s mindaddig áskál cs mélyít, mígnem a 
töltés alá vevén magát, a hasonló áttörésre, mint 
a mellyel a csepel-szigeti régi medret elhagyván, a 
soroksári ágba tö r t , elegendő erőt szerez. Még 
most, úgy látszik, ezen veszedelem eléggé távol van, 
mert kis víz idején még az előpartok jó tova be
nyúlnak; azonban ne merítsük okoskodásainkat a 
kis víz állásából, mert kis vízkor úgy sem szokott 
veszély fenyegetni, s a folyamok pusztító ereje 
áradások alkalmával szokott mutatkozni. Már pe
dig, hogy ezen a részben nincs ollyan nagy biz
tosság, mint kis víz idejekor gondoljuk, nyilván 
mutatja mind az, hogy a kórház oltalmára már ed
dig is szükséges volt annak felsőbbik szegleténél 
egy kő töltést rakatni, mind az, hogy a magas par
toknak azon folytatása, melly a töltés alatt elnyúlt 
és Vörös László úr térképén feljegyezve találtatik, 
nagy részben egészen elhordatott, alig látszik va
lami nyoma.

Ez alkalommal szükség leszen az épülésben 
levő álló hídról is röviden emlékeznem.

Pest felől a hídfő iszapol, ezt mindenki előre 
láthatta, s tettlegesen láthatja most is, tehát nem 
kell bizonyítgatni. Hanem ezen iszapolást nem csu
pán maga a hídfő okozza, mert különben az által- 
ellenbeii budai hídfőnek is ugyanazon hatásának 
kellene lenni; hanem okozza Pest felől a sebesség 
meglankadása s a meder szélességének tölcséres 
szétterjedése; Buda felől ellenben a nagyobb se
besség az iszap lerakodását nem szenvedi. Iszapo
lás a pesti oldalon ezelőtt is tapasztaltatott, mert 
a régebben épült partmentő falak lassanként kéz-
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dettek feltöJtetni, s a leopold-városi épületek tágas 
előterét a partok belebbvonulása által nyert föld 
képezi. Eddig tehát a pesti hidfŐ nem szerző oka 
az iszapolásnak, hanem csak előmozdítója s kü
lönben is, mivel ezen iszapoltatás a partokhozfoglal- 
tatik, e részben minden aggodalomnak vége.

Belebb egy oszlop épül, mennyi távolságra? 
nem tudhatni bizonyosan, hanem úgy látszik, 
hogy a régi hajó-hid szélességéhez képest az uj hidé 
is körül-belől 200 Öl leszen, s a két belső oszlo
pok a hídfőktől körülbelül Ötven ölnyire esnek. Akár 
mint legyen, tudjuk, hogy a hidoszlopok között 
a víz sebessége megelevenedik, különösen pedig a 
hid-oszlopok és szárnyfalak közötti lefolyás «-ja 
7,54, melly különben 5 volna, azaz: a hid osz
lopok közötti sebesség másfél annyira n<5. A Mitisz 
s Clark urak közötti szóváltás következtében köz
rebocsátott röpirat 17-ik lapján olvastuk: hogy a 
pesti partoszlápnál a víz 12 —18', és hogy a kö
zép oszlop fölépülte után a víz sebessége annyira 
növekedett, hogy a 16 láb vastag hordalékot egé
szen fel szaggat van , azt közvetlenül a zárgát után 
rakta le, nudly miatt a víz mélysége ottan 15 láb
bal kevesedett, Ez épen úgy van, a mint: előre 
tudhattuk , hogy a víz sebessége másfélannyira fog 
nőni, s a másfélannyi sebesség magát másfélany- 
nyival (ejehb mélyíteni. De még ez magában a víz 
további munkálatának elitélhctésére nem elég. Ha
nem, mivel a lefolyás közlcges irányt tart a víz 
sodrával, ez okból a hídfő s belső oszlop között 
megsebesedett víz is, ezen irányban egyközúleg 
a mostani hajóhíd felé tódulván, annak közepe 
tájánál fog nagyobb mélységet készíteni, akkor a 
hajóhtdi szelvény megnagyobbodik, az eddigi áta- 
lános koz ép sebesség meg lankad, az elkezdett isza- 
polás pedig mindig nőttön növekedve, s az épít
ményhez fölebb tolakodva, végtére a fölsőbb vizet
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is a budai részre általszorítja, Pest felől pedig a 
Duna szelessége mindinkább a CD szelvény szabá
lyos szélességéhez igazulva megkeskenyebbedik.

Ezen pesti oszloptól Buda felé ismét más 
oszlop áll a víznek medrébe helyezve, mondják 
azon okból, hogy a megindult jég árjának a két 
oszlop között tágas tér maradjon. De a tágas tér 
nem sokat segíthet a jég járásán, ha az nem a 
kihagyott tágas tér felé szokta venni magát. Min
den tárgy pedig, mellyet a folyam magával ra
gad, a víz sodra felé vonatik, szintúgy a jégda
rabok, mint akármi más egyéb test. A nevezett 
oszlop épen a víz sodrába esett, s így a ritka 
jég járásának innét számítva, Pest felé 150, Bu
da felól pedig a sokkal sűrűbb jégjárásnak csak 
50 ölnyi térség van kihagyva

Clark úr megjegyzi, hogy a budai részen mun
kába vett építményeknél is a víz dolgozásának 
ugyanazon menetele észrevehető, mint a pesti 
part felől, azaz: valamint Pest felől, úgy itt is a 
sebesség megelevenedvén, a meder fenekét kezdi 
mélyíteni. Mindazonáltal egészen más körülmé
nyek jőnek tekintetbe itt, mint amott A víz ereje 
nem a pesti part felé dől, sőt inkább attól elvo
natik, ottan tehát, miután magát a megnöveke
dett sebességhez képest aránylagosan kimélyítet
te, lecsillapodott. Buda felől ellenben minélinkább 
mélyíti magába neki fekvő pesti víz sodrából an
nál több vizet von magába, a lecsillapodásra szá
mot nem tarthatunk, a kimélyítés határát, mel
lyen túl nem mehet, előre nem tudhatjuk, sem az 
alámosás, sem a partok rongáltatása ellen biztos 
mentő szereket nem használhatunk. A folyamba 
hányt kőrakás használ egy darabig, hanem ha már 
ehhez kell folyamodni, akkor a győzedelmes elem 
üli diadalát, mert a víz ezen behányásokon meg
ugrik, azontúl mély gödröt ás, a behányt köve-

17
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két ebbe temeti, melly meglevén, ismét ártalmas 
munkálataihoz kezd.

Bármilly óhajtandó volt volna is tehát, hogy 
elsőben a Duna szabályoztassék , és egy roppant 
költségű mű a rendbehozott, minden történetes 
változások ellen biztosított folyamra épüljön; 
mindazonáltal a mostani körülmények épülendő 
hidunk föltartására nézve is a Duna minelélébb 
végrehajtandó szabályozását annál inkább sürgetik, 
mivel az egyetlenegy, tökéletes megnyugvást sze
rezhető mentő szer abban áll, hogy az elemek le
győzhetetlen erejével szembe ne szabjunk, hanem 
azt a veszedelmes irányból félrevonjuk, másfe
lé térítsük.

Mindezeket előre kellett bocsátanom, mielőtt 
a Dunaszabál) ozás terv ének részletes fejtegetésé
hez kezdenék. Mert csak a íonnebbi taglalásokból 
láthatni azon számtalan rendetlenségeket, mely- 
lyek a Duna lefolyásában ezen szakaszon találtat
nak, s a mellyek első tekintettel minden öszve- 
függések gondos egybevetése nélkül soha senki
nek szemébe nem tűnhetnének; ezekből láthatni a 
rendetlenségek legfőbb szerző okait, és mindazon 
veszélyeztetéseket, mellyeknek a két főváros a 
mostani rendetlenség megmaradása esetében foly
tonosan ki van teve; ezek után lehet a szabályozás 
sürgető voltának indító okait érdemük szerint mél
tatni, s végezetre ezek után lehet a szabályozási ter
vek célszerű voltát megítélni, vájjon elejét veszik-e 
azok a rendetlenségek legfőbb nemző okainak ? 
kiterjeszkednek-e minden figyelemre veendő kö
rülményekre , s a Duna természetének mind az 
eddigi változásokból mind a jelen lefolyás körül
ményeiből kitanulható lényeges tulajdonaihoz van
nak-e alkalmazva?

Mindenek felett a rendetlenségek legfőbbik 
nemző okát a Duna szerfeletti szétterjedésében,s
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a víz erejének meglankadásaban találjuk, tnelly 
miatt a fölszedett iszapot a meglankadt sebes
ség tovább hordani nein bírván, felette szeles ki
terjedésű medrében lerakja, a jégóriásokat föl
tár tóztató akadályokat évenként neveli, melly köz
ben a vízágy feneke s azzal együtt a víz felső 
színe is ftflebb emelkedvén, mind a két oknak, 
azaz: mind a jégóriásoknak, mind a víz színe 
fölemelkedésének öszvemunkálkodásából szükség
képen veszedelmes kiáradásoknak kell származni. 
A Duna medrének ezen feltoltetése jelenleg an
nyira ment, hogy Clark úr bizonyításai szerint az 
anyafenék ( Urgrund ) a hordalékon alól 18—20 
lábbal alább fekszik, vagy, a mi mindegy, a Du
na a maga ágyának eredeti mélységét három öllel 
fölebb emelte, s csudáíkozunk-e tehát, ha az ára
dások gyakoriak, veszedelmesek í vagy kételked- 
hetiink-e, hogy, ha a folyamnak a maga ágya tisz
tán tarthatására elegendő erőt szerezünk, minden 
további sok költségbe kerülő, e mellett több kárt 
mint hasznot okozó toltögetések nélkül minden 
további veszélyeztetés meg fog szüntetni. Mert 
hiszen azt talán mindenki általiáthatja, hogy biz
tosabb eszköz ieend a víz színét lehetőségig alá- 
szálíttatni, s ezen alább szállított állapotában meg
tartani, mint ezentúl is annak hova-tovább föle
melkedését megengedni s a felduzzadt, ingerült 
habok ellen bizonytalan mentő eszközökkel küz
deni, még pedig ollyan mentő eszközökkel, rnely- 
lyek a veszedelemnek okát el nem hárítják, ha
nem nevelik, sőt a mostani rendetlenségeket is 
nagyobb részben azok okozták, a következen- 
dőkre nézve pedig mindig nagyobb romlással fe
nyegetnek.

E célnak elérésére egyetlenegy eszköz a fo
lyamok öszveszorítása, hogy kevesebb szélessé
gük maradván, meglankadt sebességök újra föl-

17*
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elevenedjék , erejüket ágyoknak lemélyítésére s 
annak tisztántartására Üszvesíthessék. Mennyire 
kell pedig üszveszorítani I ez a főkérdés, melly- 
re a következő észrevételek ntán felelhetünk.

A víz sebességét akadályoztató körülmények 
közé tartozik, ha a meder tartalmához képest a 
körülmérő nagy; mert a maga fenekéhez s olda
laihoz tapadó víznek, hogy tovább mehessen, azok
tól erővel szükség elszaggattatni, s ezen hozzá- 
tapadás meggyőzésére látnivalóképen annál na
gyobb erő kívántatik, minél nagyobb a körül mé
rő. És valóban ez az oka annak is , a mit már 
fönnebb sokszor említettünk, hogy a nagy széles
ség növekedésével egyszersmind növekedik a kö
rűim érő , s azzal együtt a lefolyást föl tart óz tató 
akadályok. Azért is a folyam medrének miitudo- 
mányos alakításában olly kiméréseket (dimensio) 
kell használnunk, mcJlyekben a tartalomhoz ké
pest a körülmérő legkisebb legyen, s az így ala
kult meder a folyam szabályos medrének, az en
nek megfelelő mélység, szélesség, sebesség, a fo
lyam elméleti (fheoretica) mélységének, szélessé
gének, sebességének neveztetik, mivel ezt az adott 
esetből, s a minden másodperc alatt lefolyó víz 
mennyiségéből eiőlegesen kiszámítások által meg
határozhatni. Hlyen elméletileg szabályos meder a 
félkör, félhatszög, félnégyszög, és az ezen utób
bival mind tartalmában mind köriilmérőjében egyen
lő hajlított oldalit meder, mellyben tétetvén a ma
gasságai; a felső szélesség -leszen—-'“Is k , az alsó 
szélesség—2/áh, a körülm erö^h, a tartalom—2h*.

De ezen szemléletileg szabályos szélességhez 
képest, másfelől a szabályos mélységnek nagy 
vizeknél elannyira tetemesnek kellene lenni, hogy 
a víz ágyának annyi kimélyítcsére számot, nem 
tarthatunk, előre föltenni legalább, nagyon merész 
bizakodás volna. Ugyanis már csak 100 öl széles-
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ségre a félkarika, félhatszög s félnégyszög sza
bályos mélységének, 50 ölnek; a hajlított oldalú 
szelvény mélységének pedig 30 Ölnek kellene len
ni, nagyobb szélességnél még többnek; és hogy 
valami folyam magát ennyire alá ássa, nem igen 
várhatjuk. Minekokáért ezen szemléleti szabályos 
szélesség gyakorlatilag csak kisebb folyamoknál 
és csatornák ásatásánál alkalmazható, a nagy fo
lyamok szabályos szélességének meghatározására 
ellenben gyakorlati módok ajánltatnak, mellyek 
közöl legelfogadhatóbbnak látszik ez:

Kerestessék a folyam egész mentében valami 
szakasz, hol zátonylások, szigetelések, iszapolások 
nélkül nagy hosszaságban minél egyenesebb irányt 
tart, áradásokat nem okoz, szélessége itt ott ke
veset változik, az ezen szakaszon találtató közép 
szélesség , vagy ha több illyen szakaszok volná
nak, az ezekből kikövetkeztetett közép szélesség 
tartassák szabályos szélességnek. Ez tisztán gya
korlati szabálynak látszik ugyan , mert csaknem 
kézzel fogható tapasztalatra utasít; de épen azért 
nincsen is semmi alapja, épen azért nagyon félő, 
nehogy' a használatban csupa önkénynek nyússon 
utat, vagy épen tévedések, tapogatódzások és 
bizonytalankodás Örvényébe merítsen. Kérdés: 
találunk-e iliy'en szakaszt nagy7 hosszaságban ? 
Mekkora az a nagy7 hosszaság ? néhány száz vagy7 
néhány7 ezer öli egy vagy több mérföld? Minél 
hosszabb, annál jobb. Úgy de minden hosszaság- 
nál van nagyobb, következőleg a valódi szabá
lyos szélesség föltalálására utasításul egyik sem 
szolgálhat. Hasonlót mondhatni a minél egyene
sebb irányról, zátony lásokról, iszapolásokról sat, 
mert sem egészen egyenes irány7t ,  sem zátony
lások és iszapolá3ok nélküli medert sehol sem ta
lálhatni; már maga a partok kisebb lejtése nem 
egyéb mint iszapolás a vízágy7 egyenetlen emel-
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kedései pedig mindannyi zátonyiások; a szigetek 
végezetre, lia szinte nem ezen szakaszon, hanem 
alább vagy fölebb találtatnak is, nincsenek-e be
folyással a szabályos szélesség megváltoztatására, 
és ha mindezek ellenére a szabályos szélesség nem 
ezen szakaszon találtatik, hanem valahol másutt, 
hol csekély hosszaságban nem egészen egyenes 
irányt ta rt, miképen fogjuk feltalálni? miképen 
kerülj ük-el, hogy szabályos szélesség helyett sza
bálytalant ne válaszszunk? Főképen pedig áradá
sok csak ott nincsenek, hol azoknak szétterjedé
sét vagy természetes magas partok gátolják, vagy 
az árvizek kiöntései ellen töltések épültek, s eze
ket senki sem rakta Ic szabályos szélességben, 
ugyanezért ezek minden rendetlenség legfőbb szer
ző okai, ugyanazért ott, a hol áradások nincsenek, 
annál több szigeteléseket, zátonylásokat, iszapolá
sokat találunk; a hol ellenben ezek hiányzanak, 
ott az áradások közönségesek.

Mások tehát mcgelégesznek azzal, hogy a ne
vezett minőséggel biró szakaszt ott keresik, hol 
még a középáradások ki nem Öntenek. Úgyde a 
folyam sebességének legnagyobb hatása a maga fe
nekének kimélyítésc épen a nagyobb árvizek ide
jén van; ha tehát ekkor a folyam szerteszét terül, 
nem bírhat elegendő erővel a maga ágyának kime- 
lyítésére, azután rendes partjai közé visszaszorul
ván, az iszapot a mederben rakja le, ágyát föle
meli , a megkisebbedett mélység hiányát a széles
ségben pótolja ki, és így elfogultság nélkül okos
kodván, azt kell következtetnünk, hogy az Hlyen 
helyeken találtató szelesség nagyobb a szabályos
nál , sőt az áradásoknak is egyik legfőbb szerző 
oka, a csekély mélység,- a víz ágyának, és víz 
tükrének fölebbemelkedése, s az ezekkel mindig 
együtt járó , szabályosnál nagyobb szélesség. Még 
is némellyéknél ezzel épen. ellenkező követkéz-
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tetősekre alapított szabályozási elveket látunk meg- 
állapittatiu. Azt gondolják, hogy mivel a közép 
árvízkori szabályosnak látsió szélesség nem veszi 
föl magába a nagyobb árvizeket, minden tekintet 
nélkül a szelvény egyéb mértékeire, a mélység
re , partok hajlítására, a szelvény tartalmára, s a 
középsebességre, az áradások okait igen egyolda
lúkig a szükséges szélesség hiányának tulajdonít
ják. innét van, hogy megtartván középáradások- 
hoz képest az említett tapasztalatokból kitaláltat
ható szélességet szabályos szelességnek, a nagyobb 
áradásoknak még ezenkívül ismét másik szabályos 
szélességet keresnek, s ezen szélesség alatt java
solják a töltéseket építtetni. Már pedig, hogy le
het ugyanazon folyamnak kétí’éle szabályos szé
lessége, egyik a kisebb, másik a nagyobb áradá
soknak megfelelő? avagy ezek közöl csak az egyik 
lehet szabályos, vagy talán sem egyik, sem másik; 
gondolhatni-e, hogy las víz színe fölött 9 —10 láb- 
nyira, például a szabályos szélesség száz öl, de 
már azontúl csak egy lábnyi földagadásnak is szük
ségképen 300—400 öl szabályos szélességnek kell 
megfelelni? s nem ezen szembetűnő rendetlenség 
eltávolítására szolgál-c a természet azon bölcs tör
vénye, hogy az áradással együtt mind a folyam 
sebessége, mind a > szelvény tartalma növekedik, 
minden elfogulatlan vízműértő egyenes belátására 
bízhatom.

Emlékezetbe keli azonban hoznom a töltések
nek fönnebbiekben kifejtett elmaradhatatlan ártal
mas következéseit. Az áradások ezek miatt szét 
nem terülhetvén, azon iszapot, mellyct különben 
a távul)evő vidékeken szerteszét elöntöttek volna 
(és talán nagy haszonnal azoknak egyfelől fölebb- 
emelésére, másfelől termékenyítésére), a töltések 
közé szorított mederben kénytelenek lerakni, azért 
is a töltések elsőben ugyan közvetlenül zátony lá- 
sokat, iszapolásokat, szigeteléseket okoznak, s a
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partvidék hasznos fölemelése helyett, a folyam 
medrét emelik folebb. Azután következik a folyam 
több ágakra-szakadása a szigetek között, melly 
miatt végezetre a töltések szabályos szélessége sem 
lévén elegendő, a fölebb emelkedett s föl ingerlett 
folyamok ereje ellenük fordul, azokat szétrom
bolja, s annyival nagyobb pusztításokat okoz, mi
vel egyfelől a vízágy föltöltetett, íoliszapoltatott, 
másfelől a töltéseken túl, előbbeni alacsony hely
zetében maradt.

Fölhozhatni ellenvetésül számos példákat, 
mellyek a fönforgó szabályozási elvek szerint a 
legjobb sikerrel végrehajtattak. De ezek egyiránt 
a tapasztalásból, valamint a természettörvényei
nek szemmel-tartásából merített okoskodásaik ere
jét meg nem gyengíthetik. A jelenleg jónak mu
tatkozó siker nem egyébnek tulajdonítható, hanem 
kirekesztőleg azon körülménynek, mivel a vizek 
munkálatai lassúk, a rendetlenségek számos évti
zedek lefolyta után kezdik elsőben észrevehető 
nyomaikat mutogatni, s még azután ismét számos 
évtizedek múltával vesznek annyira erő t, hogy 
közfigyelmet gerjeszszenek s eltávoztatásukra in
tézkedések tétessenek. Másfelől számos észrevé
teleket és fejtegetéseket olvashatunk a töltések 
időelőtti építtetésének ártalmairól, mielőtt a fo
lyamnak elegendő ideje volt volna vidékét feltöl
teni. De ha világ teremtése óta mindeddig elég 
idejök nem volt, meddig kell tehát a töltések épít
tetésével várakoznunk, s vájjon annyi évezredek 
lefolyta után tehet-e nagy különbséget 50—60 év 
előbb vagy utóbb % Nem az időelőtti töltések, ha
nem egyszerüleg a töltések ártalmasok, és a fo
lyamok szabályozását megelőző, a szükséges sza
bályozás elmellőzcsével s annak alapél veivel épen 
ellenkezőleg épített töltések mindenkor időelőttiek. 
Nem az időelőtti töltések, hanem egyszerüleg a
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töltések, a minden árvíz kártételei után| további 
előrenézés nélkül minduntalan fölebb emelgetett 
töltések hozták a vizeket mármár olly rendetlen
ségbe , hogy azok miatt (a mint már erre több 
nagytapasztalásu mütudósok az e részben meg
foghatatlan részvétlenséget tanúsító közönséget is
mételve figyelmeztetek), ha a vizek köriilti termé
szetellenes munkálatoknak nemcsak eleje nem vé
tetik, hanem a tudomány szabályai szerint egy
szersmind biztosító,célszerű szabályozások nem tétet
nek, elébbutóbb egy elkerülhetetlen, mindent föl
duló árvíz özönétől kell tartani« Es valamint ezen 
rendetlenségek, a folyamok ágyainak szüntelen 
magasabbra emelkedése nem egy pár év alatt, 
hanem századok múltával történt, hasonlót kell 
századok múltával várnunk a jelenleg alkalmatos 
időkorban építtetendőknek vélt töltésekről is, mel
lyeknek századok múlva szintúgy nem lészen, s 
a természet változhatatlannl munkás törvényei 
szerint nem is lehet más következése, mint ama
zoknak, és valamint most a régibb töltéseket idő 
előtt épülteknek mondogatjuk, szintúgy elkövet
kezik az idő, melly épen illyen megcáfolhatatlan 
adatokkal fogja a maradéknak bebizonyítani, hogy 
töltéseink időelőttiek voltak, igazabban szólván, 
hogy mindig és mindig, vagy kell, vagy nem, 
akár van más biztosabb mód az árvizek eltávoz- 
tatására akár nincs, egyedül töltésekkel akarni 
segíteni, ellenkezik a miitudomány elveivel.

A minden kártételeknek elejét vevő, egysze
rű, a természet törvényeihez alkalmazott, nem« 
csak hasonlíthatatlanul kevesebb költséggel járó, 
hanem a ráfordított költségeket százszoros jöve
delemmel visszapótoló biztos mód az előbbivel 
épen homlokegyenest ellenkezik. Nem a partokat 
kell a fölemelkedett meder magasbulása után emel
getni, mert ennek soha örökké vége nem lenne
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mindaddig, mígnem a folyamok végtére hegyek, 
halmok hátán folynának, s az emberek lakóhelyei 
a völgyekben örökös nyugtalanító veszélyeztetés
nek kitéve, egyszer elébbutóbb menthetetlenül a 
hullámok árjai alá temetkeznének : hanem épen 
ellenkezőleg a víz színét kell alábbszállítani, hogy 
a folyam alaesony állásban tartassák, a vidék la
kosai pedig a magasabb helyzetben teljes bátor
ságban láthassák magokat. Nem töltésekkel kell 
az áradásokat föltartani,hanem elejét venni, hogy 
azok a folyam partjain túl ne csaponganak, nem 
is külön szabályos szélességet keresni a töltések 
számára, holott az egyetlenegy szabályos széles
ségen kivid nagyobb szélességben egymástól tá
volabb esó töltések kisebb-nagyobb mértékben 
elébbutóbb ártalmas iszapolásokat, zátony lások at, 
szigeteléseket, több ágakra-szak adást, görbülete
ket s mindennemű rendetlenségeket okoznak, ha
nem a valóságos szabályos szélességet, a meder 
szelvényének tartalmát, mélységét, partok hajlí- 
tását kell a szerint meghatározni, hogy benne a 
legnagy obb áradások is kártétel nélkül letakarod
hassanak ; és végezetre nem a megtörténhető jég- 
torlások ellen őrizkedni, hanem a megtorlást oko
zó akadályokat végképen elhárítván, azoknak meg- 
történhetését egyátaIában eltávoztatok

Azonban a szabályos szélességnek szemlóle- 
tiképen leendő meghatározhatása iránt fölhoztam 
már egy nehézséget, hogy a szemléletiig kikere
sett szabályos szélességnek nagy folyamoknál olly 
tetemes mélység felel meg, minélfogva tekintetbe 
vevén kiváltképen a mederben alul lappangó aka
dályokat, annak egész kimélyittetésére alig lehet
ne számot tartani. Mind e mellett még ezenkívül 
egyik fő akadály, hogy a legnagy obb viz mennyi
ségét is tökéletesen megmutatható biztossággal ki
számítani nem lehet; ide járul, hogy a meder al-
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killára nézve kinyomozott analyticai kitételben a 
tapasztalati adatok, kisebb folyamok után s min
den esetre azoknak rendetlen állapotjokban tett 
mérésekből vétetnek, s hogy ezek a rendbeho
zandó nagy folyamoknál azoknak teljes rendbe- 
szedetésiik után is változatlanul álljanak, alig hi
hető.

Nem másként áll a dolog a tapasztalati meg
határozásokkal, mert ezekre nézve még több ne
hézségeket lehet fölhordani, s mindazoknak egy
bevetése végtére sein vezet egyébre, mint ön- 
kénytes megállapításokra épen a lényeges kérdés
ben, mellytől az egész szabályozás sikere függ. 
Mondottam már, hogy rendetlen folyamoknál mind
azon kivonatoknak megfelelő szakaszt, hogy ab
ból a szabályos szélességet biztosan kikövetkez
tethessük, találni alig lebet, a mit találhatunk, az 
is bizonyosan a rendetlen vízágy fölemelkedése 
miatt nagyobb szélességet fog mutatni a szabá
lyosnál, és végezetre a jelenleg szabályosnak lát
szó szélesség az egész folyam rendetlenségeivel 
szoros kapcsolatban áll, mellyek ha eltávolíttat
nak, kétségkívül a rendetlen folyam állapotjából 
vett tapasztalati adatok után kikövetkeztetett sza
bályos szélesség nem alkalmazható akkorra, mi
dőn a munkába vett rendbeszedés végrehajtatik.

Azonban bárinint legyen is , ez a főkérdés, 
mellynek eldöntése legszorgosabb körülnézést 
kíván. Azért is sem az egyik, sem a másik mó
dot külön válva elégségesnek nem tarthatjuk, mind 
a kettőt ősz ve kell hasonlítanunk, mind a kettő
re egyiránt figyelmeznünk, s csak a kettőnek Ösz- 
veegyezése nyújthat kielégítő biztosságot, annyi
val inkább félre kell vetnünk azoknak alaptalan 
véleményeiket, ha kik e legsarkalatosabb tárgy
ban, puszta gyanítgatások után csupán szem mér
tékre itélgetnek. Sőt ne elégedjünk meg ezzel is,
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hanem a meghatározott szabályos szélességet al
kalmazzuk a terv kivitelére, nézzünk utána, mi
képen lészen az a tettleges végrehajtás közben 
eszközölhető? nem állanak-e ellent természeti aka
dályok, sőt inkább magok a természetben fölta
láltató körülmények eJősegítik-e az erre alapított 
terv végrehajt hatását í Kétséges esetekben továb
bá tartsuk szemünk előtt, mellyik hibától kell
jen leginkább őrizkednünk, mellyik felé könnyebb 
a megtévedés, a kisebb vagy nagyobb szélesség- 
adásban-e, s mellyiknek vannak kártékonyabb 
következései ?

A kelleténél nagyobb szélesség ártalmairól 
már eddig bőven emlékeztem. Hozzá kell pedig 
már most tennem a legközelebb kifejtett nézetek 
következtében, hogy átalában minden folyamok 
közönséges hibája a fölötte nagy szélesség. E miatt 
tudományos ismeretek és vizsgálatok nélkül fö
lötte könnyű a tévedés, hogy a szabályosnak gon
dolt, és nem eléggé gondos körülnézés nélkül 
megállapított szélesség az igazi szabályos széles
séget tetemesen fölmulja, s az e részben elkö
vetett hiba, noha nem egy hamar, nem néhány 
évek és évtizedek múltával, hanem későbben, 
mindazon elkerülhetetlen rendetlenségeknek leszen 
nemző okává , mellyeket már eddig előszámlál
tam. A rendetlen, fölötte nagy szélességeknek 
mindennapi látása annyira megszokott tünemény, 
hogy, ha szintén a szabályos szélességet valahol 
föltaláljuk is, sőt gyakran akkor is, midőn a fo
lyam szélessége a szabályost jóval fölülhaladja, 
ezen keskenyebb szelességeket inkább szorulatok
nak nevezzük, mint sem a mint valóban kellene 
a nagyobb szélességeket hívnék és tartanók 
rendetlen kitágulásoknak, szétterülésnek. Azon té
tethető ellenvetésre végezetre, miszerint gya
korlatilag a fentebb előadott módokon szokott a
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szabályos szélesség megállapíttatni, és ezen sza
bályos szélességhez alkalmazva már eddig több 
rend beszed esek történtek, azonkívül hogy mind
azokat, mellyeket a kettős szabályos szélesség 
ellen (egyik a kisebb, másik a nagyobb áradá
sok számára, egyik az állandó partoknak, másik 
a töltéseknek) már fentebb felhoztunk, újra meg
újíthatjuk. Ismételve állani fog ugyanis, hogy 
ha a szabályos szélesség a nevezett gyakorlati 
úton kelleténél nagyabbnak állapíttatott volna is, 
a bekövetkező rendetlenségek nem egy-két év el
telte után, hanem sok idomulva fognak bekövet
kezni, mialatt a víz ágya magát lassanként feltöl
ti, s ígyr az eddig végrehajtott szabály ozások még 
korántsem olly'an régiek, minél fogva azokat e 
részben ny'omos elenvetésül lehetne használni. 
De más részről egyenesen a dolog természetéből 
következtetve, ott, hol a víz nagy távolságra e- 
gyenes irányban foly ik , az egyenes vonal min
den lehetők között a legrövidebb út lévén, a 
legnagyobb esetet veszi fel, a legnagyobb eset
hez képest legkisebb tartalmú szelvény s eh
hez képest ismét legkisebb szélesség kivántat- 
ván, tagadhatatlanul jóval kisebb szélességet fo
gunk folyamaink számára meghatározni, mint más 
egyéb rendetlen lefolyásoknál , mellyek közben 
épen ellenkezőleg mind a görbületek az esetet 
csökkentik, mind pedig egyéb akadályok a lefolyást 
hátráltatják. Már hát ezen gyakorlati úton kikö
vetkeztetett szabályosnak látszó szélességgel két
ségen kívül segítve lesz valamennyire a vizek ren
detlenségein, még pedig, meglehet, a legelső ered
ményekre nézve igen szembút iinőleg, annyival in
kább, mivel minden esetre segítve lenne megák
kor is, ha ennél nagyobb szélesség vétetvén fel, 
bárba ez a szabályostól még inkább eltávoznék , 
a foly amot, mindenütt, a mennyire lehet,ehhez al
kalmazva, a görbületeket kiegyenlítenek a még sok
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tonylásokat, szigeteléseket s a lefolyás minden e- 
gyéb akadályait kitelhetőleg eltávoztatnók, Mégis 
minden bizonynyal szabályozásoknál nem az a fel
adat, hogy a folyamok rendetlenségein látszólag, 
egy ideig, annyira-mennyire segítve legyen; ha
nem az, hogy minden származható rendetlensé
geknek gyökerestől eleje vétessék. Azért is vaja
mig tökéletes meggyőződésre nem jutunk iránta, ha 
vájjon felvett szabályos szélességünk nem tetemesen 
nagyobb-e kelleténél, méltán felmaradnak a bekö
vetkezhető rendetlenségek miatt i aggodalmak: nem 
iszapoltatik-e el későbben, nem töltetik-e fel las
sanként sok idő jártával szintúgy mint eddig? Ez 
annál hihetőbb, mert a zátonylásokat, iszapoláso
kat szabályozás alkalmával el kell hordatni, a fo
lyam feltölt medrét alább mélyíttetni, és ha a se
besség a meghatározott nagy szélesség miatt el- 
lankadásban hagyatik,mind ezt a folyam újólag a ma
ga medrében leszen kénytelen lerakni s a munkába 
vett szabályozás nem eszköz/end egyebet, hanem 
minden esetre ismét a meder feltöltését, csakhogy 
az élőbbemnél rendesebben egyenlőbben leendő 
feltöltését, s még ebből nem sok baszott követke
zik. Azután elő fognak állani a szemmértékre itél
gető, gyakorlati tapasztalgatók s azt fogják mon
dani: ime szabályos szélességre vettük folyamun
kat, ez sem volt elég, ágyát ujra feltöltötte, be
következtek ugyanazon rendetlenségek, mint e- 
lőbb, áradásoknak vagyunk kitéve most is, vala
mint eddig, híjába való minden szemlélgetés, theo
ria (mert ha tapasztalgatási módjok nem jól si
kerül, azt szokták theoriának nevezgetni); egyetlen 
egy biztos mentő szer a töltések építtetésében 
van. Ekkor hozzunk fel bármi alapos nézeteket, 
tudományos fejtegetéseket és tapasztalatokat, mind 
késő: a hekövetkezett rosznak nem a tudomá-
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nyok elveivel ellenkező szabályozási eljárás le
szen oka, hanem épen azon tudomány, melly- 
nek világával mindazokat előre lehetett volna 
látni, és mindjárt kezdetben egész biztossággal 
eltávoztatok

Minden műtudósok összeegyező véleménye 
szerint a szorulatoknak koránt sincsenek olly ár
talmas következesei, mint a szabályosnál nagyobb 
szétterüléseknek. Szorulatoknál nagyobb sebesség 
származik s ez a medert alul megtámadván, azt 
kimélyíti, melly után az eleintén rohanó sebes
ség ismét lecsíllapszik. Sőt még azon esetben is, 
ha a fenék kellőleg ki nem mélyíttethetnék, no
ha ezen eset felette ritkán fordul elő, a nagyobb 
sebesség előhozására csak egy pár hüvelyk fel- 
dagadás kívántatik, melly látnivalóképen 6—10 
öl mélységnél tekintetbe sem jöhet, áradást nem 
okozhat, vagy ha csakugyan ettől tartanánk, a 
partokat egy pár hüvelykkel magosítani nem nagy 
baj, semmi esetre nem annyi, mint a meder fel- 
töltetése miatt okvctetlenül bekövetkező áradások 
ellen magunkat Ölnyi és több magasságit erős, 
költséges, e melleit bizonytalan foganalu, a kész 
rendetlenségeket növelő töltésekkel oltalmazgatni. 
A vízmfitudomány tehát e részben is elhatáro- 
zottan oda utasít, hogy- kétséges esetekben in
kább a szabályosnak látszó szélességnél kisebbet 
mint nagyobbat válaszsznnk. Ide járul, hogy mi- 
helyest folyamink szabályozásában az első lépést 
megtettük, a természet mint legbiztosabb vezető 
azonnal oktatólag lép fel élőnkbe. A megsebesült 
folyam nagyobb erővel löködik összeszorított csa
tornájából előre, ágyát mélyíteni kezdi, mind a 
felszaggatott, mind a magával hordott iszapot ol
dalvást két felől rakja le, s a készülendő meder 
mind irányára mind szélességére további vezér
fonalat szolgáltatván, a természet munkálatainak
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folyvásti szemmeltartása kíilönüsen az iszapolá
sok és a part - hajlitások form áltatásában, a sza
bályos szélesség feltalálására mintegy kézen fog
va vezérel. Még akkor is, lia talán a szabályos 
szélesség kelleténél valamivel szükebbre határoz
tatok volna, s ez ritkán vagy talán soha sem 
történik, különben is részint teljes lehetetlenség, 
részint hiú iparkodás lévén mindenütt tökélete
sen egyenlő szélesség helyreállítására törekedni, az 
alsóbb szélességek nagyobbítása minden onnét e- 
redhető igen csekély bajnak a víz színe egy pár 
hüvejyknyi felemelkedésének s a valamivel meg
növekedett sebesség ártalmainak, lia ugyan ettől 
csak távolról is tartani lehetne, könnyen elejét 
venné. De, a mint mondám, attól, hogy folyamink
nak kelleténél kisebb szabályos szélesség határoz- 
tassék, soha sem kell tartani, az igazi szabályos 
szélesség, mint fentebb előadtam, két annyi, Jeg- 
felebb közel negyedfélannyi volna mint a mély
ség; pedig nagy folyamokat ezen szabályos szé
lességre vonni természeti legyőzhetetlen akadá
lyok miatt a lehetetlenségek sorába tartoznék. 
Vajamig tehát egy részben a felette nagy szé
lességeket, a mennyire lehet, keskenyebbekre vesz- 
szük, másfelől pedig a természetben feltaláltat
ható mértékek határai között maradunk: a szabá
lyos szélességnek kelleténél kisebbre állapításától 
tartani nem kell, s e részben azon ellenvetés 
sem állhat meg, mintha az adott szélességhez ké
pest a folyam magát illőleg ki nem mélyíthetné. 
Minden föld-neme a vízben feloszlik szintúgy a 
legkeményebb agyag, mint a porhanyó kerti föld, 
ennél fogva az alámosatásnak szintúgy nem áll
hat ellene egyik mint a másik. Kőszikla pedig 
ha létezik valahol, ez az egész vízágy fenekét ke
resztülfogja, vagy a meder mostani melységében 
létezik, s akkor a felsőbb s alsóbb részek ősz-
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szeszoritása, azáltal a víz színének fölebbemeí- 
tetésc hasznos és szükséges, a tudva levő helye
ken pedig nagyobb szélességet hagyni sem ne
hézséggel sem veszélyeztetéssel nincs öszvekőttet 
ve. Ha mélyebben létezik, akkor sem képzelhető 
oilyan szabályozás, melly által rövid időn vala
mi folyam egész hosszában a kitűzött szélességre 
vétethetnék, azért is a munkálat folyamata köz
ben azoknak holléte előbb főifedeztetik, mielőtt 
a történhető megszakítós veszedelmeitől retteg
nünk kellene.

Egészen másképen van a dolog, ha a fo
lyamok rendbeszedéséhez a szerfölött! nagy szé
lesség iránt ápolt elfogultságok fetétele nélkül já
rulunk. Nagy szélességeknél rendszerint, hol e- 
gyik hol másik part kisebb lejtésű, a meder kü
lönben is fel van töltve, a sebesség rneglankad- 
va, melly az ágynak tisztán tarthatására nem e- 
légséges. Azért is kettős következéstől kell tar
tani, vagy attól, hogy az egyik gyengébb hajli- 
tásu part feliszapoltaíik, vagy attól, hogy épen 
a meder közepében zát omlások, szigetelések tá
madnak. Egyik nem kevesbbé veszedelmes mint 
a másik. Az első miatt a víz sodra mindinkább 
a meredek eb b partok felé vonzódik, a merede- 
kebb partok nagyobb megtámad tatásnak lesznek 
kitéve, elsőben csekély, azután nagyobb görbü
letek származnak, a víz sodra utóbb igen közel 
a meredek partok alá veszi magát, azokat rongál
ja , veszedelmes kigj'ózást (serpentina) készít s 
a szabályozás egész munkája füstbe megy. A má
sodik miatt elsőben a fenék fölemelkedik, azután 
zátonyiások, későbben szigetelések mutatkoznak, 
a folyam ereje több ágakon megoszlik, sebessége 
lankad, s ennek fogyatkozását nagyobb szélcs- 
ségre-teriilés által akarván pótolni, a partok ellen 
támad s a helyenként megszüntetett rendetlensé-
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gek helyébe más helyeken mások tűnnek elő. 
Mind ez annál inkább elmaradhatatlan, mivel 
akármi szabályos szélesség adatik a folyamnak, 
legyen bár az, az igazinál tetemesen nagyobb; 
mindazonáltal a rendetlen szétterülések megszün
tetése után a lerakodott iszap nagy részben fel 
fog szaggattatni, s ugyan ez ismét más helye* 
ken o tt, a hol egy vagy más okból a sebesség 
lankadtabb, újra lerakodni. Szóval, akármit te
gyünk, ha munkálatainkat tökéletesen Összefüggő 
rendszerbe nem hozzuk, s ha azokat a természet 
törvényeinek szemmel-tartása nem vezéreli, ha 
az elemek legyőzhetetlen erejével dacolunk in
kább, mint sem munkálatainkat annak változha- 
tatlan törvényeihez alkalmaznék; ha a folyamok 
roppant erejét magunk ellen ingereljük, s annak 
gyenge testi erőnk parányiságát vetjük ellenébe: 
milliomokat áldozhatunk fel, még sem tettünk e- 
gyebet, hanem ha a rendetlenségeket és vesze
delmeket egy helyről a másikra megnagyobbítva 
tettük által; midőn viszont a természet törvé
nyeit követve, aránylag csekély munkával : és ̂ fá
radsággal minden veszedelmeket el távoztál ha
lunk s nemcsak a folyamok mindennemű“ jóté
konyságait hasznunkra fordíthatjuk, hanem ezen
kívül az árvizek alól megmentett termő föld a 
célszerű szabályozásokra fordított költséget már 
magában sokszorosan felülmúlja.



ü . S Z A K A S Z .
A Duna szabályos szélessége Pest és Buda
közt, s ahhoz alkalmazott

(I. a Térképet. Kőmet szét Vörös László által.)

Miután a fentebbiekben «fokozatonként elő
adtam, hogy a nemzeti jólét, műipar, szorgalom 
és kereskedés legfőbb alapja a közlekedés, en
nek ismét a hajókázható folyamuk rendbeszedé
se ; azután ismét kifejtettem, hogy az egymással 
összeköttetésben levő folyamok között mindig 
kell lenni egynek, melly a többeket magában fel
fogván, egyesíti, ennél fogva legfőbb tekintetet 
érdemel, s ez, honunkban a Duna; továbbá, 
hogy a Duna mentében fő képen a két főváros 
vonja magára a fő figyelmet, a mennyiben noha 
ezen két főváros a honi szorgalom és míveltség 
gyiilpontja, mégis folyvásti veszélyeztetésnek s 
talán lehető végpusztulásnak van kitéve; vége
zetre kifejtettem, hogy minden folyamszabályo
zási tervnek ok vetetlenül a folyam szabályos szé
lessége meghatározásán keli épülni s ahhoz al
kalmaztatni: már most közvetlenül folyik, hogy 
a Duna liuda és Pest közötti szabályos széles
ségének vizsgálatára és megállapítására menjek 
által.

Erre nézve kétféle ut nyílik előttünk, egyik 
szemléleti, másik gyakorlati; mindkettőre nézve 
előadattak azon észrevételek, mellyeknél fogva 
az alkalmazásban sem egyik sem másik elegendő

18*



276

biztosságot nem nyújt. Azért is ezen legfőbb nyo
ma tosságú tárgyban nemcsak mind a kettőnek ösz- 
szcvetéséből, hanem egyszersmind a szabályozás 
további körülményeire kiterjesztett gondos előre
látással leszen szükséges a felveendő szabálv os szé
lességet megállapítani.

Már a szabályos szélesség szemléleti megha
tározásában első nehézségül ad ja magát elő a min
den másod percben lefolyó víz mennyiségének ki
ttié hatása , annyiv al inkább mivel itt fői; épen a 
legnagyobb vízállással lefolyó mennyiséget kellene 
tudni, s a különben is sok fáradsággal s nehézsé
gekkel összekötött sebesség-mérés, a megáradott 
folyam sokkal nagyobb sebessége és mélysége miatt 
csaknem lehetetlenné válik. És ha mégis eszkö
zölhető volna, a nagy áradás nem szokott olly tar
tós állapotba juni, hogy azalatt a mérések elvé
geztethetnének, a folytonos áradást azonnal foly
tonos apadás követi; minél fogva a nagy bajjal 
végrehajtott sebesség-mérésekből végtére sem tud
hatnék , mellyik vízállásnak felelnek meg. Ezek 
miatt a kisebb vízállásoknak megfelelő mennyisé
gekből kell a legnagyobbik vízállásnak megfelelő 
mennyiséget kiszámítani, s az e végre szolgáló a- 
nalyticai kitételek még most sem bírnak elegen
dő biztossággal, sőt némi valószínűséget sem 
ígérnek.

Mindazonáltal a Duna legnagyobb víz» mesz- 
tésének meghatározhatására amazoknál sokkal 
biztosabb módokhoz folyamodhatunk. Ugyanis több
féle vízállással a sebességek egészen le a fenékig 
gondos szorgalommal megmérettek, s így ezekre 
nézve az ingatag véleményekre alapul! közép se
besség kikeresésének hiányai egészen megszűnnek. 
Továbbá megmérettek különösen 5'—7"; 10' j 
13''—1" vízállásai, azértis az ezeknek megfelelő 
víz mennyiség elég biztossággal tudatik. A legna-
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gyobb áradást 1 S'-nál magasabbnak nincs okunk 
felvenni, mert, noha a jeges árvizek ennél maga
sabbra nőnek is, azok nem a víz mennyisége nö
vekedésének, hanem a megtorlásoknak és bedu
gulásoknak következményei; és midőn adataink 
5'— í3'-ig terjednek, az áradásnak sokkal nagyobb, 
majd nem két annyi távolközben (intervallum) is
meretes törvényéből 18'-ig elég biztossággal kö
vetkeztethetünk ; végezetre pedig elmelíőzzük 
mindazon hiányos analyticaí kitételek alkalmazá
sát, mellyek vagy a kinyomozhatatlan adatok miatt 
használhatatlanok, vagy pedig a tapasztalatokkal 
egyező eredményekre úgy sem vezetnek. Azért is 
a szemléleti feloldáshoz elegendő adatokkal ellátva 
közelíthetünk.

Tévén a víz mennyiségét =  M; minthogy ez, 
a magasság nöttével együtt nő s annak alábhszál- 
lásával együtt fogy, minden kétségen kiviil függ
vénye a magasságnak; ezt tegyük =  x; a víz- 
mennyiség növekedése törvényének ezen végetlen 
sorzat alakjába kell foglaltatni:
M =  a. -+■ bx , ex2 -+- dx3 -h , . . . px.
melly sorzat természettel összehajtó lévén a ké
sőbbi tagokat elhagyhatni. Még pedig háromféle 
adatunkhoz képest: 5 '— 7"=5',583-aI M=54081;

10' =  10,000-alM—94521
13'— l '  = 13,083-al M=134062

ha kitételünkben a 3-dik és felsőbb hatványokat 
elhagyjuk: három ismeretlennek meghatározására 
a következő három egyenletet birandjuk:

54081 =  a -H 5,583b -f- 3 l,l7c 
94521 == a -4- 10b -h 100c

134062 =  a -+* 13,083b-+- 171,17c 
mellyekből találtatván: 

a— 30180; h— 1531,7; c=  849,24
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a 18 Iábnyi áradásnak megfelelő vízmennyiség ta
láltaik:

M=30280 + 1531,7 X 18+489,24 X ( 18)2 
=30280+27570,6 +158510

azaz:
M=21636lc/; mellyből

Tudva lévén a minden másodpercben lefolyó 
víz legnagyobb mennyisége M =216361, tétetvén 
az eset—«, találtaik (Eytelwein. VII. R.130. §.)

Bé csi mértékre vonva :

1.

2.
Budapest között az eset mértekei alul a pus

kaportárra] általellenben 119' — 6"— 3"', fölül a pesti 
szigetnél H 6 '—7"—2", különbség 2'—11/;—
■=2'924; a távolság egymástól 7000—42000'; 
honnét:

2,924
«=» - — =0,(0)* 69619; Log.=0,8427282-5

azután tétetvén b=1000, egyenletünk leszen: 
h3— 164h— 81965 =  0

mellyből h 45; h >  44
tehát fölvevén h = 4 5 , leszen a szelvény tar
talma 45,0 OOD'

De mivel a legrendesebb formájú félnégyszög 
szelvényt keressük, erre nézve kell lenni Va b2=  
45000; b=300 s ezen értek helyettezéscvel:



279

(1) h3 — 6069h — 91072 = 0 ;  honnét
h <  85; h > 8 4

tétetvén pedig h=S4 leszen a szelvény tartal
ma T=84.300=25200

mellyből b=221,5 s ennek helyette zésé vei:
(2) h3 — 14488b — i 626300 — 0

h >  155; h <  158 
és így újra tétetvén h=15S; leszen 
T = 1 38,221,5=35451; b=266,35 

újabb helyettezésse l:
(3) h* — 8676h — 1155380—0

h >  130; h <  132
és ha tcszsziik h=132; T—132.266,35= 
3515S; b=L>65,17 

inég egyszer:
(4) h3 — S792h — 1165666=0

h >  132; h <  133
s tétetvén h=133; T=265,17.133=35268 
közép számmal T=35213 

b=265,4 
h=l32,7

És mivel még a megközelítés iránt kétsé
günk maradhatna föl, visszaszámítva találjuk:
M— \  / 8206,5.(265,4)3(132,7)3. a_216838/

^  530,8
végezetre ezen mértékek szerint a hajlított for
májú szelvény

I 0 9 7
felsőbbik szélessége = __ _=442'', 3=73,7

3
nem egészen 74 öl.
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Mindazonáltal nyomos okaink vannak, a mi
ért ezen kitalált szabályos szélességet el nem fo
gadhatjuk. Egy részről irgyanis, e szerint a mély
ségnek közel 133 lábnak, ölnél többnek kel
lene lenni, mint most, illyen nagy mélységben 
pedig könnyen, és igen hihetőleg olly rétegek jö
hetnének elő, mellyeken keresztül a víz magát a 
megkívántaié mélységig alá nem moshatná; más 
részről a természetben találtató meder szélességeit 
illy tetemesen megkevésíteni emberi erőt fölmu
ló munka lenne. A fönnehbi kiszámítások nemis 
ezen végből tétettek, hanem azért, hogy azokból 
annál világosabban által lehessen látni, miliy te
temes hibák lehetnek a folyamok szabályos szé
lességeinek alaptalan tapasztalati adatokra épített 
vagy, a mi még ennél is sokkal veszedelmesebb, 
csupán szemmértékre gondolatszerinti meghatáro
zásában. Továbbá gyakorlati tudományokban a 
szemléletnek és tapasztalatnak egymással kézen
fogva kölcsönösen kell já rn i, egyiknek a mási
kat elősegíteni, a tapasztalati tévedésektől ma
gunkat szemléletileg, a szemléletiektől gyakorla
tilag biztosítanunk; és mivel itt a szemléleti igaz
ságok is tapasztalatokból vétetnek, mivel ezen ta
pasztalatokat mély belátásu férfiak tették, tudo
mányos rendszerbe foglalták, a természet tüne
ményeinek törvényeit fölfedezték; ha mi más 
részről öszvefüggetlen egyes tapasztalatainkat kö
vetve , a már adott útmutatásokat mellőzzük, 
munkáinknak óhajtott sikerét sem nem várhatjuk, 
sem nem kívánhatjuk. Tapasztalati adatainkat te
hát szükség más rcszról a tudomány elveivel ösz- 
vehasonIllanunk, az eltérések gyökeres okait föl
keresnünk, s a főim aradó kétségek homályait a 
tudományok világosságával eloszlatnunk.

Már hát közelítsünk tapasztalai! adatok után 
valami elfogadhatóbb szabályos szélesség megálla-
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[Utasához, ezt a következő tapasztalati adatok után 
tehetjük. A munkálja vett hid szelvényénél az ős
fenék (Urgrund) a valóságos fenéken alól 20'-al 
esik alább, azaz a Duna magát a valóságos eredeti 
fenéknél már eddig 20 lábbal fölebbtöltötte: ugyan
ott a mélység 20 láb , a fölvett legnagyobb vízál
lás 18 láb, az egész mélység a régi föl nem töltött 
ágyhoz képest 20-H20-+-18=58 láb.

Ha akarjuk, hogy a Duna magát legalább ad
dig, mint volt valaha régi állapotjában, ezentúl 
is kimélyítse, a szelvény mértékeiben a magas
ságot 58 lábra kell szabnunk, legyen az h — SS7,

Már most keressük azon szelvény mértékeit, 
mellynek szabályos hajlítása mellett, legyen tar- 
talm a=T=352I3, magassága h=58, s tegyük az 
ismeretlen egész magasságot=x, lészen: 

a felső szélesség — ’%x
alsó szélesség =  ’% (x—h)
közép szélesség =  x— 5/ah 
a szelvény tartalma= ( ,0/s x — 5/z\\) h 

>73x h — 5/al r s T =  35213
3T +  5h2 105639h- 16820 t, , , ,X = _______= a______________— 211'

10h 580
a felső szélesség 70.V— 117 öl.

Más mértékeket vehetünk onnét, ha azt ál
lítjuk, ámbár bebizonyítani nem tudjuk is, hogy 
a Duna magát azon mélységre, mellyel már egy
szer valóban bírt, jövendőre nézve alá nem mé
lyítheti. Ezen állítás mellett is, mégis csakugyan 
föl kell vennünk, hogy mostani állapotánál magát 
alább mőlyítendi. Tegyük föl tehát, hogy az alá- 
mélyítcs középmélységet tart a vízágy régi és mos
tani mélysége között. Valaha a régi mélység, mint 
fönnebb ki volt mutatva,5 8  lábig ment, a mos-
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tani mélység a Gellérthegy alatt kis vízen alól 24 
láb; 18' vízállással 24+18=42' középmélység a
kettő kozott =  50'. Ezeknél fogva:

2
x =: 3T~H5h2 — 105639-4-12500 „

10h ŐOO

a felső szélesség — 787'|= 131 öl.
3

De vegyük föl az utolsó esetet, hogy semmi
vel se mélyíthesse magát alább, mint jelenleg a 
Gellérthegy alatt, noha már ezt alig fogja valaki 
állíthatni, akkor leszen h—42

i05639*+8820_ 272'. 5
420

070«
a felső szélesség _=90S ',3=151 Öl

3
Ennél íolebb nem mehetünk, ha csak azt nem 

akarjuk állítani, hogy a szabályozás végrehajtása 
után a víz medrének fölebb kell töltetni mint ed
dig. Azértis ezen szélességet hasonlítsuk öszve a 
jelenleg föltaláltatható tapasztalati adatokkal.

A Gellért hegyénél a CD szelvény felső szé
lességedből) öl. De hogy ezen szélesség kelleténél 
nagyobb, mindaz mutatja, mivel a partok hajlí- 
tása igen lassudad; mindaz, mivel a víz sodrában 
a legnagyobb mélység egyenlő mértékben nem 
terjed szélesebbre 300 lábnál, mellynek a rendes 
formájú szelvény mértékei szerint 838 lábat kel
lene tenni, s így ezen szelvény a maga teljes ki
formál tatásától még igen távul jár.

Fölebb a Margit szigeténél a Festősziget távol
sága a budai partoktól 170 öl; a Margitsziget és 
óbudai nagy-sziget között szintannyi; nemkiilön-
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ben a nagy-szigettel általellenben hasonló távolság
ra a pesti-sziget és Margit szigete között zátony - 
lás mutatkozik, mindezeknek mentében pedig a 
partok iszapoltatnak; a pesti ág szélessége vége
zetre középütt nem egészen 160 öl. Mindezek azt 
mutatják, hogy a Duna magának a mostani lefo
lyáshoz körülbelül 150— 160 öl szélességet erőlkö
dik készíteni, s a tapasztalat öszveegyez az elő
lege« kiszámításokból talált 151 öl szabályos szé
lességgel.

Megnézhetjük azt is, mi szélességet fog mutatni 
ezen gyakorlati szabály: kerestessék a folyam men
tében valahol egy ollyan szakasz , hol a folyam mi
nél hosszabban egyenes irányban folyik zátony Iá- 
sokat és szigeteléseket nem okoz, s az itt találtató 
szélesség szabályosnak vétessék föl.

Hlyen szakaszt a tolnai, sükösdi és bogyiszlói 
határok között találunk, s ezen szakasznak közép 
szélessége szinte nem több 160 ölnél. Igaz ugyan, 
hogy ezen részen árvizek idején a Duna kiönt, de 
a mint már fönnebb is fejtegettem, ollyan szakaszt, 
mellyben áradások se legyenek, a folyam ágya is 
zátonylásoktól és szigetelésektől ment legyen, rit
kán vagy sohasem találni; sőt épen ezen rendet
lenségek oka leginkább az áradások szétterülésének, 
föltartóztatása, annálfogva zátonylások és szigete
lések azon tájakon gyakrabban tapasztalhatók, 
mellyek árvíznek nincsenek kitéve; azon tájak el
lenben, hol a folyam ágyában zátonylások és szi
getelések nincsenek, árvízzel boríttatnak, azértis 
a tapasztalati szabály kénytelen illyen tájakra szo
rulni. Egyébiránt alaptalan félelem, mintha neta
lán az illyen tájakon találtató szélesség kisebb vol
na a szabályosnál, annál kevésbbé helybenhagyható 
pedig, ha még ezenkívül a nagyobb árvizeknek 
egy másik szabályos szélesség határoztatik, s an
nak távolságában töltések építtetnek; mert egy az,
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képtelen volna állítani, hogy 10—12' vízmagas
ságnak például 160 öl szélesség szabályos, de már 
13-nak 400— 500 öl kivántassék; más az, hogy a 
töltések hol magasabb, hol alacsonyabb helyeken 
vitetvénkeresztül, egyik ellenmondásból a másik
ba esünk; ha az árvizek számára szabályos szel
vényt akarunk alkotni, akkor a szabályos szeles
séget kellene a hely színe körülményeihez alkaj- 
mazgatni, ha pedig a szabályos szélességet folyvást 
megtartjuk, akkor az ennél sokkal nagyobb figyel
met érdemlő szabályos szelvény vettetik rendetlen 
változások alá. Szóval e két alapigazságot nem le
het eléggé gyakorta ismétlenem, hogy: a folya
mok rendetlenségeinek, pusztításainak, kártékony
ságainak legfőbbik szerző oka a töltések. A termé
szet bölcsen gondoskodott felőle, hogy az alacso
nyabb vidékek az árvizek iszapolásai által lassan
ként fölemeltessenek, termékeny, mívelhető földdé 
tétessenek; de midőn töltéseinkkel a természet 
ezen jótékony munkálatát gátoljuk, korántsem 
eszközlendjük azt, a mit vélünk, a magunk biz
tosítását, mert a folyam a maga ágyát emeli fel, s 
az árvizeknek egyszeri nemcsak megtörténhető, 
hanem még eddig mindig megtörtént, mindig 
szükségképen valaha megtörténendő kirontása sok
szorosan több kárt okoz, m inta gyakoribb ugyan, 
de sokkal kevésbbéveszedelmes áradások, és ezek 
a természet rendes folyamatában mindig ritkábbak 
és ártatlanabbak lennének, az alacsony tájakat fel
emelnék, végezetre megszűnnének. Másik hason- 
lag nem eléggé ismételhető alapigazság, hogy: a fo
lyamok szabályos szélessége megállapításában soha 
sem a fölötte kis szélességtől kell tartani, mert a 
folyamok igazán úgynevezett szabályos szélességre 
vétele már magában lehetetlen volna, s e részben, 
úgy hiszem, soha még eddig hiba nem történt. 
Hanem őrizkedni kell a felette nagy szélességadás-
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tói, mert minden rendetlen folyamoknak gyökeres 
liibájok a fölötte nagy elszélesedés, s ebből veszik 
eredetöket a több rendetlenségek, e miatt lett ál
talánossá azon elfogultság, a miért még a szabá
lyosnál tetemesen nagyobb szélességek is elégte
leneknek gondoltainak, s a folyamok szélességei
nek fölötte nagyra lett meghatározása volt eleitől 
fogva minden bekövetkezett számos rendetlensé
gek kimeríthetetlen kútfeje , a fölötte nagy széles
ség megállapításában követtettek eleitől fogva 
minden hibák s e részben követtetnek el mind e 
mai napig.

De menjünk tovább a szabályos szélesség al
kalmazásában.

Az eddigiekből már bőven által lehetett látni, 
hogy ezen úgynevezett szabályos szélesség, melly
ről már eddig olly sokat beszeltünk, s mellyhez 
a rendbeszedést kell alkalmaznunk, teljes szigorú
sággal sóba meg nem állapítható , hanem inkább a 
folyam természetéhez s helyszínű körülményei
hez alkalmazandó , ennélfogva látható az is, hogy 
e miatt a többféle szabályos szélességek kÖző! egyet 
kell kiválasztanunk, a mi a helyszínű körülmé
nyekhez legjobban illik, s ezen kiválasztást nem 
másképen tehetjük, hanem ha elővigyázatainkat 
egyszersmind a munkába veendő szabályozás vég
rehajtására kiterjesztjük. Már hát a kiszámítottak 
közöl, úgymint: 74, 117, 131, 151 öl a 150 öles 
a természetben találtató mértékekkel legjobban 
öszveegyezik. Vegyük föl ezt, és folytassuk vele 
luunká arainkat.

Elsőben a meder, mostani állapotjában, az 
ősfenék felett három öllel föl van emelkedve; a 
szabályozás céljának kell lenni, hogy a meder a 
hordaléktól legalább kitisztíttassék. LJgyde a hid- 
oszlopok zárgátai között a sebesség annyira növe
kedett, hogy a hordalékot félszaggatván, azt kisep-



rette. Mivel pedig a szárnyfalak nélküli lefolyás 
ja 5, szárnyfalakkal 7,51; a zárgátak közötti 

sebesség másfélannyira növekedett, és igy a fo
lyam medrének kitisztítására másfélannyi sebes
ség kívántatik, mint most, következőleg a széles
ségnek köriilbelŐl másfélannyi öszveszoríttatása. A 
szélesség azon a részen jelenleg 225 öl, mellyből, 
hogy másfélannyi sebesség eszközöltessék, 1/3-át, 
75 Ölet kivevén, ezen adatokból is fönmarad sza
bályos szélességnek 150 öl, mint fölvettük. A 
mennyiben pedig ezen megszorításnak szükségké
pen a pesti részen kellene tétetni, hol 1/3 rész szé
lességnek a partok gyengébb hajlítása miatt a szel
vény tartalmából nem szinte egy harmadrész felel
ne meg, ismét oda mutat, a mit már annyiszor is
mételtünk, hogy a felvett 150 öl szélesség inkább 
sok mint kevés. Azon tétethető ellenvetésre pedig 
mintha a Duna magát ennyire le nem mélyíthet
né, mind a felhozott adatokból tettlegesen meg
van felelve; mind onnét, mivel a szélesség fo
gyatkozását minden folyam természetesen a mély
ség aránylagos nevelésével pótolja ki; mind vége
zetre, mivel minden foid-ncme a vízben fölolvad
ván , a sebesség növekedéséből származandó a- 
ránylagos alámélyítésnek semmiképen ellent nem 
állhat. Másik ellenvetésül föl lehetne hozni, hogy 
a tetemesen megnövekedett sebesség a hajózást 
akadályoztatná. De a mondott sebesség csak ad
dig tart, míg a meder illőieg kimélyíttetik, azután 
elébbi állapotjába visszaáll, s a medernek további 
tisztántarthatását nemcsak a sebesség,hanem egy
szersmind a nagyobb mélységit víz nyomása esz
közli.

Továbbá nézzünk utána, hogy a fölvett sza
bályos szélesség mellett maradván, ha a folyam
nak természetes irányt adunk, ezen fölvett sza
bályos szélességgel hová esnének a készítendő pár-
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tok. E végre a CD és LM szelvények között hosz- 
szabbítsuk meg a víz sodrának irányát. Ezen meg
hosszabbított irány a budai parto t, a nevezett 
szelvények közötti középponttól 7 20 Ölnyire met
szi. És mivel a víz alul és fölül természetesen 
egyenlő hajlású lefolyást ügyekezik fölvenni, te
gyük föl ugyanezen táválságot ellenkező irányban 
aláfelé, ezlészen a természetes folyásba igazított 
pesti part egyik pontja. Tegyük által innét a sza
bályos szélességnek megállapított JöO ölet Buda 
felé, ez ismét a természetes folyásba igazított 
budai part egyik pontja leend. S  ezen a részen 
azt látjuk, hogy épen ott a nyulfutási-sziget e- 
melkedett föl, azaz: épen maga a természet a 
maga újjainak nyomát hagyta, s ott kezd magá
nak pontokat készíteni, hová bennünket előre- 
bocsájtott szemléleti vizsgálataink vezettek. Ugyan 
itt a nyúlfutási-sziget, és a kopaszi zátony kö
zött egy nyelvformára benyúló mélyebb medrecs- 
két veszünk észre, s ez sem mutat mást, hanem- 
liogy a Duna ezen folyamatából nem könnyen 
vette magát másfelé, s ezen régi folyamatába 
kevés segítség hozzájárultával könnyen visszaiga
zodnék.

A gellérthegyi szelvényről már mondottam, 
hogy a kitalált szabályos szélességgel közel Ösz- 
veegyezik, a szelvény gyengébb hajlításai pedig, 
kivált Pest felől, nyilván mutatják, hogy annak 
még rendesebbé tételére még egynéhány Ölnyi 
öszveszorittatás kivántatnék. Fölebb a Margitszi
get alsó csúcsánál nemcsak tetemes zátony lás 
látható Buda felől, hanem egyszersmind ugyanott 
a Festő sziget formáltatott. A pesti ága t, hogy 
megerősödvén, s a budait meglankasztván, ve- 
szélylyel fenyegető nagyobb görbülés ne szár
mazzék, melly a folyam sodrát előbb egészen Bu
da alá nyomja, honnét ismét nagyobb erővel a
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ferenczvárosi töltés alá terülvén, azt támadja meg, 
sokáig magára hagyni nem lehet. Ennél fogva a 
gellérthegyi szelvénynek legalkalmasabb öszveköt
tetése leend a Festősziget csucscsával, melly vég
bevitetvén, a gorbiilet sokkal gyengébbé változik, 
az óbudai ág megerősüllével mostani egyenes irá
nyában a budai partoktól elvonódik, alább az álló- 
híd középoszlopai közé, s a meder közepébe iga
zul, s igy mind a Buda felé nagyobb erővel vo
nuló jégjárások veszedelmei, meily felől egyéb
iránt a hídfő és budai középoszlop között csak 
50 ölnyi távolság maradi , mind az oszlopok és 
partok rongál tatása eltávolít tatnak. Még fölebb 
végezetre ismét ezen szélesség alatt a pesti és 
Margit-szigeteket s a köztük eső zátonylást, le
het öszvekötni, mellyek után a két város között 
a folyam természetéhez alkalmazott rendes lefo
lyás fog helyreállani. Úgy látszik tehát, mintha a 
gellérthegyi szelvény szélességét, és egyéb mér
tékeit maga a természet példányképen alakította 
volna, s a szabályozás eszközlésére önmaga je
lölte volna ki az egymással öszvekapcsolandóleg
főbb pontokat. És valóban úgy is van, mert sem
mi tudomány nem egyéb, hanem ha a természet 
törvényeinek, munkálatainak, útmutatásainak szem- 
meltartása, s cselekvényeinknek ahhoz alkalmazá
sa, és ha valóban ezen utat követjük, mindenütt 
a természet elkezdett munkálatainak nyomaira aka
dunk.

Ellenben vegyünk föl ennél valami nagyobb 
szabályos szélességet, például 220 ölet, mennyi a 
hajóhídnál jelenleg valóban találtatik. Minden il
lyen nagy szélességű szelvényeknél, mint a tér
képen látható, a vízágy a pesti félen csaknem 
fele részbí n aránytalanul föl van iszapolva s ezen 
iszapolás mindinkább befelé vonul, az e miatt ki
szorított víz mennyiségének a víz sodra egész ere-
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jenek mindinkább a budai partokra kell feküdni* 
s így a már jelenleg is elég kártékonyaknak mu
tatkozó rendetlenségek kétségenkivül mindinkább 
fognak növekedni, mindinkább veszedelmesebbek
ké válni* Ellenvetésül hozhatjuk fel ugyan 5 hogy 
ezen iszapolásnak nem annyira a tetemes széles^ 
ség, mint inkább a gellért-hegyi megszorulás le
het oka. Fogadjuk el ezen ellenvetést is, ámbár 
semmi bebizonyítható adatokkal, vagy okoskodá
sai nem iám ogat tatba tik. De viszont kérdem, miért 
nem inkább a gellért-hegyi szondától tágította vol
na magának, holott az ottani pesti partok könnyű 
porhanyó földből állanak; miért nem hordotta, mos
ta, seprette el ezt magával a Duna ? s miért e helyett 
inkább a felső partokat tölti fel? Kétségkivül azért, 
mert a gellért-hegyi szélesség korántsem kicsiny 
a Dunának, ellenben a hajóhíd melletti minden 
bizonynyal kelleténél szélesebb, a gellért-hegyi 
szélesség közelebb jár a valódi szabályos széles
séghez, a hajóhíd mellettinek pedig azt tetemesen 
felül kell haladnia.

Hanem a felhozott ellenvetést használjuk 
már most viszont ellenvetésül, a nagyobb szé
lesség mellett nyilatkozó vélemények meg
cáfolására. Nem vitatom tehát, mellyik szé
lesség legyen szabályosnak elfogadandó, megen
gedem azt is, hogy a pesti oldal feliszapoltatásá- 
nak nem a szabályostól eltérő 220 öl fölösleges 
szélesség legyen oka, hanem inkább a gellért-he
gyi összeszorulás, s mindezek mellett a szabályos 
szélességtől százon 6— 10 öinyi eltávozást nem 
tartok tekintetbe veendőnek. Igen, de itt alig 300 
ölnyi távolságra a Duna 160 öinyi szélességből 
220-ra terjeszkedik , és ez már valóban nem vala
mi könnyen elnézhető csekély rendellenség, ha
nem hasonló a vízmű tudományokban általános gúny 
tárgyává lett tölcséres lefolyásokhoz, a mellett e-
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zen a részen még csak azon látszatos okkaJ sem 
menthető, mint ha nagyobb mennyiségű víz levi- 
telét eszközölhetné. Ez okból tehát, a föltett ellen
vetést, miszerint a pesti oldal eliszapoltaíásának 
a gellérthegyi szorulat volna oka, hagyjuk meg 
a maga erejében, s nézzük, mit kell tennünk, ha 
következetesek akarunk maradni. Az iszapoltatás 
kétségkívül a folyamok egyik legveszedelmesebb 
nyavalyája, ollyan mint a rothadás a testben, 
mell}' feltarthatatlanul tovább terjedez; mert az 
iszapolás oka egy felől a sebesség meglankadásá- 
nak, másfelől ismét a sebesség meglankadása na
gyobb iszapoltatást von maga után. Ez lassan
ként a partoktól befelé terjed, a folyam sodrát 
mindinkább az üreges partokra veti, azokat ron
gálja , s minden tapasztalható ártalmas görbülések, 
mellyeknek kezdetben olly könny en elejét lehetett 
volna venni, későbbi helyrehozásuk pedig a folyam 
irányának megváltoztatása nélkül teljes lehetetlen
ség, ezen lassanként terjedő gonoszból származtak. 
Már hát a szabályos szélesség 220 ölre tett tneg- 
állapíttatása után ennek eltávoztatására nem marad 
fel más eszköz, mint a gellért-hegyi szorulatnak 
ugyanennyire leendő kitágíttatása Azért is rontas- 
suk le a belváros egy részét egész Molnár-utcáig, 
hordassuk el onnét a teménytélen építményi anya
got és földet legalább bárom öl mélységig, hogy 
az uj meder számára uj partok készüljenek. Hát 
azután mit tegyünk % mi irányt fog felvenni a víz 
sodra, hogy- további munkálatainkat ahhoz igazít
hassuk? A ki látni akarja ugyan, előreláthatja, 
hogy- a folyam sodra regi áUaporjában maradván, 
mivel különben is a 220 öl szélesség a szabályos
nál tetemesen nagy obb, vizünk a készített ui par
tokat oda fogja hagy7ni, a medret újabban feltöl
teni, s eíőbbeni, az igaz hoz sokkal közelebb járó 
szabályos szélességét visszaszerezni, mialatt a nios-
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tan tapasztalható rendetlenségek még sokkal na
gyobbra növekedtek. Hanem semmi/ tegyük fel, 
hogy munkálatainkat sikeresen végrehajtottuk s már 
most a további iszapoltatástól való félelemnek vé
ge; menjünk tovább 200 öles szabályos szelessé
günkkel. A természet által kijegyzett utat, mely- 
lyet már a fentebbiekben megmutattam, elhagytuk, 
annakokáért nem követhetünk más irányt, hanem 
a mostani két partok menetelét.

Válaszszuk elsőben a pestit. Eljövünk körül
belül a ferenc-városi töltésig a vámház irányában, 
állapodjunk meg itt. A töltés már már alig állhat 
ellent a víz megtámadó erejének mostan is , mi
dőn az egész szélesség 500 ölnél nagyobb, elke
rülhetetlenül előbb-utóbb öszve fog pedig rombol
tatni, ha még fölény inéi kevesebbre lett összeszo
ríttatás után kétannyi megtámadó erőnek lesz ki
téve s nagy költséggel idézünk elő az 1838-diki 
áradást í'elmuló újabb veszedelmeket. Ezen út zár
va van előttünk, keressünk mást.

Építtethetünk cgy hatalmas sarkantyút a töl
tés alá, hogy az részint védelmül szolgáljon, ré
szint a víz sodrát belebb nyomván, a mostani lefo
lyás a meder közepe felé igazodjék. Minél hatal
masabb lesz ezen sarkantyú, annál hatalmasabb 
lesz a felingerült folyam ereje, melly magát kön
nyen alúl és felül alááshatja, építményünket meg
kerülvén, » töltésen keresztül ront, árvízzel borít. 
Hogy ez ne történhessék, többekből álló sarkantyú- 
zási rendszerhez kell folyamodnunk. Ennek sem 
lesz várt foganatja, hanem azzal épen ellenkező. 
Nem az, mintha ez által a meder közepén a zá- 
tonylások elhordattatván, a promontóri ágba sza
bad lefolyás készülne, hanem inkább ekkor a so
roksári ág irányában természetesebb lefolyás-esz
közöltetvén, megfordított rendetlenséggel, mint 
most, a promontóri ág be fog dugulni, a soroksári
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pedig mindinkább megnyílik , és mialatt e közben 
a megzavart egyensúly ismét, helyreállana, újabb 
jégóriásoknak, s minden innét származható ve
szélyeztetéseknek volnánk kitéve. Ennek is vegyük 
elejét,zárjuk el a sorok sári ágat. Nem tanácsolnám Mert 
valamíg a jégóriásoknak egyfelől szabadabb út nem 
nyittatik,addig a készen levők egyikét elzárni vesze
delmes kockáztatás. Láttuk, mennyi egymásra hal
mozott költséges, bizonytalan, veszélylyel fenye
gető munkálatok jőnének elő a pesti partok felől, 
lássuk a budai partok mentében.

Ezeknek iránya természetes volt addig, mi
dőn a nagy-sziget mentében a víz nagyobb ereje 
épen ezen sziget alatt tódult az óbudai ágba s u- 
gyanakkor a soroksári ág azon medret tartotta, 
melly a csepeli - sziget felső csúcsával a holt Duna 
fent maradt nyomaiból máig is látható; de a mos
tani lefolyáshoz képest természetelleni, s épen 
azért hagyta el régi partjait., régi medrét, épen 
ezért tört magának Soroksár felé más u tat, épen 
ezért a mostani lefolyással ellenkező irányba uta
sítani hiú törekvés volna. Hogy a pesti oldalon 
teendő munkálatinkkal, erőszakos ingerlő költsé
ges sarkantyúzásokkal a víz erejét csak a mostani 
meder közepébe sem nyomhatnék, hanem a he
lyett inkább a soroksári ágba venné magát, legkö
zelebb ki leven mutatva, a budai partok irányi
ban leendő meder alakításának még egy módja ma
radna fel; ha az LIVI szelvénynél az ÍV1 pontnál a- 
lább a budai parttal közlegesen valami erős épít
mény által a víz sodra a kívánt irányba téríttet
nék. Ezen építménynek valóban erősnek kellene 
lenni, oliy erősnek, a miltyen alig építtetett vala
ha. Kezdete a felvett szabályos szélességgel az M ; 
d; pontok közepe tájára esnék, hogyr a víz sodrát 
felfogja, s annak iránya megváltoztatására hatása 
lehessen legalább 200 ölnyire a budai partokkal
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közlegesen (parallel) benyúlni, kis viz alatt 20 
lábnyi, nagy vízzel 36 látinyi mélységen a meg- 
kivántató lejtéssel ( Böschung) keresztülvitetni, 
és ha mégis e roppant mű végrehajtatnék, végté
re sem volna egyéb foganatja, hanem hogy a zá- 
tonylást egy kis helyen megtámadná, addig a med
dig hatása terjed, mély gödröt vájna, onnét inger
lett erővel a pesti partokra rohanna, vagy pedig, 
a mi mind ezeknél roszabb, az ingerlett folyam há
tulról kerülne, a városba rontana annál hihetőb
ben s annál nagyobb pusztítással, mivel ezen rop
pant gát egyenesen a jégtorlásoknak keresztbe ál
lana. De talán ezt senki szóba sem fogná hozni, 
s én sem említem egyébért, banem hogy a lehe
tőségek sorából ki ne maradjon ; a pesti oldalról 
teendő munkálatok következményeiről pedig, 
mellyek szerint mindazok, a soroksári ág fel nyí
lását, s a promontóri nagyobb ág bedugulását von
nák magok után, úgy is már szólottám. A miket 
ezeken kívül feliehetne hozni, azok együl egyig az 
előadottaknak csak. némi módosításai lehetnének, 
s az előterjesztett észrevételek azokra nézve is 
szinte némi módosítással alkalmazhatók lévén, 
azoknak fejtegetésébe nem bocsátkozom- Hátra van 
még úgy is a felsőbb Duna.

Megtartjuk-e mind a két ágat, mind a pestit, 
mind a budait í ez a főkérdés. Mert ha megtart
juk, s megtartjuk egyszersmind a geliért - hegyi 
szelvény mostani szélességét, úgy az alsóbb Du
na rendbeszedéscvel sem lesz érdemes bajlódni. A 
felsőbb rendetlenségeknek alul mindig azokhoz al
kalmazott hasonló rendetlenségek felelnek meg. Va
lamint felül mintegy 500 ölnyi szélességből 150 
—160 ölnyire szorul öszve a folyam, szintúgy 
ezen alól ismét ellentállhatatlan erővel iparkodik 
ugyanazon szélességet visszaszerezni ; valamint fe
lül a pesti partokat feltölti, a budaiakat rongálja
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alul azonképen a pesti partokat támadja meg, a bu- 
daikat felis?ápolja; amiilyen görbületet készít ma
gának leiül, hasonlót, iigyckszik felvenni alul, s 
csak akkor várhatjuk munkáink bizonyos sikerét, 
ha mind az alsó, mind a felső szakaszt természe
tes egy ensuly ba hozzuk, ha a görbület mostani 
közép pontját, melly7 körül-belól jelenleg a budai 
vizi-város Bomba-piacának fekszik, az óbudai gyen
ge debb görbület ide foglalásával körül-belől a <!K 
szelvényhez által teszszük. Különben töltessünk, 
sarkantyűzíassunk, ássunk, véssünk akármenny it, 
egyik elvégzett munkánk a másikat teszi szüksé
gessé , egyik megszüntetett rendetlenség a másik 
származásának leend nemző okává, és ne tevesz- 
szük el szemeink elől soha a vízműtudomány egyik 
legsarkalatosabb elvét, hogy' ha a megállapított 
szabályos szélesség folytonos megtartására nem 
ügyfelünk, szándékunk végrehajthatásának remé
nyétől mindig távolabb látjuk magunkat vettetni. 
Ezen elv megtartásának szükséges volta tehát visz- 
szautasít oda, hogy felvett 220 öles szabályosszé- 
lességii ükkel a további véghez viendő munkálatok 
rendszerére menjünk által.

Vagy az egy ik vagy a másik ágat kell válasz
tanunk, és csak kevés*mfttndományos belátás után 
is nem kételkedhetünk felőle, mellyiket, midőn 
a budai ág megtartásával gyengébb görbületet nye
rünk, a víz sodrát a budai partoktól elvonhatjuk 
s a meder közepébe igazíthatjuk. Össze kell tehát 
kötnünk az öszves folyamot 220 Öl szélesség alatt 
a budai ággal. De ezen 220 Öl szélesség a Festő-szi
get Pest felől eső partjára esnék, a Festő-sziget u- 
tunkban állana, azt el kellene liordatni; felebb is
mét a QVI szelvény7 jóval keskenyebb, ezt meg- 
kellenc tágítanunk ; még fölebb a nagy7 - szigettel 
áitalellenben a közép zátonylás nem esik messzebbre 
160 ölnél ennek, is legalább két harmadrészét el
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kellene útból sepretni, mígnem a nagy-sziget 
felső végénél egyszer valahára a kívánt szabályos 
szélességet csakugyan feltaláljuk.

Válaszszuk a pesti ágat. Ez már magában is 
szerencsétlen , minden vízműtudományos nézetek
kel ellenkező választás volna. Hirtelenebb hajlású 
görbület származnék, nagyobb erővel dőlne a víz 
ereje a budai partokra, onnét nagyobb erővel csa
pódnék vissza a pestiekre, s mind a két város az 
eddiginél nagyobb veszélyeztetésnek volna kitéve. 
Azután miképen kötjük össze 220 Öl szabályos 
szélességgel az Öszves folyamot és a pesti ágat. A 
GH és Ili szelvényeknél sokkal szélesebb, a Mar- 
git-szigete közepénél összeszorul 170 ölre, fölebb 
QR-nél ismét a felvett szabályos szélességen felül 
jóval kitágul, végezetre a pesti-sziget és nagy-szi
get közöl hajtott irányban, a természetes lefolyás 
ellenére, a közben fekvő zátonyon keresztül kel
lene a folyamnak a nevezett ágba vezet
tetnie.

Eddigi előadásaimból világosan kitetszhetnek 
azon rendetlenségek, mellyek a 220 öles szabá
lyos szélesség megállapításának elmaradhatatlan 
következményei volnának; mindazonáltal a ki e- 
zeket meg akarja támadni, vagy7 ellenük bármi 
kifogásokat keresni, úgy vélem, két oldalról te
heti Egyik az, hogy mindenütt olly szigorúan a 
220 Öl szabályos szélességet alkalmazóm, holott a 
megállapított szabályos szélességet bár mennyi vol
na az, iíly szigorúan követni merő haszontalankor 
dás, lehetetlenség. Másik az, hogy a miket itt-ott 
mondottam, ezen részt ki kellene tágítani, amazt 
Összcszorítani, a felvett szabályos szélességgel a- 
zon kitágításokat és összeszoritásokat a víz Önmaga 
erejével véghezviendi. Lássuk ezen ellenvetések 
erejét.
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Minden bizonynyal a megállapított szabályos 
szélesség mértékeit sem nem kell, sem nem lehet 
olly túlzásig szigorú értelemben venni, hogy szá
zon 6—10 öl, sőt több is, kivált a mértéken hol 
folebb, hol alább tekintetbe jöhetne; de még eb
ből nem következik annak annyira tág határozat
lansága, hogy sokkal tetemesebb eltérések is, ki
vált mikor azok a tettleges alkalmazás közben min
dig egyik oldalra, vagy csupán a megszorítás, 
vagy csupán a megtagitás felé mutatnak, semmi
be veendők. Uly képen egyfelől a megállapított 
szabályos szélesség megszűnnék szabályos lenni, 
másfelől a mindig ugyanazon egy részre eső hiba, 
a megállapítás eltévesztetését fedezi fel. Ezen eset 
fordul elő 220 öl szélességgel a budai ágon. Itten 
minden összekötendő pontoknál tetemesen keve
sebb szélességet találunk a megállapított 220 ölnél, 
honnét okszerűleg nem egyebet következtethetünk, 
hanem e z t, 220 öl szabályos szélességnek felette 
sok. És valóban meddig folytatnék a felvett sza
bályos szélességet a szigetek felé. Felteszem az 
AB szélvényig. Azután mi oka volna, hogy a Festő
szigettől idáig a 160 öles szélesség hirtelen 220 
ölre táguljon? nem különben a Festő*szigettől föl
felé a budai ág derekánál 270 ölre? sőt habár 220- 
ra? ha e részen jónak találjuk a szabályos széles
séget helyreállítani; miért szórni jón ismét felébb 
160-ra a budai ág beszakadásánál s a nagy - sziget 
derekánál? miért táguljon azután ismét 220-ra a 
pesti-szigetnél? Az illyen minduntalan tetemesen 
hirtelen változó szélességet minden bizonynyal sza
bályosnak nem lehetne mondani.

Hanem talán a mint az ellenvetés másik ré
szének tettem, ezen egyenetlenséget a víz munka- 
latja ki fogja egyenlíteni. Igenis, ki fogja egyenlí
teni a természettel megegyező 150—160 Öl sza
bályos szélességre, de 220-ra soha sem; hanem a
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felső és alsó nyílásnál nagyobb fölösleges szélessé
get befogja iszapolni, s e kettő között magát a 
természettől megegyező kisebb szabályos széles
ségre venni. A szerfeletti szélesség miatt meggyen
gült folyam erejétől soha sem várhatjuk, hogy 
magát még inkább tágítja, hanem hogy a kellecé- 
néIknagyobb tágulást Jbétöltse, vagy ha az elsőb- 
bik történik, rendetlen iszapolások, zátonylások, 
szigetelések származtával jár együtt, s ezek is
mét újabb ineg újabb más-más rendetlenségeket 
vonnak magok után végéremehctetleniil.

Még egy közvetítő módot lehetne találni, 
hogy a kérdésbe vett például 150 és 220 Öl sza
bályos szélességek között egy középsőt fogadjunk 
el. Ez talán megengedhető volna, ha mindkettőt 
hasonló erejii okokkal lehetne támogatni, és ha 
még akkor is ezen mindenektől elismert alap-igaz
ság ellent nem állana: kétséges esetekben a kisebb 
szélességet válaszszuk, kisebb szélességnek soha 
távolról sincsenek olly ártalmas következései mint 
a nagyobbnak, és még ezekhez azon észrevételt 
kapcsolhatjuk, hogy minden folyamoknak általá
nos hibája, minden rendetlenségek legfóbbik nem
ző oka a sz< rfeletti szélesség, e miatt pedig a szo
kás hatalmas ereje mindig tévedésekre kisztet mé
lyen meggyökerezett elfogultságoknál fogva a szer
fölötti szélességek iránt. Ez esetben előbb megcá
folhatatlan okokkal kellene bebizonyítani, egyi
ket: hogy 150 öl szabályos szélesség kevés, 
másikat: hogy 210 öl nem sok. Midőn ellenben 
minden eddigi vizsgálatainkból az tűnt ki, hogy 
150 öl is kelleténél több, 220 felette sok; a kérdés 
alku szerinti elintézésének helye nem lehet. A 
közvetítő módot fentebbi nyomozásaink következ
tében a tisztán szemléleti 7 i  Öl, és tapasztalati 
1 0—170 öl szélességekre lehetne egyedül alkal
mazni s a kettő közötti közép számmal mintegy



298

120 öl alkalmasint az igazhoz legközelebb járuló 
szabályos szélesség volna. Azonban 150 ölben 
azért állapítottuk meg, mert ez a helybeli körül
ményekhez képest könnyen kivihető s alig több 
bajjal, mint a jelenleg tapasztalatilag létező 160; 
tíz öl több vagy kevesebb szélesség a meder tar
talmán nem teszen különbséget; ellenben a vá
ros alatti előpartoknak 10 öllel megszaporitása a 
város díszével és tetemes hasznával jár együtt, és 
végre, a mi igen hihető, ezen ISO öl is az igaz sza
bályos szélességnél valamivel nagyobb lévén , ha 
e miatt később a végrehajtott szabályozás után a 
folyam partjai belebb vonulnának, a partokat be
foglaló díszes kőépítményeknek mindkét részről 
10—15 öl fölmaradhatna.

Már hát általmegyek a teendő szabályozási 
munkálatok részletesebb előterjesztésére , azokat 
mindenütt a megállapított 150 öl szabályos szé
lességhez alkalmazva.

Első tekintettel láthatjuk, mennyire eltávoz
tak ezen szabályos szélességtől, Dunánknak jelen
leg a hely színén feltaláltató különféle rendetlen 
szélességei, mellyck közöl a nagyobbak 3—4 any- 
nyit tesznek. Sőt még azon helyeken i s , hol a 
folyam két s több ágakra oszlik, egy magános ág 
szélessége többny ire jóval nagyobb. Óriási válla
latnak tetszhetik tehát mindezen rendetlensége
ket megszüntetni akarni, a folyamot mostani ágyá
ból egészen kivetni, azt a kijelölt irányba útasí- 
tani, a megállapított szabályos szélességre Öszve- 
szorítani sat. Valóban nemcsak óriási, hanem sok
kal több ennél, ha csupán testi erőnkkel akarjuk 
végrehajtani, ha természet elleni, kényszerítő, a 
folyam erejét ingerlő eszközökhöz nyúlunk, a vi
lág minden öszvcsíthetŐ anyagi erejét fölmuló 
vállalat, sokkal több annál, mint a folyamok ere-
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jót nem ismerő magának képzelheti. Világosabb 
fogalom kedvéért személyesítsük ezen roppant e- 
rőt. Nagy vízzel minden másodperczben 200 ezer 
köbök láb rohan ellenünk változó sebességgel. Min
den köbök láb,hacsak három láb középsebességet 
veszünk is föl, két ember erejét folmulja; ha na
gyobb sebességre ingereljük, négy-öt emberét. A- 
zértis a Duna mint ellenség minden másodperc
ben 400 ezertől egy millióig menő emberfőből 
álló erő, mellynek legyőzésére kétségkívül az egész 
fold minden népessége elegendő nem volna. De 
ezen erő nem ellenség, hanem jóltévő segédünk, 
ha annak munkálatait a természet törvényei sze
rint az anyaginál nemesb értelmi erőnkkel cél
jaink elérésére intézzük; szabályozásunk is egye
dül ezen föltétel alatt lészen végrehajtható.

Kezdjük elsőben ott, hol a veszedelemnek 
szerző oka van, a csepeli-sziget kezdeténél. Itt 
a folyam két ágra szakad, és felette nagy szé
lességre elterül, melly miatt a víz ereje meglan
kadván, a meder feneke magasra feltöltetett, ezen
kívül a soroksári ág mindinkább bedugulván , a 
jégtorlások részint fölakadnak, részint a soroksári 
ágon nem takarodhatnak el, s innét van Buda és 
Pest városainak jégjáráskori folytonos veszélyez
tetése. Ez ellen kivált Pest városa mindeddig 
csupán töltések által akarta magát oltalmazni. De 
mivel a töltések csak látszólag hárítják el a ve
szedelmeket, valósággal pedig nevelik, apróbb 
veszedelmeket hárítanak el egy időre, s később 
megsirathatatlan pusztulásokat okoznak; innét tör
tént, hogy legközelebb 1838-ban minden eddigi
nél sokkal nagyobb árvíz rontott k i , s a város 
nagy részét szétrombolá. Ez természetes okok kö
vetkezménye volt, s ugyanazon természetes okok 
következménye, az lészen ezentúl is, mint eddig. 
A töltések közé szorított árvíz szét nem terülhet-
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vén, a magával hozott iszapot kénytelen a töltések 
között lerakni, e lerakott iszap azután áradáskor 
részint a mederbe vissza szivárog , onnét lefelé 
tovább vitetvén, a nagyobb szélességeken lerako
dik , részint a mi meg a mederen kívül maradt, 
újabb áradás alkalmával ismét felszagattatik, s 
ugyanezen úton a meder szélesebb részeire vi
tetvén, ottan lerakodik. Innét láthatjuk okát a 
csepeli * sziget eleinél mindig növekedő iszapolá
soknak. Hanem már most a növekedő iszapolás, 
a vízágy fölemelkedett feneke mindinkább fel
tartóztatja a jégtorlásokat , feltartóztathatja azt 
végtére elannyira, hogy a víz lefolyásának igen 
kevés, vagy épen semmi út nem marad, és ek
kor, habár partjaink még néhány öllel emeltetné
nek is fölebb, az áradás mindaddig nő, megvagy 
az előtte álló öszvetornyosult jéggátot helyéből 
ki nem emelheti, vagy, a mi hihetőbb, a parto
kat meghágván, magának lefolyást nyit. Ekkor a 
szerencsétlenség annál magasabbra hág, minél ma
gasabbak az árvíz ellen emeltetett töltések. Az 
1775-diki árvíz kisebb volt az 1838-dikináI, mert 
még akkor a partok és töltések sem voltak any- 
nyira fölemelve, mint most, a folyam medre sem 
ennyire eltöltve. De ha a folyam mostani rendet
len állapotjában tovább is meghagyatván, az 1838- 
dikináI igen könnyen , sőt természetes okoknál 
fogva elmaradhatatlanul nagyobb, vagy talán, a 
mi szinte nem lehetetlen , általános megdtigulás 
származik, az 1838-dikiná! ismét sokkal magasabb 
árvíznek kell bekövetkezni, félő, ollyannak, hogy 
a város magasabb részei sem nynjthatnának leg
alább életbiztosító menedéket. Szerencse, ha ily— 
lyenkor a felzúdult elem az emberi kezek gyen
ge munkáit előbb szétrombolja, mintsem a vesze
delem a legmagasabb fokozatra fölhágna.
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Budapest városainak árvíz elleni biztosítására 
a folyam szabályozásán kívül más eszköz nincs. 
És hogy ez már tovább nem halasztható, az 1838- 
diki veszedelem végső intésül és tanulságul szol
gálhat, még egy magasabb árvíz pusztításait nem 
lehet borzadás nélkül előre képzelni. Holland si
ralmas példáját vegyék szívökre a nemzet atyjai, 
hol, a mint már egyszer felhozám, a fölemelt töl
tések oltalma alatt magokat biztosságban vélő 72 
virágzó helység esett az elemek dühének áldoza
tul , ember és állat a nélkül, hogy csak egy is 
megmenekülhetett volna. Illyenek a természet tör
vényeivel ellenkező vízi mnnkálatok gyászos kö
vetkezményei.

Eddigiekben a szabályos szélességet 150 ölre 
állapítottuk. Mivel pedig ennél akár a soroksári, 
akár a p rom ontó ri ág jóval szélesebb, természe
tesnek látszbatik, hogy a kettő közöl egyiket el 
kell zárni, még pedig, mivel a soroksári ág már
is csaknem bedugult, és naponként jobban elisza- 
poltatik, ezen okból a soroksárit. Ezt, már a bu
dapesti állóhídról irt értekezésemben érintettem; 
hanem nagy félreértés volna azt gondolni, mintha 
ez által a két város mentve lenne, vagy az ára
dások és jégtorlások ellen ezzel csak legkisebbet 
is segítve. Nem a soroksári, vagy akár egyik, 
akár másik ág elzárása mentheti meg a városo
kat, hanem egyedül az okszerű rendbeszedés. A 
soroksári ág elzárattatása után is , még mindig 
fönmaradnának a veszedelem szerző okai, a fö
lötte nagy szélesség, s a folyamnak innét szár
mazott meglankadása, és a jelenleg tapasztalható 
iszapolások. Dly körülmények között rövid úton, 
minden további előrenézés nélkül a soroksári ágat 
elrekeszteni, teljességgel nem hasznos, sokkal hi
hetőbben igen veszedelmes lehetne. Elsőben u- 
gyanis, mint legközelebb említem, a jégtorlás aka-
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dályai el nem háríitatnak, ezenkívül % szabad le
folyásnak egyik nyílása rögtönösen bedugatnélc, 
mielőtt másfelé szabadabb nt készült volna , és 
még, az előbbi fölötte nagy szélesség változatla
nul hagyatván, az iszap olás még jobban növeked
nék, mint eddig, mert azon iszapoiásnak is, melly 
különben eddig a soroksári ágba vette magát, c- 
zentúl az egyesült széles mederben kellene lera
kodni; a mostani zátonylások szigetekké válhat
nának, és ki állhatna ellent, hogy a folyam ismét 
a csepeli-szigeten keresztit! régi elhagyott árkába 
utat ne törjön, újabb rendetlenségeket ne készítsen, 
az eddigieknél még gyakoribb és nagyobb veszedel
meket ne okozzon* A soroksári ágat tehát nem azért 
kell megszüntetni, mintha az által a folyam bajain 
segítve volna, s a veszély eltávoztatva, hanem 
azért, mert annak megtartása mind á szabályozás, 
mind a közgazdaság, mind a közlekedési rendszer 
elveivel ellenkezik, elzárását pedig szentes vigyá
zattal és minden beállható körülmények tekintetbe
vételével szükség eszközleni.

Mind a két ág megtartásával ok nélkül, és 
szükségtelenül gyengítetnék a folyam természetes 
ereje, ezenkívül készakartva okot szolgáltatnánk 
újabb rendetlenségek származására. A folyam med
rének , mint fönnebb láttuk, bizonyos mértékei 
vannak, mellyek a legkönnyebb lefolyást elősegí
tik, ellenkező esetben akadályoztatják. Ezen mér
tékeket részint nem is tudjuk egész biztossággal 
meghatározni, holott félretevőn még ezt is, a do
log természetében van, hogy valami két ágra sza
kadó folyamnál, ugyanazon szabályos szelvény 
hol kisebb, hol nagyobb vízállással a másik ág 
szinte szabályos szelvényénél aránylagosan hol több, 
hol kevesebb vízmennyiséget emészt. Erre szol
gálhat például Hollandban a pannerdeni csatorna, 
melly kis vízzel az egyesült Rajna vizének ^ ré -
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szét, nagyobbal egy harmadát, áradáskor felét 
veszi föl magába.E miatt midőn az áradások után apa
dás következik, valamellyik ág sebességének szük
ség jobban meg'ankadni, mint a másiké, s a lan- 
kadtabb ág nagyobb eliszapoltatásnak van kitéve, 
azért is elegendő indító ok nélkül az innét eredő 
rendetlenségek előhozását nem volna célszerű 
készakartva eszközleni. Továbbá mind a két ág 
megtartása, rendbehozása, szabályozása, felügye- 
lése kétannyi költséget és fáradságot vonna ma
ga után, s minden esetre az egyik haszontalanul 
híjában nagyr kiterjedésű mívelésre fordítandó ter
mékeny térföldet foglalna el; a közlekedési haszon
ra pedig annálinkább nem hivatkozhatunk, mert a 
hajózási vonal vagy az egyik, vagy a másik ágat 
választaná, néhány helységek kedvéért pedig egy' 
egész Duna ágat tartani meg, a nemzeti erőnek 
valóságos vesztegetése volna; midőn más részről 
ezen helységek a kölcsönös közlekedést közöttök 
gátoló dunai ág akadályai miatt több kárt látnának, 
mint nyereséget; közlekedést vonalokat egymás
hoz kis távolságban, alig egy mérföldnyire köz
leges (parallel) irányban feltartani, nem egyez a 
közlekedési rendszer elveivel, és ha ezt hasznos
nak találjuk, ágy leghasznosabbnak látszhatnék, ha 
közlekedésünket minden mérföld nyíre egyegy fo
lyam vagy csatorna szaggatná félbe.

Egyébiránt hogy' kettő közöl a soroksári ágat 
vélem megszüntetendőnek, igen egyszerű oka van, 
mivel ezen ág Önmagától naponként mindinkább 
bedugul, azért is teljesen leendő eliszapoltatása 
könnyen megtörténhetik ; a promontóri ág ellen
ben a folyam nagyobb erejét veszi magába, s en
nek megtartása mellett több okokat felhozni fö
lösleges volna. Miképen legyen pedig c szándék 
erőszakos ingerlő eszközök nélkül minden vészé-
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delmeztetés eltávoztatásával eszközlendő, az aláb
biakból fog kitetszeni.

Elsőben nem tartozik ugyan szorosan a sza
bályozási munkálatokhoz, mindazonáltal, hogy sem
mi figyelmet érdemlő tárgy el ne maradjon, a fe
rencvárosi töltést, lejtősen vesszőből rakott épít
ményekkel (faschina) kell biztosítani. Áradáskor 
a folyam egész ereje ezen töltésre dől, s a legna
gyobb görbület ottani kiszogelése, s a már mar el
hordott előpartok a veszedelem jókori eltávozta- 
tására intenek, nehogy véletlenül álljon be, vagy 
talán akkor, midőn elejét venni kétes kimenetelű 
volna. Ezen elővigyázat tehát egyenesen a ferenc
városi töltés továbbra nem halasztható oltalma
zását illeti ugyan közvetlenül, mindazonáltal nem 
akadályoztatja a végrehajtandó szabályozási mun
kálatokat, sót azoknak kívánt foganatját a folyam 
kiilebb terjeszkedésének gátlásával, s az iszapo
lás egy részének felfogásával elősegítendi.

Azután, mivel már fönnebb a szabályos szé
lesség megállapítása és alkalmazása közben, elő
adtam a természettől mintegy vezérfonalul kije
lölt öszvekötendő pontokat, szabályozási munká
lataink végrehajtásában is a természet utasításait 
kövessük , távoztassunk el pedig minden erősza
kos, ingerlő, veszélyeztető eszközöket, segítsük 
elő a természet önkénytes munkálatait, hogy azt 
ő maga végezze be , adjunk ollyan irányt a fo
lyamnak, a miilyent, önmaga magának adni tö
rekszik , az útjában álló akadályokat távoztassuk 
e l , természetelleni irány fölvételére ne kénysze- 
rítsiik.

A természet által kijelölt egyik illyen pont 
a nyúlfutási-sziget. Kössük öszve ennek alsó vé
gét a promontóri ág partjával, mint a térképen 
kivehető, a Nádorkerten alább mintegy 16 Öllel. 
Hasonlag a felsőbb részen a budai magas partok-
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tói kezdve, vonattassék egy töltés, nemkülönben 
a nyulfutási-sziget félé oilyan görbülettel, mint a 
folyam irányának a fönnebbiek szerint könnyen 
megbatározható bajlítása kívánja, mintegy 400 öl- 
nyi távolságra, a kettő között fenmaradt tér az 
iszappal terhelt zavaros víz betódulásának nyitva 
hagyatván. Lássuk m ost, miképen fogják ezen 
munkálatok, a folyam természetes ügyekezetét, s 
viszont az, velünk egyezőleg céljainkat előse
gíteni.

Ezek közöl sem egyik, sem másik kétes ki
menetel íí, erőszakos, a folyam erejét ingerlő, vagy 
újabb veszélyeket és rendetlenséget okozó mun
ka nem leszen. Mindkettő a folyam erőtelen meg
lankadt részén végrehajtandó, a már kész zátony- 
láson keresztül, kivált kisebb vízálláskor csekély 
mélységben, « mind a kettőnek célja nem a ter
mészet ereje elleni törekvés, hanem a természet 
megkezdett munkálatának elősegítése. Eddig ezen 
a részen zátonylást készített, mivel minden bi
zonynyal az eddigi lefolyás úgy hozta magával, 
ne akadályoztassuk, hadd készítsen, ezután is, sőt 
segítsük elő; fogjuk fel mindazon iszapot, melly 
különben a meder más részeiben rendetlenül ra
kodott le, s azt rendetlenül fölebb emelte E vég
re a két épíimény között tért hagytunk ki az 
áradó víz betódulásának.

Más részről a nyúlfutási-sziget előtt benyúló 
kimélyítésből láthatjuk, hogy a folyamnak hajla
ma van erre vonulni, melly annálinkább nem 
szenvedhet kétséget, mivel a promontóri főágat 
ezen irányban rövidebb úton s nagyobb esettel 
érheti el, mint a ferencvárosi görbületben az egész 
kanyarulat elvégezte után. Ezen kimélyítést a 
város felé a zátonylás kezdetéig folytatni nem 
kerül sok munkába, annyival inkább, mivel a ki
emelt hordalékot a töltéseken túl különben is az

20
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elkezdett zátony lás fölemelésére lehet fordítani. 
Továbbá az építmények mellett a víz sebessége 
másfél annyira növekedik, s így másfél annyira 
mélyíti ki magát, s így ha csak igen középszerű 
áradást veszünk is fel, 12 láb áradással még 6 
fábnyi kimélyítésre egy meglehetős tartalmú szel
vény formáltatására tarthatunk számot, meilyet 
a felveendő egyenesebb irány, rövidebb út és 
nagyobb eset még sokkal inkább fog nevelni, 
így tehát ezen munkálatokkal a folytamnak egy 
tetemes részét a pesti partoktól elvonhatjuk és 
rövidebb utón a promontóri ágba Vezethetjük.

Ez meglevőn, a folyam ereje a pesti oldalon 
meg fog gyengülni, a pesti partok fognak isza
poltatni, s a soroksári ág minden kényszerítés, 
minden veszedelmeztetés nélkül Önmagától be töl
tetik, a budai részen pedig mintegy száz hold 
terjedelmű föld, a városhoz közel az elkezdett 
zátonylás fölemelkedése után a víz alól mentve 
lesz, és kevés gonddal használhatóvá tétethetik.

Ezen munkálatok végrehajtására haszontala
nul elvesztegetett költség nem fog pazaroltatni, 
mellyekkel a várt foganat beteljesülte mán egy
szersmind egész szabályozásunk kívánt kimenete
léről biztosítva leszünk, s ennél semmiféle terv
től, vajamig az terv marad, valamig végrehajtva 
nincs, nagyobb biztosságot nem kívánhatni. A fő- 
épitménymek, melly a folyam leendő medrének 
irányit adjon, az M pontnál kellene kezdetni, s a 
nyal futási - sziget felé folytattatok Ezen a részen 
már most is zátonylás van, azértis a gátat csak
nem szárazon lehetne megépíteni, melly ha a C 
ponttól egyenesen befelé, onnét a megkivántató 
hajtással tovább vitetik, még rövidebb, és keve
sebb költségbe kerülő. A másik gát volna a pro- 
montóri partoktól a nyulfutási-sziget alsó részének 
irányozva s azzal összeköttetve. Itten is a készen
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levő zátony lás könnyítene munkáinkat Azonban 
ha mégis ezen részen hihetőleg mélyebb víz aka
dályoztatna, a nyúl futási -szigetet kellene a budai 
partokhoz foglalni. Ezen két gát öszves hossza
sága kihagyván, a víz be tódul hatására szolgálható 
nyílást, mintegy 500 ölet tehetne, a víz alul ki
mentendő s termeken} nyé tetethető fold terjedel
me pedig mintegy száz hold leven, hogy a város 
közelében minden hold nem több mint 5 ölnyi 
hosszasáéi gát építtetését megérdemli, magában 
látható. Oa valaki még ezen utolsó ellenvetéssel 
jőne elő: hát ha a nevezett zátony fel nem (bgisza- 
poltatni í ennél a kétséget toválDb vinni nem le
het, s ellenébe további okoskodásokat vetni, 
vagy tisztábban kitűnő felvilágosításokat adni ha
szontalan. Utasítom őt kétségeinek Ön tapasztalati, 
szemmel látható legyőzésére a pesti partokhoz, 
lionnét kétségtelenül láthatja, mi iszapolást vitt 
végbe már eddig is a sokkal rovidebb távolságra 
beépített hídfő, az iszapo!ásnak sokkal kevésh- 
bé kedvező körülmények között- A gátak szét- 
romboltatásá-tól sem kell legkisebbé se tartanunk. 
Itt nem vettetik akadály a víz erejének ellené
be, sőt inkább annak a természet által félreért
hetetlenül kimutatott Önkénytes lefolyása mozdít- 
tatik elő; itten a folyam ingerült erejével nem 
kell szembesz államink, küzdi niink, dacolnunk , 
sőt inkább építményeink olly részekre esnek , a 
hol a víz sebessége hatását elveszti, a jégtorlás 
megfeneklik. A nagyobb veszélyeztetésnek még 
csak árnyékától sem félhetünk, sőt minden eset
re, ha semmi többet ne tennénk is, folyamunkat az 
eddiginél sokkal jobb rendbe hozzuk Amennyi
vel öszvébb szorítottuk, annyival a közép sebes
ségűek élénkebbé kell lenni, annál fogva uag>obb 
tehetősséggel bírni a meder tisztántarth^tására 
és az iszapolás továbbvitelére. l)e ezen sebes-
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ség nem csapódhatok által a pesti oldalra, mert 
építményünknek tolcséres szétterülést adtunk, s 
az a felsőbbi tolcséres szétterülésnek megfelelve, 
gátjaink irányában megelev enedett sebességgel s 
közelebb utón viszi a vizet a promantóri ágba, 
s ezen megelevenedett sebesség mind az épít
mény, mind a tolcséres lefolyás (Eytelwcin 96. 
§.) hatása, mind az eset növekedése miatt a bu
dai oldalra fog terjeszkedni, s ezeknek Össze- 
munkálásával magának más ágyat kezd készíteni 
s az ártalmas közép zátonylást kevesíteni. Az 
eddiginél nagyobb veszélyeztetés tehát az előadott 
okokból sem képzelhető, annyival inkább, mivel 
azok együl egyig az eddigi veszedelmek okát 
nagy részben távoztatják; de különben is alább 
azon a részen, hol a jégtorlások fel szoktak a- 
kadni, a folyam régi szélessége egész n.ekk tárasá
gában változatlanul megmarad.

Még egyet kell röviden érintenem. A folyam 
sodra a DC szelvény közepéből hirtelen a pesti 
partok felé tekerül, s e talán gyanút gerjeszt
hetne, hogy azon túl a mederben valahol kő-ré
teg rejtezik, melly7 a folyam sodrát általveti. 
Megvizsgálni semmi esetre sem volna ártalmas 
vagy fölösleges. Mindazonáltal tekintetbe vevén 
a víz régi folyását, a budai magas partok men
tében, onnét a csepeli bolt Dunába, úgy7 látszik, 
ezen lefolyás ollyan természeti akadály ellenére 
mm volt volna a hely beli körülmény ekkel össze
egyeztethető, miértis a nevezett hirtelen hajtást 
inkább más oknak kell tulajdonítanunk, annak 
tudniillik, mivel a fentebb nyert sebesség, mi
dőn hirtelen kilökődéséből származott erejét előbb 
elveszítő, azután a látható nagy görbülettel Pest 
felé az üreges partokra hajlik. Rzen észrevétel ál
tal tehát fel nem tartóztatva,tovább folytatom elő
terjesztéseimet.
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Egy alkalommal a fentebb nevezett, külön
ben sem sok költséggel és fáradsággal járó, sem 
Veszélyes, sem sikereden munkálatoknál, többek
be bocsátkozni nem tartanám tanácsolhatnak. A 
még eddig előadott munkálatok minden esetre az 
eddigi felsőbb lefolyáshoz vajának alkalmazva azon 
irányban, mellyet Önmaga a lermészet felvenni 
ügy« kszik. Azonban « lőttünk két ág nyílik fel, e- 
gyik a promo móri, másik a soroksári. Közölök a 
soroksári be kezd iszapoltatni, a promontóri eleve
nebb útja a hajózásnak, magasabb partok és itt— 
ott hegyek alá szegül. Szabad választásunkkal két
ségen kivid emuk megiarlásáliozkellenejárulnunk, 
ha olly erő nem állana szembe, melly ellen erő
szakkal semmi esetre győzedelmesen nem vívha
tunk Mind azon okok ineilett is tehát, meliyek a 
promontóri ág választását ajánlják, ne hagyjuk ki 
számvetéseinkből a hihetőség mellett a lehetősé
get, s ne felejtsük el, hogy a promontóri ág ele
vensége a mostani körülményekkel van összefüg
gésben; hát ha ezeket megváltoztatjuk, mert ok
vetlenül meg kell változtatnunk, ha szabályozás
hoz kezdünk, nem fog-e a soroksári ág föleleve
nedni. a promontóri meglankadni I

Egy részről hihetőbbnek látszik, hogy nem ; 
más részről előadott okaink arra indítanak, hogy 
a promontóri ágnak a soroksári felett elsőbbséget 
adjunk. Erre nézve nem tehetni mást, hanem az 
ezen ágba leendő szabadabb lefolyást minden mó
don elősegíteni, s az eddigiekben előadott mun
kálatok egyenesen oda valának intézve. Azonban 
egész biztossággal még sem állíthatjuk, azértis a 
lehető esetekre készen kell lenmink. Mid a két ág 
természetes lefolyása volt a folyamnak, különben 
nem is szakadhatott volna két felé. Minden előre- 
nezés nélkül, mielőtt a jógi óriásoknak más szaba
dabb ut nyílnék, rögtön elzárni kétes kimenetelű
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veszedelmes szándék volna; annak addig, inig sza
badabb lefolyás készül a másik ágba, nyitva kell 
maradni. De a soroksári ág csaknem egyenes irány
ban esik a gellért-hegyi ugyanazon irányit meder
rel, azértis a folyam irányának arra terülése, no
ha nem igen hihető, a vízi munkálatok folyamata 
közben, hol minden történetes escíeket előre nem 
láthatni, legalább nem lehetetlen. Nagyobb hihe
tőség mégis a kifejteit okoknál fogva, röviden is
mételve: mivel az építmények a sebességet a pro- 
montori ág felé vonják, a proinontóri most is elén
kebb és tisztább, az eset erre felé nagyobb, s a 
tölcséres szétterülés erre felé hajlik, a promon- 
tóri ág mellett mutatkozik.

Akármint legyen a dolog, ezen kétségekből 
semmi más, hanem egyedül a nevezett építmé
nyek elkészülte vonhat ki. Ezeknek végrehajtása 
után mind az egyik mind a másik ágon észreve
hető változásoknak kell bekövetkezni. Ha, a mint 
szándékunkban van, s a mint fentebbi kimutatá
saink szerint a nagyobb hihetőség erre hajlik, é- 
pítménycink irányában a szabadabb és rövidebb 
lefolyásnak uj meder készül, a folyam ereje mind 
inkább ebbe veszi magát, a soroksári ág mindin
kább önmagától és Promontorium felé tágasabb út 
nyilván, erőltetés, veszedelmeztetés nélkül bedugul. 
Ha pedig a promontóri ágba takarodást előmozdi- 
tó mindezen okok ellenére mégis a soroksári ág 
mélyebbedni, a promontóri bedugulni kezdene, 
akkor a felsőbb részeken vannak olly elhatározó 
okok, mellyek a folyamot ide nyomják, s ideje 
leszen kellete korán minden bizonynyal sok fá
radság és költségpazarlás után is sikeretlennek 
mutatkozó hiú törekvéseinkkel felhagyni, s inkább 
további terveinket a természet vezérlő útmutatá
saihoz alkalmazni. Harmadik eset a kettő között 
nem állhat elő. Mert az eddigi lefolyás súly egye ne 
véghezvitt munkálataink által annyira meg lesz
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háborítva, minél fogva a folyam vagy egyik, vagy 
másik irány fölvételén? szükségképen kényszerít- 
tetni fog. Ez okból, mielőtt szabályozásunkkal to
vább mennénk, szükséges a nevezett munkálatok 
végrehajtásának foganatját bevárni és szemmel 
tartani.

Felteszem, a mit minden hihetőséggel várha
tunk, szándékunk sikerülni fog. Akkor a fo
lyamnak ereje a pesti oldalon meg lesz törve, 
és szabályozási tervünknek végrehajtása iránt 
többé legkisebb kétség fel nem maradhat többé. 
Felteszem, szándékunk ellenére a soroksári ág nyí
lik fel, a dolog érdemében ez sem változtat sem
mit. Mert, a mint az eddigiekből láthatni, nem az 
egyik vagy másik ág megtartása által, hanem e- 
gycdiil az okosan intézett s végrehajtott rend be
szedés által biziosíttathatik a két város. A másik 
kérdés, mellyik ág tartassék meg, egyik-c vagy 
másik, vagy mind a kettő? csupán mellékes. 
Mind a kettőt már fentebb kifejtett okainknál fog
va nem javaslottuk; okát adtuk annak is, miért 
inkább a p romon tori ág megtartandó; s még kü
lönösben a soroksári ág ellen szól, hogy ha továb- 
ra is megtartatnék, a folyam ezen részről meglevő 
kitörései továbbra is vagy felmaradnának , vagy 
szövevényes igazításokat s költséges munkálatokat 
vonnának magok után, mellyeknek a promontóri 
ág választásával további gondoskodás nélkül vé
ge szakad, a nyert fold, az elhárított kiöntések, 
a szárazföldi közlekedésnek ezen ág miatt szen
vedett akadályoztatásának megszüntetése pedig, 
néhány helység csekély, látszatos, úgy szólván, 
semmi hasznát, s az ezen ágon fen tál lőtt hajó- 
kázásből ercdett, tekintetbe sem vétethető nye
reséget igen sokszorosan felülmúlja.

Ha akár a soroksári, akár mind a két ág 
megtartását tűztük volna ki célunknak, munka-



3*2

tatainkat másképen kellene intéznünk. És mivel 
ez is kérdésbe jöhetne, akkor a -csepeli - sziget 
csúcsától felfelé a zátonyiáson keresztül vigyük 
elsőben is építményünket, ekkor a soroksári ág 
az eddiginél több vizet vesz fél magába, ágyát 
kikezdi tisztítani, és csak miután ezen munká
latoknak sikere beállott, kezdhetünk a további
akhoz, mellyekkel vagy a folyamot két felé oszt
hatjuk, vagy a promoníóri ágat megszüntethet
jük. De mivel ezen terv sem szándékunkban nem 
volt, és továbbra sem helyeselhetjük avagy csak 
azértis, mivel a két ágra-osztás miatt mind a 
legfőbb akadály, a csepeli-sziget ezentúl is megma
radna, sőt a veszedelem helyéhez a v ároshoz kö
zelítene, mind a folyam ereje ok nélkül lankasz- 
falnék, ennek további részleteivel felhagyunk.

Miután tehát (igyekezetünket főképen a pro
montóri ág megtartására fordítván, tervezett épít
ményeinknek várt sikere, hogy annak mentében 
szabadabb lefolyás eszközöltetvén, uj ágy képez- 
tessék, elŐ áll, ide je Jeszen a több szükséges épít
ményekkel is előre haladva, az elkezdett munká
latoknak nagyobb foganatot szerezni. Most tehát 
ismét emlékezzünk vissza a már egyszer mondot
takra, hogy valamelly közép ponton mind felül, 
mind alul a folyamok egymásnak megfelelő ha
sonló görbületet [igyekeznek felvenni. Itt a felve
endő közép pont CD és LM szelvények között kö
zép tájra esik. Innét tehát menjünk felfelé a fo
lyam mentében 150 öl szabályos szélességgel a 
budai partoktól számítva, egy-két beépítéssel a 
hajóhídig tartsuk fel a felülről alá érkező iszapo- 
Jást, és a pesti partokat a lehetőségig töltessük 
fel, azután ezen iszapolást foglal juk a partokhoz 
és"szabályos szélességben uj partokat készítsünk; 
ugyanezt tegyük a C ponttól kezdvén lefelé, bog)' 
a felvett szabályos szélesség egész addig helyre-
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álljon. Azontúl a vízfolyás említett törvényénél 
fogva (igyekezni fog a felsőbb hasonló görbületet 
felvenni, a pesti partok alul, kivált a budai par
ton felállított épírimányinktól is elősegítetvén, a- 
zoknak irányában rövidebb utón a promontóri ág
ba takarodni. E munkálatot időnként tovább kell 
folytatni; mikor, meddig, és melly kiterjedés
ben? egész szabatossággal kimutatni lehetetlen, 
mindezeket egyedül a beállott körülmények és okos 
előrelátás határozhatják meg.

Fölebb a pesti ág ránk erősbülésétől tartha
tunk. A mint mutatkozó iszapolások velünk előre 
tudatják 5 még ez idővel veszedelmes lehet. Mert 
ezen iszapoItatások miatt a víz előbbeni helyéből 
kiszorulván, a budai partokra nyomódik; a növe
kedő sebesség mindig nagyobb erővel állhat ellent 
a budai ágból lejövő vízfolyásnak, e miatt ismét 
több mennyiség szoríttatik fel a pesti ágba, így 
körbe forogva a budai ágnak szakadatlanul gyen
gülni, a pestinek szakadatlanul erősbülni kell, 
mígnem végezetre az utóbbi vészén erőt, akkor 
a megerősödött nagyobb görbület nagyobb erővel 
kifelé nyomja az alsóbbik veszedelmes, a ferenc
városi töltést megtámadó görbületet, s előbb-utóbb 
ezen töltés elszaggatásával és a soroksári ágéhoz 
hasonló újabb kitöréssel fenyeget. Ezen veszedel
meknek elejét kell vennünk, a pesti ágat gyengíte
nünk, az óbudait erősbitenünk, és a kétfelé sza
kadt folyam sodrát a meder közepébe vezetnünk. 
Maga a természet mind munkáink könnyítésére , 
mind figyelmünk fel gerjeszt csere e részen is a Fes
tő-sziget formáltatásával egy fő pontot jegyezett 
ki. Ennek végéből a felvett szabályos szélességgel 
s a budai partokkal egyközűleg 200—300 ölnyi 
gát építtessék, melly mind a pesti ágat feltartóz
tassa, mind az óbudai ág sodrának a kellő irányt 
megadja.
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Az óbudai kisebb ág, miután a folyam Bu

dán akii a magas partokat elhagyta, nem egyezik 
a természetes lefolyás rendszerével, hanem in
kább az óbudai nagyobb ágat késlelteti. Ennél 
fogva itt is a természet, azt egészen eltölteni ipar
kodik, azért formáltatott annak alsóbb részénél a 
kis sziget; ez is emberi kéz segítségére vár , 
hogy egészen elzárattassék; zárjuk el tehát ezt is; 
melly meglevén, a feltartóztatott víz felülről az 
óbudai nagyobb ágba fog kerülni, s a mint 
szándékunkban van , az óbudai ágat erős- 
bíteni. —

Utoljára: a pesti ág a maga vizét, részint 
a pesti-sziget melletti kisebb ágból, részint a 
pesti-sziget és nagy-sziget közöttiből veszi. Mi
vel tehát egy részről a pesti ágat gyengítenünk, 
más részről az óbudait erősbítenünk kell, zár
juk el nem különben a pesti kis ágat, a pesti
sziget végétől pedig befelé a mutatkozó zátony - 
lásnak irányában (hol szintugy mint fentebbiek
ben ismét a természet önmaga mutat irányt 
munkálatainknak) építsünk gátat, melly a fo
lyam sodrát felfogja, a pesti ágba-tódulhatás- 
tól feltartsa, s a helyett az óbudai ágba uta
sítsa.

Ezek teszik véleményem s belátásom sze
rint a két város biztosítására múlhatatlanul szük
séges , és már a mindig növekedő veszedelem, 
s a veszedelem beállásnak mindig növekedő hi
hetősége miatt tovább halaszthatatlan szabályo
zás alapjait, és rendszerét. A további mun
kálatokat egész végrehajtásig előadni részint 
lehetetlen, részint fölösleges. Lehetetlen azért, mi
vel, valamint az eddigvalókat mindenütt a je 
lenvaló körülményekhez alkalmaztuk, hasonlag a 
következéndőket egyedül a folyamnak további 
munkálatai, az újabb meder íolnyilása, a réginek
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az adott irányban leendő nagyobb kimélyíttetése, 
az elmetszett holt ágaknak, nemkülönben a mel
lékpartoknak a folyam meglankadt ereje miatt 
leendő föliszapoltatása föltételezik. Fölösleges 
azért, mivel a beállott körülményeknek alkalmas 
időbeni okos használata, s egész elrendelése, mi
szerint egyik a másik hatását ne akadályoztassa 
hanem foganatját növelje, mindenkor a végrehajtó 
belátásától függ, s azt előre készítendő részletek
kel vezérelni lehetetlen, megkötni veszedelmes. A 
mit e részben tehetünk, a már előadottakban be 
van foglalva, mellyekben egyenként minden épít
ményeinknek rendeltetését, leendő foganatját, s 
az Öszvefüggést: miképen fogja mindegyik a töb
binek kivánt hatását előmozdítani, mindenütt rész
letesen ki fej tettük, innét a vízmuturlományok is
meretes alapelvének vezérletei után nem leszen 
nehéz a többiekre nézve hasonló következtetése
ket vonni. Az egésznek végrehajtása egyenesen 
az elkezdett építmények további folytattatását és 
a készülendő partoknak szabályos szélesség alatti 
üszveköttetcsét tárgyazandja, melly közben a mu
tatkozó iszapolások elősegítésére s egyszersmind 
oltalmazására az igen kevés költséggel járó fűzfa 
ültetvényeket és sövényfonásokat nagy haszon
nal alkalmazhatni. Nem mellőzhetem azonban ezen 
észrevételt, hogy, mivel a soroksári ág megszün
tetésére a már felhozott nyomos okok indítanak, 
másfelöl pedig ezen ág felé a folyamnak egye
nes iránya van: a szabályozás előhaladtával min
dig különös figyelem fordíttassék egy felől arra, 
nehogy hirtelen történt elszorítás miatt a víz ereje 
ezen ágban újra fölelevenedjék, vagy pedig annak 
hirtelen, időelőtti elzárásával könnyen bekövet
kezhető veszedelmeztetés származzék; minél fogva 
a ferencvárosi töltés alatt a töltést oltalmazó, s 
egyszersmind az iszapolást felfogó gáttal,befelé a
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szabályos szélességig halkan kellene közelíteni, és 
mindig csak akkor, midőn részint már az ág ma
gától eléggé feltöltetett, részint a promontóri má
sik ág eléggé kimélyült, s nagyobb biztosságért 
a soroksári ág betöltetését minden esetre fűzfa 
ültetvényekkel és sövény fonásokkal szükség le
szen mind oltalmazni, mind elősegíteni. Hogy min
den munkálatok, a mennyire lehet, költség-kímé
lés tekintetéből is , de egyszersmind azért, hogy 
jégjárás elölt elegendő foganatjuk legyen, a be
állott tavaszi kis vízzel minélelóbb elkezdesse
nek, és végrehajtsanak, alig kell említenem.

Végezetre az előszámlált munkálatok rend
szerének s alapokainak könnyebb általláthatása 
kedvéért néhány észrevételeket teendek.

a) A tervezett építmények közöl nem java
soltatok egyik is a víz erejének ellenébe annak 
ingerlésére, noha első tekintettel ezek látszhatná
nak célszerűbbeknek. De épen azokkal semmire 
sem mennénk, erős költséges építményeket hoz
nánk javaslatba, hogy elkerülhetetlenül elébbutóbb 
vagy a habok prédájivá legyenek, vagy a vesze
delmeket még nagyobbra neveljék, s njabb meg 
njabb rendetlenségeket okozzanak. Illyenek vol
nának, s első tekintetre talán célszerűknek tetsz
hetnének : a soroksári ág rögtönös elzárása, hogy, 
a mint szándékunkban van, innét a folyam ki- 
szoríttatván, kényszeríttessek, magát egészen a 
promontóri ágba venni. Ui lenne következése? 
Nagyobb erővel feküdnék a ferencvárosi töltés
nek, s a görbület legmélyebbik pontjánál kitö
réssel fenyegetne. Erős költséges sarkantyúval 
akarnék elejét venni? hogy az egyszersmind a víz 
sodrát a budai részre általnyomja, az előtte álló 
zátonylást elsöpörje. De a sarkantyii végétől a föl- 
ingerlett folyam ereje njra a pesti partokra csa
pódnék vissza, a zátonylást csak kis részben tá-
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madná meg, ellenben sokkal nagyobb erővel az 
alsó partokat; örvény támadna a partokkali Ösz
veköttetéseknél, második, harmadik és ki tudja 
hány sarkantyú volna szükséges alul és fölül, míg 
a kopaszi zátonylás elhordatnek; e közben be 
volna dugulva a jégjárásra szükséges meder na
gyobb része, és végtére is hihetőleg nem a pro- 
montóri ágba kény szét kenők a folyamot, hanem 
sokkal inkább vagy újabb kitörésre, vagy' a cse
peli bedugult ágnak felkeresésére, llasonlag cél
szerűnek látszhatnék első tekintettel a pesti par
tok mostani menetelét tartani meg, s az öszve- 
szorítást a budai partok felől kezdvén, uj parto
kat, még pedig talán 200 öl szabájy'os szélesség
gel formálni. Ezen partok közé szorítás sokkal 
kedvezőbb volna a soroksári ágnak, s vagy meg 
kellene engednünk, hogy' az egész folyam ide ta
karodjék, vagy ha nem, ismét kényszerítő esz
közökkel el kellene innét szorítanunk ; akkor a 
csepeli - sziget budai partjának zátony lása állana 
ellent, s a legelső középszerű jégtorlással a me
der megszűkítése, a soroksári ág elzárása, s a cse
peli zátonylás ellentállása miatt olly veszélyek 
feny egetnének, melly ek még most csak ritkán 
történhető szerencsétlen körülmények küzött ad
hatják elő magokat. Hasonlókat lehetne mondani 
a felsőbb Dunáról, kivált a 200—220 ölnyi sza
bályos szélesség megtartásával ; de mivel az ide 
tartozókat már a fönnebbiekben elég bőven fej
tegettem, s belőlök további alkalmazásokat tenni 
könnyű, azoknak további taglalásával felhagyok. 
A fönnebbiekben előadott mód tehát valamint a 
természet útmutatásaira van alapítva, azonképen 
legkevesebb költségbe kerülő, legbiztosabb és egy 
szerűbb. Általa út nyittatik a folyamnak, a nél
kül hogy' a régi nyúlások megkevesíttetnének 
vagyr elzáratnának, e mellett egy szersmind a pro-
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mnntóri megtartandó ágba a szabad lefolyás min
den lehető módon elősegíttetik.

b) Minden javaslóit építmények egyenesen 
oda vannak intézve, hogy a természet megkez
dett munkálatát elősegítsék. Valamint mindenütt 
a természetben a megháborított egyensnly magát 
ismét visszahelyezni törekszik, ugyanez a folya
mok munkálatiban is szembetünőleg észrevehető; 
csak hogy az egész munkálatot a magára hagyott 
természet be nem végezheti, annak célszerű ntól- 
só elrendeléséhez az emberi értelmiségnek kell 
járulni. Ezen okból az elkezdett zátonylások, szi
getelések tovább folytattatása a javaslóit épít
ményekkel elősegíttetik; a magoktól bedugulni 
kezdett ágak elzáratása és megszüntetése java
soltatok ; s más részről az iszapolás tovább ter- 
jedhetésére a betóduló áradásoknak nyílások ha
gyattak. Ezeknél fogva:

c) A szabályozási terv végrehajtásában a fo
lyam erejét ingerlő ezőszakos munkálatok eltá- 
vozratván, sőt épen ezen erő mindenütt az isza
polások tovább terjesztésére ; egyfelől a meder 
kitisztására, másfelől a partok fölemelésére hasz
náltatván , szabályozásunk a lehető legkevesebb 
költséggel, elérhető legtöbb hasznot hajt. Nem 
említvén a soroksári ág feltöltetésével nyert föl
det, midőn mostan ezen ág nem annyira a köz
lekedés könnyítésére szolgál, hanem inkább a 
szárazföld és a csepeli-sziget lakosai között a 
közlekedést sokkal nagyobb veszteséggel akadá
lyoztatja , mintsem azt az ezen ágon folytatott 
csekély hajózás kipótolhatná, azonkívül ez ág 
megszüntetése nagy terjedelmű mocsáros földek 
főimentésévei járna együtt; nem említvén hason- 
lag Pest felől a Ferencváros alatt, Buda felől a 
magas partok mentében, Óbuda alatt és fölött a 
partok kiegyenlítése, és a felsőbb ág betöltetése
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által megnyert használható földeket, nem említ
vén, hogy ez 'által a Margitszigete a víz mos
tani sodráig kétannyi terjedelemre növekednek, s 
még azonkívül a víz sodrán túl, a felsőbb zátony - 
Iás és pesti - sziget kisebbik ága mentében (mind 
ez a városokhoz közel)sokat érő használható föl
dek maradnának fe l, magát a Duna mentéken a 
mostani belső telkekhez foglalandó térséget kony- 
nyen lOmillio váltó forintra becsülhetjük És itt még 
ezenkívül a két főyátos teljes biztosfása forog 
fönt, midőn ezen fölül a tiszta haszon nem szá
zon 3 — 4 évi kamattal, hanem a befektetett tő
kének négyszeres, ötszörös v is szat építtetés év el mu
tatkozik. Mi sikere leend pedig minden egyéb, 
ennél pedig minden esetre hasonlíthatatlanul ke
vesebb hasznot. ígérő vállalatoknak, ha a két fő 
a áros, különösen pedig a Duna fölemelkedett 
medréhez képest már most is alacsony mélység
ben fekvő Pest a beállott és még mindig évről 
évre növekedő rendetlenségek miatt, ha azoknak 
id«je korán eleje nem vétetik, előbbntóbb elke
rülhetetlenül a habok prédája leend, mindenki ál- 
talláthat ja.

d) Az egész szabályozási rendszer 150 ölnyi 
szabályos szélességre alapít tat o tt, mert szükség
képen minden szabályozásnak a szabályos széles
ség meghatározásán kell alapulni. Valamint tehát 
az előterjesztett rendszer magától őszverogyik, 
mihelycst ezen szabályos szélesség mellett föl
hozott okok megcáfoltatnak, és meggyőző okok
kal belesz bizonyítva: hogy a Dunának 150—ICO 
öl szabályos szélesség nem elégséges; szintúgy 
ellenben a nagyobb szabályos 200—220 öl szé
lesség mellett múlhatatlanul az előadottakhoz ha
sonló erősségű okokat szükség leend főhozni, s 
azon ellenvetéseket, mellyek fönnehbiékben iránta 
tétettek, lerontani. Különben , minden tekintet
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nélkül az okokra és következményekre, minden 
tekintet nélkül az eddigi tapasztalatokra, mellyek 
a 200 — 220 öl szabályos szélesség fölötte nagy 
voltát nyilvánosan bizonyítják, minden tekintet 
nélkül a vízműtudósok egybehangzó véleményé
re , hogy nemannyira a szabályosnál kisebb, mint 
inkább a szabályosnál nagyobb szélességtől kell 
óvakodnunk, milliomokat pazarolhatunk el célta
lan építményekre, és mégis a folyam a maga 
szabályos szélességéhez, mellyel a két város kö
zött a gellért-hegyi CD szelvénynél kezdett ma
gának készíteni, és azt tudtunkra még eddig foly
tonosan tovább képezi, fogja magát alkalmazni. 
Ennek előttünk álló tapasztalati bizonysága a pesti 
oldalon folyvást növekedő iszapolás mindenütt, 
hol a Duna 200 öl, vagy nagyobb szélességű; mi
nél fogva, ha a mindennap szemmel látható tapasz
talások még eddig elég tanúságot nem adhattak, 
meg lehet a 200—220 öles szabályos szélességet 
még továbbra is kísérteni, noha az, mint fönneb- 
biekben fejtegetem, mindenütt ellenkezésbe hoz 
a természet elkezdett munkálataival, és szövevé
nyekből szövevényekbe vezet.

e) Minthogy a javaslóit építmények nem azon 
helyekre esnek , hol közvetlenül legszükségeseb
beknek látszhatnának, s fél beszaggatva itt ott a 
szabályozandó folyam egész hosszában javasoltat- 
nak, nem pedig úgy, hogy látszólag rendszere
sebben akár alulról fölfelé, akár fölülről lefelé 
egymásután következve végtére az egész folyam 
rendbehozassék , hihetőleg ez , a vízműtudomá- 
nyokban kevésbbé jártasok véleményével nem fog 
Öszveegyezésbe lenni. Azokra nézve tehát, kiket 
vagy az okoskodások ereje eléggé meg nem győz
het, vagy azoknak öszvefdggését kellőleg által 
nem láthatják, egy' tapasztalt vízmű tudós ide tar
tozó szavait idézem.
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„Egyébiránt hasznos leend csalhatatlan megis
mertető jeleit mutatni ki, mellyel az ügyetlen vagy 
tudatlan folyamszabályzót meg lehet ismerni. A 
ki tudniillik építményeit a folyamba egyenesen oda 
rakja, hol az kárt okoz, a nélkül hogy annak 
okait előre fölkeresne, s a nélkül hogy a rendes 
lefolyásra és szabályos szélességre tekintettel vol
na, az a vízműtudományt nem érti, s vagy épen 
nem, vagy legfölebb olly építményeknél alkal
mazható, mellyeket mások, kik nálánál többet tud
nak, terveztek.“  Pechmann, Előszó. VII. lap.

„Ha valaki a folyamokat kénye szerint akarja 
vezetni, vagy a kártételektől föl tartóztatni, több
nyire olly hatalommal száll szembe, mellynek köz
vetlen legyőzésére legtöbb esetekben ereje elégte
len. Többnyire csak az által érheti el célját, ha 
annak elérhetésére ugyanazon erőt használja és ve
szi segédül, mellyet legyőzni akar. Sok esetek
ben ezen alapul a vízmutudomány, Ha a vízimű- 
vekkel foglalkozó ezen nyomás igazságra nem fl- 
gyelmez, munkálatát mindig azon kedvetlenségek 
kisérik, hogy az általa ingerlett, tévesztve tár
gyalt folyam bosszulva rombolja szélyel építmé
nyeit. Annakokáért nemcsak általánosan a folya
moknak természetével és munkálataival meg kell 
ismerkednie , hanem a tárgyalt folyamoknak 
egyes tulajdonságaival is , mellyek a sebes
ség, a folyam ágya tulajdonságai, a hordalék sat 
s más egyéb munkálatokhoz, s a rendbeszedéshez 
megkíván tató eszközök használatához képest kü
lönbözők, különben soha sem fogja azoknak ere
jét meghódítani és használni tudni,“  1). §. 8. lap.

„A  folyam erejét a vízműértő közönségesen 
csak az által fordíthatja céljai elérhetésére, ha azt 
rendszeres ösvénybe , azaz szabályos állapotra ve
szi. E célt soha még a legcsekélyebbeknek lát
szó építményeknél sem tévesztheti szem elől. 
Soha semmi vízi építményre tervet ne készítsen
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a nélkül, hogy a jövendő rendszeres folyam-ös
vényt szorgos tekintettel a szabályos szélességre 
tervében ki ne jelölje , vagy legalább kevésbbé 
érdekes esetekben képzetileg magának elő ne ál
lítsa, hogy a teendőket szorgos gonddal ahhoz al
kalmazhassa* Ila ki ezt elmulasztja, ritkán mond- 
hatja meg előre építmény cinek leendő foganatját; 
vélekedik és tapasztalgat; gyakran, a helyetthogy 
a folyamot a maga segédévé tenné, benne vesze
delmes ellenségre találand, telnényteleli pénzt hí
jában fog pazarlani, s nem érdemli a vízin űertő 
nevezetet/ 4 10. §. 9. lap*

III. S Z A K A S Z .
Áttekintés folyamink rendszerén.

Az előadottakban különösen a Pest és Buda 
közötti Duna szabályozását tűzvén ki tárgyamul, 
nem mondhattam el mindazt, a mi mar most 
szükségképen el ke!l mondanom; különben egy 
részről maga a kifejtett szabályozási lervis köny- 
nyeii Újabb rendetlenségeknek lehetne szülő oka? 
más részről némelly kifejtett nézetek könnyen fél
reértein ének

Lehet, hogy valaki illy következéseket tehet
ne: minden folyaminkat a Duna veszi fel magába, 
tehát folyamink szabályozásának elsőben is cgyed- 
diili tárgya a Duna; azután a Duna medrében a 
két főváros legfőbb figyelmet érdemel, tehát min
deneket abban hagyván, elsőben a Dunát Buda s
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Pest között rendezzük; későbben kerüljön a sor 
egymás után a többi részekre, végzetül egyéb fo
lyamokra, miután előbb az egyik azután a má
sik tökéletesen bevégeztetett Előzményeimnek 
ezekkel épen ellenkező értelmök vagyon.

Minden folyaminkat a Duna veszi fel ma
gába, de épen ezért minden folyamink a Duná
val elválhatatlan szoros kapcsolatban vannak, 
épen azért a Dunán tett igazítások egyéb fo
lyaminkra is okveteti énül kihatnak, még in
kább pedig a legközelebbi összeköttetésben levő 
részekre. Világos leend tehát, hogy a természetes 
egybekottetésben levő folyamok szabályozási rend
szerében soha semmi igazítást minden összefüggő 
körülmények tekintetbe-vétele nélkül tenni nem 
lehet, és épen ennek elmulasztása a legfőbbik ok, 
a miért a folyamok, és kivált azon nemzeteknél jöt
tek legnagyobb rendetlenségbe, mellyek azoknak 
igazgatásairól legelőbb kezdtek gondoskodni, s ra
jok másoknál több ügyeimet fordítottak. Nemegy. 
két évtized kellett arra is, hogy Magyarország fo
lyamai illyen zavarodott állapotba jöttek, a mily- 
Iyenben jelenleg találtatnak, és hogy eleink etárgy- 
gyal valóban foglalkoztak épen a beállott rendet
lenségek kártékonyságai bizonyítják. Ki tudja, men
nyi erőbe kerülhetett, míg folyamink a természet 
jótékony munkássága ellenére ártalmas Ösvényre 
ártalmas eszközökkel kényszeríttetvén, végtére 
rámeliettünk, hogy jelenleg a két főváros kö
zötti Duna medre három öllel emelkedett felebb 
régi ágyánál; hogy régi sokkal kevésbbé kárté
kony lefolyását a budai meredek partok menté
ben s a Csepel * sziget elején látható holt Duna á- 
gából más felé venni kényszerült, hogy magának 
a mostan látható széles medret vájni, a régi ágyat 
feltölteni, iszapolni, zátonyiam, a Csepel-szigetet 
annyi földdel növelni kénytelen volt, szóval a
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mostan tapasztalható minden rendetlenségeket elő
hozható, és míg a folyam addig ingereltetett, míg 
az  l775diki és 1838diki árvizek pusztításai bekö
vetkezhettek; míg folyamink egész rendszere a 
mostani zűrzavarba hozatott, mellynél fogva az 
országnak negyedrésze nemcsak nem használható, 
hanem métely es mocsárokká vált, részint az ár
vizek folytonos pusztításainak van kitéve. De vi
szont hányán gyakorolhattak a folyamok körülti 
munkálatokban elhatározó befolyást, a kiknek 
minden bizonynyal nemhogy7 több ide tartozó is
meretekről , de még csak a szabadon eső testek 
első percbeli sebességéről sem volt fogalmuk, és 
hogy7 a divatozott eljárás a közjőra nézve hasznos 
nem volt, nem lehetett, a jelen körülmények kö
zött legalább senki kétségbe nem vonhatja.

Ne gondoljuk pedig, mintha mind ezt az e
lemek legyőzhetetlen ereje okozta volna, mert a 
tapasztalható veszedelmek előkerülésében több 
részt vettek a hiányos visszás emberi rendelke
zések, mint a természetnek önmagát mindig hely
re igazítani törekvő rendetlenségei. Az árvizek 
kiöntéseket és pusztításokat okoznak ugyan, az 
igaz; de ezt némileg visszapótolják az elöntött 
vidék termékenyítésével, és másfelől a körül
fekvő alacsonyabb részeket fölebb emelik, líeha 
ezen kiöntések mesterséggel további előrelátás 
nélkiil gátoltadnak, a különben szétterülendő iszap
nak a mederben kell összetorJani, zátony lásokat, 
szigeteléseket, görbületeket okozni, az apróbb 
folyók, fokok és patakok nyilasainak bedugulni 
és végtére egy'másba szakadó tavaknak, mocsá
roknak származni.

Nem másként volna a dolog előbb-ntóbb a- 
kármi célszerű egyes igazításokkal, következőleg 
azzal is, mellyet legközelebb a két főváros biz
tosítására kifejtettem. A Buda és Pest között
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rendbehozott Duna azon a részen sem ki nem 
önthetne többé, sein pedig, elegendő ereje lévén 
a maga ágyának tiszt án-tarthatására, az iszapolást 
és egyéb hordalékot medrében le nem rakhatná. 
Annak tehát tovább kellene vitetni és okvetetle- 
nül tovább vitetnék az alsóbb részekre, mellye- 
ken, ott hol a folyam lankadtabb, ismét lera- 
kodnék, további veszélyeztetésekkel fenyegetvén 
azon vidéket. Hol, mikor és micsoda egymás- 
utánkövctkezéssel ? vagy minemű rendetlensé
gek okozásával! azt előre tudni senkinek nem 
adatott, hanem hogy valahol és valamikor úgy 
kell lenni, csalhatatlan igazság. Azértis minden 
ollyan vízi munkálatok, mellycknek foganatja a 
többi részeken is szorgos figyelemmel nem kí
sértetik, mellyek előre látott rendszeres össze
függés nélkül kezdetnek és hajtatnak végre, ká
rosak és veszedelmesek.

Alkalmunk volt már fentebb is érinteni, 
hogy a vizi munkálatok sikeretlensége és a 
műtudomány hátramaradása nemcsak azon körül
ménynek tulajdonítható, mivel ez minden bizony
nyal az emberi tudományok egyik iegnehezebbi- 
ke; hanem egyszersmind annak is, mert az avat- 
lanok előtt annak első szembeötlő tüneményei 
feltárva leven, mindenki elegendő ismeretekkel 
felkészülve gondolja magát a folyamok rendetlen
ségeinek megszüntetésére hathatós eszközöket a- 
jánlhatni. E tévedésből nincs menekvés, hanem
ha a természet örökké munkás ereje, a célirányta- 
lanul elpazarlott milliomokra menő költség cs fá
radság haszontalan munkáit szét nem rombolná, s 
még ezen kivid a természet törvényei kitanulásá
nak s munkálatiak azokhoz alkalmazásának elmu
lasztásáért fel szandál hatatlan kártételekkel bosszút 
nem állana. Ezt fentebb a fölösleges szélesség 
iránti bel fogalmak példáival világosítottam , most



*26

pedig a teménytelen felhozható esetek közöl álta
lánosan még csak a folyamok által okozott kárté
teleket tartom említendőknek.

Itt is az első szembetűnő jelenet ez: a folya
mok kiöntenek, a kiöntések okoznak pusztításo
kat.; a következtetés pedig az : a kiöntéseknek 
kell elejét venni stb.

Mind az előzmény csupán látszatos, a valódi 
okok el mellőzésével csupán a külszín tekintetbe
vétele, mind a következtetés e miatt egy oldalú, 
és végére mehetctlen szövevények egymásra hal
mozandó károsnál károsabb munkatételek tömke
legébe vezet. Már annak is, hogy a folyamok ki
öntenek, előbbi szerző oka van a folyam ágyában 
találtató rendetlenségben s a lefolyást gátoló aka
dályokban , tehát a kiöntéseknek nem lehet illy 
rövid logioai úton elejét venni; azután pedig ha a 
kiöntéseknek elejét vettük a nélkül, hogy azok 
származásának felsőbb okaira felmentünk volna, 
avagy csak gyanítanék is, hogy azok honnét, mi 
okbul veszik eredetüket, s azoknak elhárításában 
csak egy lépést is tettünk volna, vájjon miképen 
gondolhatjuk, hogy valóban elejét vettük? és va
lóban ezen véleményünket a természet igen gyak
ran, rgen észrevehelőleg megcáfolja; biztosok le
hetünk-e felőle, hogy midőn az áradásokat cgy- 
szeruieg meg akartuk szüntetni, azoknak szerző o- 
kait nem szaporítottuk-e?

A folyamok kártételei nem csupán áradások 
és kiöntések, ámbár első tekintettel közvetlenül 
nem egyébnek látszanak. megáradt folyam fö
lösleges vizet önt szerteszélyel, az igaz, ezt köz
vetlenül láthatjuk;deaszétomló vízzel együtt iszap és 
hordalék omlik szerteszét, erről is csekély tapasztalás 
után meggy őzettethetünk; már pedig ezen hordalék
nak valahol le keli rakodni, és hogy a hol lerakodik, 
a medret fel ebb emeli, [ zátonyi ás okát, szigetelés -
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két, görbületeket okoz, minden bizonynyal elmul- 
hatatlan következés. Annakokáért minden vízi mun
kálatoknak ok vetetlenül ki kell terjeszkedni nem
csak az áradások megszüntetésére, ez eddig magá
ban semmi; hanem fel kell menni az áradást nem
ző okok elhárítására, még ez sem elég; tekintet
tel keli lenni rá, hogy a végrehajtott igazítások 
más részeken újabb rendetlenségeket ne okozza
nak és nem előbb, hanem mindezeknek végrehaj
tásával van a szabályozás egyik fő kivánatának, a 
kártételek megszüntetésének elég tétetve. Ez volt 
az oka, hogy, midőn az eddigiekben-a két fő város 
közötti Duna rendezéséről a fentebb előadott ter
vet fejtegettem, szükségesnek látom folyamink 
egész rendszeren áttekinteni.

Továbbá a természet nem átokkép,banemkimerít- 
hetetfen áldások forrásául ajándékozta a folyamokat 
a benépesült tartományoknak. Ezek, és a hajózás köz
bejötté nélkül a tartományok különféle nyers ter
ményei egymással ki nem cseréltethetnének s a ter
mészet mindenféléi javaival megáldott országok a 
vízi közlekedés hiányában , vagy annak legyőzhe
tetlen akadályai miatt ínséget, szükséget kényte
lenek szenvedni, még azon terményekre nézve is, 
mellyek bent az ország kebelében bővségesen fel
találtatnak; szárazföldi közlekedés, bár miltyen jó 
karban tartatnék, erre nézve elégtelen, mert a ten
gelyen-szállitás a legkedvezőbb körülmények között 
is sokkal költségesebb, mintsem az olcsószerű nyers 
termények bí cserélhetcsérc alkalmas lehetne azon
kívül a nagy mennyiségű nyers termények apró
lékos szánkásával töménytelen idő, emberi cs ál
lati erő vesztegettetik el, félre vonatik az ipar és 
fÖldmive'és egyéb ágaitól, mcIJy veszteséget a be
cserélés soha ki nem pótolhatja. Mostan ismét, ha 
ezen nézeteket tartjuk szemeink előtt, elsőben a na
gyobb folyamokat szükséges hajókázható állapotba
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razföldi közlekedés főbb vonalait öszvekapcsolni, 
ezekkel a mellékutakat és folyókat. Egyedül a jól
rendezett közlekedés az, melly a nemzeteket a 
miveltség pályáján leghathatósabban előre vezére
li , ez ad életet és elevenséget a szorgalomnak és 
kereskedésnek, e nélkül minden kigondolható in
tézkedések foganatlanul maradnak. Az ember, a 
nép, a nemzet, nem csupán iskolákban, nem a 
világi élettől elszakadt tanítók szűk körű ismere
tei, s nem azoknak vezérpálcája után neveltetik, 
indul és halad előre; mert ez ugyan elmúl hatatl an 
szükség, de magában tekintvén, a legalsóbbik lép
cső; teljes formál tatását az embernek elvégre nem 
más, hanem a forgalom, közlekedés, társalgás, 
és az élet minden gyakorlati foglalatosságaiban na
po nként szerzett ügyesség, tapasztalás, a szem
mel látott példák ingerlő ösztöne, utánzása, kö
vetése, és a szorgalom elmaradhatatlan jutalma u- 
tán törekvő versenyzés adja meg. Hol a közleke
dés rósz karban áll, ott egyaránt a tudományok
nak, míveltségnck és szorgalomnak, valamint az 
ezeknek előmozdítására tettlegesen fentálló intéze
teknek minden pártolás, áldozattételek, és ser
kentések dacára alább kell sülyedni; vagy épen 
bölcsőbeli tehetetlen csecsemő állapotokból érett 
korra soha ki nem fejlődhetnek.

De ha mindezeket ált.alláttuk is, és a mint a 
természetes rend hozza magával,közlekedési rend
szerünk helyrehozását a nagyobb folyamok szabá
lyozásával megkezdjük, mintán ezek némileg rend- 
behozattak, azután a mellékfolyók következnek, 
természetes lévén, hogy minden gondot csupán 
csak egy folyam rendbeszedésére fordítani képte
lenség volna s aránylagosan a körülfekvő csekély 
terjedelmű vidék kiváltképen való hasznával járna 
együtt, holott a közlekedési rendszernek az egész
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ország belső életére kell kihatni, T együk fel tehát, 
hozzá fogunk a mellékfolyók igazításához , ismét 
rövid utón egyedül a közlekedési könnyítésén mu
tatkozó haszon tekintetbe vételétől indíttatva. A 
mellékfolyókat a fő folyamba eresztjük. Ezek is
mét tele hordják, feltöltik a fő folyamot, hajózásra 
alkalmatlanná teszik azt, újabb zátonylásokat, szi
geteléseket, görbületeket okoznak, s mind azon 
rendetlenségeket, mellj ek már előbb némileg elhá- 
rittattak, újra előhozván, azután magokat a mellék
folyókat szorítják fel, azoknak sebességét is meg- 
lankasztják, azokat is njabb rendetlenségekre kény
szerítik, és végre számos éveken át híjában foly
tatott fáradságos munkálatok után céljainktól még 
hátrább vettetve látjuk magunkat, elmaradva más 
nemzetektől, vizeinket roszabb állapotban, mint 
mikor elkezdettük.

Mennyi számtalan tévedésekre szolgáltasson 
pedig ezeken kívül alkalmat nemcsak maga a tett
leges kivitel, hanem még kivitel előtt a leglénye
gesebb kérdéseknek eligazítása, könnyen látható. 
Mikcpen és mi nézetek alatt, mi különösebb kö
rülmények, tekintetbe-vételek miatt válogassuk el 
egymástól a természeti szoros összefüggésben levő 
folyamokat? Mik ezeknek egyenként sajátságos 
természeti tulajdonai, mellyeknél fogva mindegyik 
különnemű tárgj^altatást kíván? mellyiknek sza
bályozását kell előbb megkezdeni, mellyiket utóbh- 
ra hagyni? mi károkat teszen? mi haszonvételre 
alkalmaztathatok ? s - a kettőnek öszvehasonlítása 
mellyikre nézve bir túlnyomó súlylyal ? miképen 
oszszuk fel a tárgyalás alá vett folyamot szaka
szokra, hol kezdjük munkálatainkat ? merre és mi
csoda elő vigyázatokkal folytassuk? mik legyenek 
az elő bocsátandó készületek, tapasztalások, niely- 
lyek a célszerű rendezésre vezérfonalat adjanak 
kezünkbe? — holott ezek a természet végeden
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különbségeihez képest annyira változók, hogy 
semmi végrehajtott munkálatok sikeréből az egé
szen más helyzeti és egyéb körülmények miatt 
a másikra biztos következést húzni nem lehet; 
miképen találjuk fel.s állapítsuk meg a szabályos 
szélességet annyira egymásba szövődött véghe
te tlen rendetlenségek között, hol annak biztos 
meghatározhalására mind a szemléleti tudomá
nyosság mind a tapasztalásból merített következ
tetések teljesen elégtelennek látszanak í és ha már 
ennyi nehézségek között tervünk mégis elkészült, 
mi legcélszerűbb , legfontosabb eszközök válasz
tassanak annak végrehajtására, és miképen intéz- 
tessék a munkálatok folyamata minden előadható 
s gyakran előre nem látott, el nem látható kö
rülmények között, hogy vele a kívánt célt elér
jük, a veszedelmeket elhárítsuk, a szerző okok
nak elejét vegyük, más újabb rendetlenségeket elő 
ne idézzünk, s midőn egyik vidéket oltalmaz
zuk, a másiknak kárára ne legyünk} Mind ezen 
kérdések, sőt még számtalan több cfélék nem 
lehetnek közönbosek, s nem ollyanok, rnellyeket 
rövid utón huzamos tartós meggondolás, éles be
látás nélkül könnyen el lehetne igazítani, hanem 
felteszi a folyamok egész rendszerének ismeretét 
s a különböző folyamok természeti tulajdonainak 
gondos vizsgálatát.

Nekünk fő folyamunk a Duna, melly a mel
lék folyamokat magába felveszi. Tehetünk tehát 
mellékfolyóinkon olly igazításokat, hogy azok
nak végbevitelével a Duna rendetlenségein is egy 
részben segítve leszen; de tehetünk ollyanokat is, 
sőt talán némelly mellékfolyóinkat egészen rend
be szedhetjük, hogy azáltal a Duna rendetlensé
geit fogjuk növelni, szaporítani. Az első nemű
ek közé tartozik, ha mellékfolyóinkkal az ala
csony helyeket töltetjük fel, azokban a hordáié-
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kot lerakatjuk, hogy megtisztulva érjenek a fő 
folyamba* és. annak rendetlenségeit nagyobbra ne 
nevelhessék; az illynemii igazításokat nemcsak 
végre lehet hajtani előlegesen a mellékfolyókon, 
sőt azt r a mennyire lehet, szükség eszközleni* 
Ellenben ha a mellékfolyó töltések közé vétetik, 
vagy talán annak rendbeszedésére íij árkok ása
tása, általmetszésck sat ajánltatnak, illy esetek
ben nemcsak azon hordalék kénytelen egyrészint 
a fő folyamba takarodni, melly különben a szét- 
özönlött áradással együtt távol fekvő vidékeken 
szanaszét eloszlott, s azoknak magasbítását előse
gítette, hanem egyszersmind a kiásott föld, a 
meder mélyítése és tágítása miatt fölszaggatott 
iszap és minden hordalék , valami mindeddig a 
mellékfolyó szabályozatlan régi állapotjában a fő
folyamon kiviil lerakodott. Illyenkor, ha még a 
fő folyam a maga szabályos szélességére öszve- 
szorítva nincs, melly alatt a maga ágyának tisz
tán - tartására tehetős lenne, a mellékfolyóból be
lé takarodó hordalékot a maga medrében rakja 
le,áradások alkalmával azokat újra fölszaggatván, 
a távolabb eső vidékekre ismét tovább szállítja, 
mindenütt, az egész folyam mentében több-több 
zátonylásokat készít, a medret fölemeli, a mel
lékfolyók beömléseit eliszapolja , azokat föltár- 
tóztatja, visszaszorítja, és aránytalanul több kár
tételeket okoz, mint a mennyi hasznosa mellék* 
folyó rendbehozása hajt, vagy hajthatna.

Mind azáltal a mellékfolyókat könnyebb lé
vén rendezni, mint a ÍŐ folyamot,ismét a termé
szetes rendszer ellenére mindig visszásán a kisebb 
folyók rendezésén szoktak a szabályozások kez
detni, hóimét a fönnebb előszámlált rendetlenség 
bekövetkezése elmaradhatatlan. Innét láthatjuk, a 
mit fönnebb rövideden említettem, hogy azon 
rendetlenségeknek létrehozásában több részük van
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emberi visszás munkálatoknak mint magának a 
természetnek, mert a fő folyam a maga medrét és 
partjait fölmagasítván, boszidva kényszeríti vissza 
a kisebb folyókat a maguk vidékeire, azoknak 
beömlését beiszapolván, elveszi tőlök a régibb 
esetnek egy részét , partjainak magasításával a 
beömlő árvizeket magától visszatartóztatja. Innét 
láthatjuk , milly könnyen megtörténhetett, hogy a' 
magára hagyatott, sőt a szűntéleni itt-ott rendet
lenül készült töltögessek által természetes folyá
sában még inkább meghaboríttatott, mind a maga, 
mind a mellékfolyók iszapolásának tovább-vite- 
lére tehetetlen, a sok zatonylások, szigetelések és 
fölösleges szélesség által meglankasztott Dunánk 
a mellékfolyókat, különösebben a Tiszát felszo
rította , ez ismét a több beleömlő folyókat, és 
most azoknak mentében mintegy 800 □  mérföld 
termékeny kies tartomány van az árvizek pusz
tításainak kitéve, melly minden visszás igazgatá
sok mellőzésével talán századok mnlva sem me
hetett volna ennyire. Láthatjuk, miképen kell he
lyes értelemben venni ezen állítást, hogy az idő- 
előtti töltések ártalmasok, azaz: tulajdonképen 
tudnunk kell, mik az időelőtti töltések ? Tölté
seken nem kezdeni kell a vizek ártalmainak meg
szüntetését, igazgatását, rendezését, szabályozá
sát , hanem azokon kell végezni, azokat keli leg- 
ntóbbra hagyni; azon részekre, mellyeken egyéb 
eszközökkel segíteni nem lehet, mellyek a víz 
színének minden lehetséges alábbszállítása után is 
az áradásoknak kitéve maradtak, sőt ha ezek fö
lötte alacsonyak volnának, nyitva kell tartani az 
árvizek kiömléseinek , hogy azok által feltöltet
vén , hasznos termő földdé váljanak. Láthatjuk, 
hogy az áradások sincsenek csapásul mérve az 
emberi nemre, hacsak azokat önmaga veszedel
mes rendetlenségbe nem hozza, és maga ellen nem in-
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gerli. Ezek is a természetnek jól tevő bölcs intéz
kedése, mellyet ha szükséges elővigyázat nél
kül akarunk eltávoztatni, a megbecsül heteden jó
tétemények helyett pusztító ínséget vonunk ma
gunkra. Az alacsony vidékek fölebh magasítását, 
hogy azok egészségrontó mételyres mocsárok ne 
maradjanak, minthogy ennek végbevitele az em
beri gyö nge erőt többnyire felmulná, az elemek 
roppant ereje végezi. Jól rendezett folyamok a 
nekik adott alkalmas szabályos szélességgel ren
des partjaik között mindig tehetősök maradnak 
(legalább úgy kellene lenni, ha nem annyira a kis, 
mint inkább a nagy szelességtől óvakodnánk), az 
iszap olás és hordalék tovább-vitel éré, és ágyuk 
tisztán-tartására; azt tehát egész odáig leviszik, 
hol a partok alacsonysága az áradás szétterülését 
nem akadályoztatja, azon részeken eleresztik, s 
mintán a vidék eléggé fölemelkedett, akkor van, 
és nem elébb , kellő ideje a töltések készítteté
sének, hogy a többi azontúl ismét más helyekre 
vitessék, és hasonló hasznos végre fordíttathas- 
sék. Végezetre láthatjuk, hogyr nem annyira az 
első tekintettel mindenkinek szembetűnő áradá
sok föltartóztatása, mint inkább a rendetlen isza
polások megszüntetése teszi a folyamok szabályo
zásának legfőbbik feladatát. Minden terv, melly 
nem ezt tűzi ki fő czélul, hanem az első tekin
tetre mutatkozó veszélyeket, melly az áradásoknak 
akarja elejét venni, s azoknak szerző okait figyel
mére sem méltatja, a kivitel után elébb-ulóbb 
károsabbá válik, mint ha soha végre sem hajta
tott volna; és azon tervező, a ki munkálatainak 
közvetlenül célba vett foganaténál előbbre nem 
néz, vagy is , hogy Pechmann már idézett sza
vaival éljek:„A ki építményeit a folyamba egye
nesen oda rakja, hol az kárt okoz, a nélkül hogy 
annak okait előre fölkeresné, az a vízműtudo-
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mányt nem érti. Innét továbbá ismét láthatjuk, 
milly visszás munkálatok szoktak a folyamok 
rendbeszedésére mindig és mindig tétetni, mely- 
lyek nemhogy valami javítást eszközlenének, liá
nom elébb-ntóbb későbbi elháríthatatlan vesze
delmeket vonnak magok után; nem csuda,ha már 
több nagytekintetű tudósok, küknek szavaik, úgy 
látszik, sikerctleniil hangzanak el, figyelmezteték 
rá az emberiséget, hogy ha a folyamok folyvást 
az eddigiekhez hasonlatosképen tárgyaltainak, vég
tére egész tartományok végső pusztulásai elkerül
hetetlenek lesznek. S a fő ok abban rejlik, mivel 
azoknak , kik e tárgygyal szorosabban nem fog
lalkoznak, egy részről az elemek roppant erejéről 
nem lehet eléggé fölvilágosodott fogalmuk , más 
részről a közvetlenül mutatkozó tünemények ál
tal mindenkor tévutakra vezettetnek. Ha az ára
dások veszedelmei, ineliyek egy edül kirekesztőig 
szoktak a folyamok igazgatására indító okul szol
gálni , tökéletesen meliőztetnének, ha nem minden 
gond a folyam medre rendetlen feltöltésének, isza
poltatásának, a zátonyl ások, szigetelések megszün
tetésére fordíttatnék, megszűnnének az áradások 
nemző okai, s megszűnnének minden kétségen 
kívül az áradások is; midőn ellenben most, min
den intézkedések egyedül az árvizek föltartása 
ellen tétetvén, azoknak okai nemcsak tekintet 
nélkül hagyhatnak, hanem az Öszvefuggetlen visz- 
szás munkálatok következtében szüntelen tartó 
növekedésben szaporíttatnak, s az árvizek dúlá- 
sai folyvást tartanak, sőt növeltednek.“

Dunánkat hét fő szakaszra oszthatni: 1) Dé
vénytől Gönyőig, 2) Gönyőtől Visegrádig, 3) Vi
segrádiéi Földvárig, 1) Földvártól Vukovárig, 5) 
Vukovártól Péterváradig, 6)Péterváradtól Palánkáig, 
7) Palánkától Orsováig.
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A budapesti Duna, mellynek szabályozásáról 
eddigiekben részletesen szállottam, ezek kozol a 
harmadikba esik , mindazáltal a legközelebb ki
fejtett nézetek következtében lehetetlen a többie
ket is tekintet nélkül hagyni. Ha a nevezett két 
fő város között a Duna, a fönnebbiekben kifejtett 
terv szerint, legfölebb 150 ölben megállapítandó 
szabályos szelességgel rendbeszedetnék, a folyam 
ágyának tetemesen ki kellene mélyíttctni, és hogy 
maga magát legalább addig, mint valaha volt, IS 
lábnyi mélységre alá áshatná, erről semmi kétség 
nem támadhat. De már most az a kérdés , hova 
teszszük a kivájt iszapot és hordalékot ? finnek 
megfejtésére tovább kell mennünk az alsóbb ré
szekre.

A soroksári ágat meg akarjuk szüntetni; 
mindazáltal nem rögtönös elzárással, mert az ve
szedelmes lehetne, mielőtt a másik ág jobban 
megerősödvén, a jégjárást ártalom nélkül egészen 
fölfoghatná, és tovább vihetne. Ellenben a meder 
megszorításával a gellérthegyi szelvénytől fölfelé 
a víz ágyának alább kell mosatni, s ezen a ré
szen a hordalék agyagos kavics. De a soroksári 
ág már mostan is, míg a folyam könnyebb nemű 
földnemct, könyű iszapot vitt magával, magától 
kezdett bedugulni, tervünk szerint ezen a részen 
előlcgesen a folyam megszorítva nincs, a sorok
sári ág sebessége csak ollyan lankadt marad, mint 
volt ekkor ig. Természetes tehát , hogy a ki vájt 
nehezebb hordalékot még inkább nem szólíthatja 
tovább, hanem annak a torkolatnál le kell rakod
ni , s így a soroksári ág kényszerítés nélkül ön
kényt bedugul ártalom nélkül, mert a mennyi
vel a soroksári ág föl fog töltetni, ugyanannyival 
fog kimély itt élni a másik, és ezen egyensúly meg- 
tartatását jobban eszkozlendi a természet maga, 
mint akárminemű emberi rendelkezés.
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Azután az öszveszorítás fölfelé tovább foly- 
tattathatik, s ugyanakkor lefelé az M-ig. Ekkor 
a folyam sodra még inkább a budai zátony lás ra 
dől, s a pesti görbületben ellentállváa, egyszer
smind a soroksári ág bedugulása, a sebesség meg
lankad , s így a meder kimélyíttetése miatt íol- 
ásott hordalék azon a részen Ierakodhatik, vala
mint a két város közti szabályozás következté
ben a kimélyítésből fölszaggatott minden egyéb 
anyag nagy részben elég helyet tál ál a víz alól 
kimenekvült alacsonyabb helyek íeltöltetésében, a- 
zértis az iszapolás rendetlen lerakódásától jó da
rab ideig tartani nem kell. Ellenben mindezeknek 
feltöltetése, és a szabályozás egész bevegezte után 
a két város között elegendő ereje leven, mindig 
a folyamnak a maga ágya tisztán tarthatására a 
felülről lefelé jövő iszapolásbői ezen a részen sem
mi többé le nem ülepedhetik a nélkül, hogy is
mét fölszaggattatván, tovább a promontóri ágba 
ne vitetnek. De a promontóri ág szélessége most 
is tetemesen nagyobb a szabályosnál, azért is az, 
ezen ágban a partoknál és az elkezdett zátonylá- 
soknál és szigeteléseknél fog lerakodni. Ezeket 
ismét úgy, mint eddig a két város közötti fo
lyam-igazítás kifejtésében körülményesen előada
tott, részint a partokhoz kell foglalni, részint a 
partokat ősz vesz oritani, és a lejövő iszapot azok
nak fölemelésére használni.

Azonban nemcsak erre szükség fordítani fi
gyelmünket, hanem még egy különös tekintetet 
érdemlő körülményre, mellyről előbb kell gon
doskodnunk , mintsem hogy idővel az elmarad
hatatlan következések beállván, minden munká
lataink helyrehozhatatlan zavarba jőjenck. A 
Duna Dévéntől Gönyőig fölötte sok kavicsot hord 
magával, cs azt szerteszét elöntvén, mindig több
több rendetlenségeket okoz, ezenkívül a szom-



337

szed vidékeket nemcsak áradásokkal pusztítja, 
hanem a kavicsolásokkal is mindinkább termé
ketleníti. Ezen a bajon nem segíthetni másképen, 
hanemha a folyamnak elég erő adatik, hogy azt 
mindaddig tovább hempelygesse, mígnem öszve- 
zuzza. Készen kell tehát lennünk, sőt rendszere
sen épen úgy kell intézkednünk, hogy azon ka
vicsolás nemcsak lejöhet a pesti Dunába, hanem 
okvetetlenül le kell neki jőni, s innét ismét to
vább vitetni, ha máskép nem, az egész országon 
keresztül; hadd vesződjék vele a török. Már hát, 
noha különösebben csak a budapesti Duna ren
dezéséről kívántam szólam, ezt is egybefüggésbe 
látjuk a szabályozási tervvel. Ezértis szükség 
ki váltképen szabályos szélességünket legfittebb 
sem határozni többre 150 ölnél. Mert ha 200— 
220 öl szélesség alatt ágyát mostan is (éltöltötte, 
mit várhatunk, ha ez eddiginél sokkal nehezebb 
hordalék alá érkezik? Kétség kivül sernmit mást, 
mint rendetlenségeknek rendetlenségekre halinoz- 
tatását, s minden elvégzett munkálatok foganat
jának egészen leendő megsemmisülését.

A devén-gönyői szakaszon teljességgel nem 
mellőzhető mar a dolog természeténél fogva ezen 
kérdés: fölülről lefelé, vagy alulról fölfelé foly
tassuk-e a szabályozást ? melly kérdés különben, 
mint fönnebb mondottam,egy egész folyam álta
lános szabályozása körül aggatódzásnak látsz há
tik, ezen szakaszon pedig kevés körülnézés után 
igen a maga helyén találjuk. Ha fölülről kezd
ve lefele szabályozunk, a felsőbb részeken még 
több erőt fogunk adni a folyamnak, mint eddig, 
mellynél fogva nemcsak elegendő ereje leszen, 
annyi mennyiségű kavicsot íeliordani, mint ez
előtt , sőt még többet, hanem egyszersmind az 
ágy kimélyit^se által felszaggatott hordalékot is 
tovább viendi, s azokat a még rendbe nem szc-

22
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det;t részeken fogja lerakni. Mi lesz belőle más, 
bán cm hogy egy darabig foly tartathatnak a mun
kálatok némi látszatos sikerrel , végezetre pedig 
az alsóbb részeken egy által törhetetlen gát hal
moztatik fel, mel yen a folyam minduntalan rést 
keres, a hol történetesen könnyebb hordalékot 
talál, azon tör keresztül, és így végtelenül válto
zó alakban számtalan apróbb ágakra oszlik fel. 
Ezen rendetlenséget találjuk fel jelenleg is az em
lített szakaszon. A felsőbb részeken a folyam 
több erővel bírt, mint alább, a felső kavicsot le
hordta az alsóbb részekre, s egymásra torlotta, 
azután ezen torláson keresett magának nyíláso
kat, apróbb ágakra oszlott, és szerteszétterült. 
Mostan tehát ismét a felsőbb részeken kezdeni a 
szabályozást, ismét a felsőbb részeket erősíteni, 
liogy azok még több kavicsolást hordhassanak le, 
s a lefolyásnak ellene álló akadály ezentúl még 
inkább növekedjék, nem volna tanácsos. Szem
betűnő lehet pedig , hogy ha a szabályozás ezen 
szakaszon alulról kezdetvén fölf lé folytaítatik,az 
akadályok egymásután elháríttatnak, az öszvetor- 
lott kavicsnak a továbbmenctelre szabad út nyit- 
tatik, a szabályos szélesség annyira k vcsíttetik, 
melly alatt a folyam maga elegendő erejét vissza
szerezhesse, a rendetlenségek szerző okai meg 
fognak szűnni, s így maga a rendetlenség is. A 
honnét végezetre, ha a szabályos szelességet szük
ség nélkül fölötte nagyra nem hagyjuk, mert et
től függ minden; a kavicsolás Pestre, és Pesten 
alul ié fog vitetni, és mindaddig zuzatni, mígnem 
útjában vagy egészen, vagy legalább nagy rész
ben fövenynyé feloszlik, holott különben fölösle
ges szabályos szélesség alatt ismét kénytelen lesz 
itt-ott rendetlenül szanaszét lerakodni, s az előb- 
beniekhez hasonló újabb meg újabb rendetlensé
geket okozni. A szabályos szélességre nézve ki-
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vált ezen körülmények miatt sokkal inkább kell 
óvakodnunk a fölösleges szélességtől, mint a kes
keny ítéstől.

A harmadik, különösebb figyelmet érdemlő 
fő szakasz Földvártól Vukovárig. Ezen szakaszban 
épen ellenkezőleg, mint a felsőbbikben nem fö- 
vénytorlások, és szigetelések találtatnak, hanem 
azok helyett rendetlen nagy kerületű görbülések 
s azoknak közepette mély mocsárok, feltöltctlen 
alacsony helyek. Ha a természetnek még a lát— 
szatos legnagyobb rendetlenségek között is min
dig minden emberi képzeletet felíilhaladó bölcs 
munkálatait tekintjük, azonnal meg kell győzet- 
tetnünk felőle , hogy e részeken a környék ala- 
csonysága ismét nem másun nőt származik, hanem 
a természet munká-atainak vagy történetes, vagy 
talán emberi vigyázatlanságból lett megakasztá- 
sából. Fölül mindenütt szigeteléseket, z.ttonylá- 
sokat találunk, a!ni ezen a részen mocsárokat, 
kiínélyüléseket. Ki kételkedhetnék felőle, hogy 
azon töménytelen kavics, melly a dévén-gönyői 
szakaszban a folyam erejének meglankadása miatt 
tovább nem vitethetvén, halomra torlott öszve, s 
ezen szakaszban a folyamot, egészen rendetlenség
be hozá; ezenkívül a számtalan szigetelések a 
földvár-vukovári szakaszig bőven elegendők le
hettek volna ezen tájék fölmagosítására. Tekint
sünk végig azokon, a mik történtek, és nem kel
lett volna történniük, onnét legbiztosabban által 
fogjuk látni, mi képen kell intézni a szabályozási 
munkálatokat jövendőre, hogy az >k kitűzött cél
jainknak megfeleljenek, és még világosiiba leend, 
hogy szabályozási munkálatink legfőbb tárgyául 
nem a mnlékony, gyakran jóltevőleg ható árvi
zek megszüntetését kell kitűznünk, hanem a hor
daléknak a magasabb részekről tovább-viteté- 
sét, a feltölt vízágynak kimélyíttetését, s azzal
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az alacsony tájak folemeltetését. Ha ezt megte
hetjük, akkor az áradások magoktól meg fognak 
szűnni de ha az áradásokat akarjuk rögtön el
távoztatok olly munkálatokkal, mellyek a rendet
lenségek nemző okait nevelik, akármennyi el
vesztegetett erővel semmire sem megyünk, sőt 
végtére minden folyaminkat elláthatatlan zűrza
varba hozzuk. Eddig a Dunának nemcsak szabá
lyos szélességére tekintet sem volt, sőt annak 
bizonyos megállapítása meg sem kísértetett, szó
ba sem hozatott, mint ezt fentebb a pesti Duna 
szabályos szélességének meghatározásából körül
ményesebben láthatni. Nem volt tehát a felső 
Dunának elegendő ereje a hordaléknak továbbvi
telére, hanem azt itt-ott a vidéken szanaszét kény
telen volt lerakni. Nevelte a ro^zat az, hogy az 
innét származott árvizeknek gátlására nem a nem
ző okok elhárít tatása vétetett munkába , hanem a 
helyett töltések, természetesen a szétterült folyam
nál még nagyobb szélességgel egymástól, építtettek. 
Ezek ismét a hordalék szétöndését akadályoztat
ták s annál magasabbra kellett a medernek feltöl
tetni, az addigiaknál ismét nagyobb rendetensé- 
geknek származni. Midőn azután a rendetlenségek 
még nagyobbra növekedtek,' mintsem hogy az 
ingerült folyam erejének ellentál Ihattak volna, a 
töltések romboltattak szélyel, azután ismét újab
bak építtettek s egymásután egyiknek ugyanazon 
foganatja lett, mint a másiknak, s ugyanaz leszen 
ezentúl is mindvégig. Nevelte a roszat más rész
ről a mellékfolyók igazgatása, mellyeknek torko
lataik a fő folyam által beiszapoltatván, kiöntések
re kényszeríttetteb. De ezen igazgatások miatt a 
mellékfolyók hordalékai ismét az anyafolyamba 
vitettek, s ismét ugyanannyival növekedtek a 
rendetlenségek szerző okai, midőn más részről a 
feltorlott hordalék tovább nem vitethetvén, felül a
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víz szabad lefolyását gátolá, áradásokat, kiönté
seket okozott, az alsóbb részek pedig megfosz
ta lak  az alacsony tájak fölemelésére elmulhatat- 
lanul szükséges anyagtól, lionnét mocsárok szár
maztak, s ezeken keresztül kigyódzó görbületek
kel arra vette futását a folyam, merre mehetett.

Alkalmazzuk már most az eddig mondotta
kat, és azonnal látni fogjuk, hogy minden ren
detlenségnek oka volt a szabályos szélességre 
nemíigyéles, bőimét a felső Dunában fölösleges 
hordalék torlolt öszve, az alsóba pedig a folyam 
erejének meggyengülése miatt nem takarodhatott 
le annyi, a mennyi az alacsony tájak fölemelé
sére szükségképen megkivántatott volna. Szabá
lyozásunk céljának tehát ezen rendetlenségek el- 
háríttatásának kell lenni, hogy a folyam okve- 
tetlenül annyira összeszoríttatván, valamig a bor
daléknek tovább - vitelére és ágyának szüntelen 
tisztán-tarthatására tehetős nem leend, a felsőbb 
hordalékot alább szállíthassa, s az alsóbb részek 
alacsony vidékeit kellőleg fölemelje. E részben 
ott nyilik alkalom a veszedelmes tévedésre, ha 
a szabályos szélességet kelleténél nagyobbra ha
tározzuk, a mikor az eddig volt rendetlenségek
nek ismét okvetcilenül elő kell kerülni, ha szin
te egy ideig valami részben elhárítottak volna is, 
vagy pedig, a mi sokkal hihetőbb, el sem hárít- 
taibatnak. A szabályos szélesség kevésre alapítá
sától pedig épen nincs mit félnünk, mert azt víz- 
inűtudományos okok és ismeretek következtében 
mind addig haszonnal, mind addig a folyam ere
jének nevelésével lehet keskeny ileni, valamig a 
mélység a szélességnek B|io-zed részét teendi, és 
ettől s határtól nemcsak általánosan a folyamok 
szélessége felette távol van, hanem a szabályos 
szélesség szerfeletti megkevesítésétől már csak 
azért sem tarthatni, mert a folyamoknak nem-
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csak határontúli, hanem az ezen határig leendő 
öszveszorítfatása is olly tetemes erőszakolásokba 
kerülne, melljek miatt senki azt még csak ja
vaslatba hozni sem merészlené.

Altalláthatjuk továbbá, hogy a felső horda
lékot a dévén-gönyői szakaszban kiváltképen va
ló okból meg nem hagyhatjuk. Egyikért: mivel 
az, az eddigiekhez hasonló örökös rendetlensé
geknek lenne továbbra is folytonos nemző oka, 
másikért: mivel arra nemcsak az alsóbb részek 
fölemelése tekintetéből, hanem azért is, mert a- 
zon partoknak, mell) eket a fölösleg szélességből 
a szabályosig elfoglalunk, nem különben a bolt 
ágaknak és égj él) kimélyüléseknek betöltésére múl
hatatlanul szükségünk leend, és ha folyamunk
nak Önmunkás erejét e célra fordítani nem fog
juk, a természet Önkén) ícs megbecsülhetetlen jó
téteményétől kész akarva fosztanék meg magun
ka t Nem állhat meg pedig azon ellenve tés, mint
ha az ekképen feltöltött részek használhatatlan 
kavicsolásokká válnának, mert mindenki tudhatja, 
hogy íi kavics rum úszik a víz színe felett, ha
nem alul a fenéken hordatik tovább, tehát az el- 
kavicsolás égj ébirant a szabályos szélesség meg
tartásának umlh tatlan feltétele mellett csupán az 
alacsony vidékeken rakodbatik le, s ezt későb
ben a magasabb árvizek termékeny iszappal bo
rítják be. Es valóban úgy látjuk a természetben 
legtöbbször, hogy a fe'ső termő föld rétege alatt 
találtaik a kavicsolás. Továbbá figyeltnezziínk a 
természet bölcs gazdálkodására itten, mint minde
nütt. Mindjárt értekezésem elején kifejtettem , 
hogy a közlekedési rendszernek alapja a vizi köz
lekedés, mellyhez alkalmazza magát mind termé
szetes állapotában a szárazföldi , mind pedig a 
közlekedés rendszeres helyrehozása közben ahhoz 
kell alkalmazni a szárazföldi vonalakat. Márpedig
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az utkészitésnek egyik legtartósb és legolcsóbb 
anyaga a megtisztelt kavicsos hordalék, és íme ezt 
a természet a folyamok ereje által távol fekvő vi
dékekről küldi le a lapályos helyeknek, hol az 
iit-készitésre szükséges anyagot nagy fáradsággal 
és költséggel is öszveszerezni nem lehetne, sjól- 
tevőleg gondoskodik, hogy az emberi nem boldog
ságára és miveltscgi kifejlődésének előbb haladha- 
tására a közlekedés természetes alapvonalai, a 
fogantok szárazföldi utakkal összekapcsoltathas- 
sanak. Végezelre pedig a mellékfolyók a fő fo
lyamba szakadnak és hosszú utjokon keresztül fö- 
vénynyé zúzatván, s tengerbe vitetvén, az innét 
származható kártételeknek a természet elejét veszi.

Nem különben világosabb belátást szerezhe
tünk magunknak ezek után azon fő kérdésekről: 
ineglehet-e rendbontás nélkül kellő öszvefüggésben 
a budapesti Duna szabályozását kezdeni? megfér
het-e ezzel, hogy a felső dévén-gönyői szakasz 
alulról körülbelül Gönyőnél kezdessek és fölfelé foly- 
tassék ? és még,hát az alsóbb szakaszok szabályozását 
hol és mikor kell megkezdeni, merre felé folytatni?

A budapesti szakaszt illetőleg itt a gellért-hegyi 
szelvénynél a szabályos szélességet mára természet
től csaknem egészen elkészítve találjuk, és azon sza
bályos szélességhez, mint fentebb ki volt mutatva, a 
többi részek szinte úgy a természet utasításai szerint 
könnyen alkalmazhatók. Az egész szabályozásnak te
hát helybeli akadályai nincsenek, hanemannál több 
sürgetősokai az ezen részen kiváltkcpen tapasztalha
tó nagy rendetlenség, k és a két főváros folytonos ve
szélyeztetése. A CD szelvénynél a szabályozás meg
kezdetvén ésfokonként egymásnak inegfelelvealáés 
felfelé folyt altatván,a felsőbb részek mindigelegendő 
hordalékot szolgáltatnak az alsóbbak feltöltetésé- 
re. Ezenkívül két mértföldné) alig valamivel több 
hosszaságnak helyrehozása után a csepeli-sziget
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felső részétől a szent-endrei sziget alsó részéigaz 
egész folyamnak nem megvetendő része Viseg
rádiéi Penteiéig nagyobb részben szabályozva, ösz- 
pontosííva leend, mellynek hatása ok vetet lenül 
kiterjed mind a felsőbb, mind az alsóbb részek
re; a mellett ezen fájnak szabályzásával a fő 
város közelében viz áléi felnienfendő használható 
földeken, a költséget sokszorosan feJmnIó haszon 
mutatkozik, midőn más részről ép<.n ezen ré
szek szabályozásával a fővárosokat érdekelhető leg
nagyobb kártételeknek gyökeresen eleje fog vé
tetni. Következőleg a budapesti szakasz szabá
lyozásának minélelóbbi meg kezdet csőt semmi ok 
nem gátolja, hanem inkább, minden szabályozási 
elvek és körülmények egy iránt sürgetik.

Akár ezzel együtt, akár ezután kezdessék 
meg a gonyői szakasz szabályozása, és mint már 
előadatott, alulról felfelé folytattassék (mert ellen
kező munkálattal felülről lefelé alig lehet sokszo
rosan több költségnek és fáradságnak is valami 
részben leendő tartós foganatét jóslani), a lefelé 
takarodó hordalék durvább részei mindjárt köz
vetlenül az alsóbb részeken lerakodhatnak, a 
csekély hajtitásu partokat feltöltik, a zátonylá- 
sokat és szigeteléseket növelni fogják, mellyeket, 
a mint mutatkozni kezdenek, a partokhoz kell 
foglalni s a szabályos szélességet fokonként hely
reállítani. Ellenben a legdurvább hordalék is fi
nom részekkel, agyaggal» iszappal és könnyű fold 
nemével van keverve. Ezen könnyebb részek, 
nem mindjárt közvetlenül az alsóbb tájakon üle
pednek le, hanem több mérföídnyi távolságokra 
vitetnek, azntán ismét bekövetkezett árvízzel on
nét újra fel szaggat tatnak és még tovább vitetnek, 
sőt maga az eredetileg durva hordalék is a tovább* 
hordatás közben foly vasti dörzsölodést szenvedvén, 
összezézatik, fövénynyé oszlik fel. Ezeknek elfő-



345

gadására, mikorra a budapesti szakaszba érkez
nek, már akkor a szabályozott Duna készen Ieend, 
Csupán magával a mederből főiszaggatott horda
lékkal a budapesti partokat eléggé feltölteni nem 
lehetne , mert az elégséges sem volna egészen; 
de ha az volna is, a durva hordalék alnl marad
ván, nagyobb magasságra ki nem ömölhetik, hacsak 
erre a meder fenekének szerfeletti fölemelkedé
se nem kényszeríti, ezt pedig el kell távoztat- 
nunk; és végtére ha az egész felmagasítást dur
va hordalék lerakatásával eszközlenők, a nyert 
föld más részről haszonvétlenné tétetnék. Figye
lembe ve vén tehát a természet munkálatainak 
rendes menetelét, minélfogva a kavicsos réteg a 
termő föld alatt találtatik, ehez képest kell in
tézkednünk a feliszapoltatással. Miután durva hor
dalékkal a feltöltendő részek nagy részben meg- 
töltek, ezeket bizonyos magasságra, 8— 10 lábnyi- 
ra a kis viz színe felett el kell a folyam ágyától 
metszenünk, annyi tért hagyván ki a partok tá
volságának, a mennyit a szabályos szélesség meg
kíván; részint azért, hogy a csendes lejtésű ve
szedelmes iszapoltatásnak, melly a víz sodrát 
könnyén egyik vagy másik részre általvethetné, 
eleje vétessék, részint azért, hogy azontúl csupán 
a felsőbb zavaros víz könnyebb termékeny ré
szei fordíttassanak a partok további felemelteté
sére : viszont a durva hordalék a kimért szabá
lyos szélesség alatt még tovább vitessék messzebb 
vidékekre , és az ottani legalacsonyabb helyek 
feltöltetésére. így azt fogjuk elérni, hogy az ala
csonyabb részek alsóbb rétegeit durva hordalék
kal és kavicsolással fogjuk magának a folyamnak 
erejével feltöltetni, mellyre későbben termékeny 
földből álló felső réteget vonunk borítékul.

Ezek után következlietik rendszeres öszvefiig- 
gésben a földvári szakasz szabályozása Vuková-
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rig. Valamint a felsőbbik pozsonyi szakasz ren
detlenségeinek oka az öszvehalmozott, megtorlott 
hordalék, úgy ellenben ennek, kiválik épen a fel- 
tölteteshez megkívánta tó anyag hiánya , miért is 
ezen szakasznak mind partjai, mind az egész vi
dék általánosan alacsony helyezetheti maradtak, 
Azértis szükségünk vagyon rá, hogy necsak a 
fölösleges hordalékot egész idáig magával a viz 
erejével lehordassuk, hanem hogy továbbra is 
mindazon kavicsolás, melly a pozsonyi Dunába 
érkezik, soha többé azon a részen fel ne tartóz
tattassék, s újólag későbben a mostaniakhoz ha
sonló rendetlenségeket ne okozzon, sőt ezenkí
vül azon fölösleges anyaggal, melly miatt felül 
ártalmas megtorlások származnak, ide alant az 
alacsony részek feltöltetésére megkívánta tó anyag 
hiányát pótoljuk. Épen ellenkező körülmények ta
lálván helyet itt, mint amott, a szabályozás fo
lyamatának is épen ellenkező irányban kell mun
kába vétetni, felülről al afelé, Földvártól Vuko
várig.

Mostan ezen szakaszban alig lehet másképen 
segíteni, mint átmetszésekkel (transectio). Ügy
ije azon öszvcftiggésnél fogva, mellyben nemcsak 
egy folyamnak minden szakaszai vannak egymás
sal, hanem még ezenkívül valamennyi folyók álta
lában véve egy külön választhat atlan egészet alkot
nak, semmi rendszertelen, öszve nem függő mun
kálatoktól minden célnak megfelelő teljes foga
natot nem várhatni, így történik itt is az átmet
szésekkel. Elsőben be kell várni, még a görbület 
annyira nő, hogy az átmetszéssel nyert egyenes 
vonalú meder a görbületnek talán körülhelől Va-dát 
tegye, addig az átmetszések sikerülése bizonyta
lan. Ez már magában sem teszen egyebet, hanem 
ezt: mig a rendetlenség kezdetben van, rajta nem 
segíthetünk, elejét nem vehetjük, be kell várnunk,
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mígnem fölötte nagyra nő , s addig nyugodtan le
gyünk kitéve minden előkerülhető veszélyeztetés
nek. Ha pedig az átmetszés valóban végrehajtatott, 
látszólag nyertünk rajta egy ideig a hajózásnak 
némi könnyebbséget, valami többet nehezen. Az 
átmetszés medrének kiformáltatására, a víznek 
ezen medret ki kell mélyíteni, és a hordalékot 
tovább vinni. Azonban hogy az átmetszés e végre 
sikerülhessen, szükséges a folyam erejét öszvetar- 
tani , az átmetszést alacsony részeken keresztül 
vinni ném lehet, kü'ünben a szándéklott kimélyí
tés helyett, ha a foly am szétterülésének szabad 
út nyittatnék, inkább önmagát iszapolná be, A 
magasabb részeken vitetik tehát keresztül, és á- 
gyát a kimutatott irányban magának kell kimélyi- 
teni, a felásott földet tovább hordani. Hol rakja 
pedig le ezt ? A folyam többi görbületeinél, hol 
az üreges partok általellenében mindenkor annak 
megfelelő domború iszapolás formáltatik, ezen isza
polást az átmetszésből kiásott és lehozott föld is
mét nagyobbra neveli, azzal egy'ütt nevekedik 
még nagyobbra az általellenbe levő görbület, és 
végtére mit nyertünk? azt, hogy egyr helyütt 
megszüntettük a görbületet átmetszéseinkkel, alul
ról pedig, ha többel nem, legalább szintannyival 
neveltük mind a görbületeket, mind az innét szár
mazó több rendetlenségeket.

Hanem nézzük, ni ír gondoskodott-e minde
zekről bölcsebben önmaga a természet? Tudjuk, 
hogy a hegyekről lezuhanó folyjék, patakok kavi
csot hordanak magokkal, s ezeknek mennyisége 
nem hihető,hogy' bár évezredek murával is tapasz
tal hatólag fogyatkozzék. Ha ez igaz, úgy, látniva
lóképen gondoskodnunk kell róla, hova teszszük 
azt? különben ha szintazon arányban, a mellyben 
lefelé érkezik, tovább szállítani nem tudjuk, csak 
azt várhatjuk, a mit eddig tapasztaltunk , hogy
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némelly vidéken öszvetorlódván, folyóinkat és fo
lyaminkat veszedelmes rendetlenségbe hozza. En
nek elhárítására a természet két útat követ. Egyi
ket, miszerint mindaddig, valamíg a vizeknek ele
gendő erejok van , azokat tovább sepreti, azután 
az alacsonyabb részeken, hol viszont a szétterülés 
miatt a víz ereje meglankad, lerakja; másikat, mi
szerint útjában a kavics mindinkább öszvezúzatik 
apróbb darabokra, végtére fövenynyé, iszappá osz
lik fel. Előttünk sincs más út e kettőnél, mert a 
természetnek határtalan urai nem vagyunk, és 
munkálatait önjavunkra csak annyiban igazgathat
juk , a mennyiben törvényeit kitanuljuk, magun
kat alájok vetjük, munkálatainkat azok szerint in
tézzük. Tehát az elsőt követvén, mindaddig ele
gendő erőben kell tartani folyaminkat, valamig ar
ra a hordalék továbbviteléért szüksége van; keske* 
nyítenünk kell, a mennyire lehet, és itt gyakorlat
ban a lehetőségnél, szemléletben a szélesség és 
mélység közötti szabályos aránynál más határokat 
nem állapíthatunk; mellyck közöl az elsőhbiket a 
természet önmaga, ha intéseire figyelmezünk,mint 
a budapesti szakasznál felvilágosítottam, minden
kor legcélszerűbben kijegyzi. Ezt megtévén, ele
gendő hordalékunk fog érkezni mind végig és min
denkor az alacsonyabb vidékek feltolthctésére, s 
közölök a durvábbakat az alsóbb rétegek formál- 
tatására fordítsuk. Munkálatiakat illy rendszerrel 
folytatván, kétséget nem szenvedhet, hogy a föld
vári szakasz alacsony vidékeinek feltől te lésére is 
elegendő anyagunk érkezik a felsőbb tájakról az 
alsóbbakra.

Nem szegülnek-e legyőzhetetlen akadályok 
ezen szándék kivitelének ellene? készen tál áljuk-e 
ezen alsóbb szakaszt a felülről érkezendő horda
lék befogadására?
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Akadály, a mit könnyen és biztosan elhárí
tani nem lehetne, semmi sincs. A hordalék le vi
telére nem kívántatik más, mint a Dunának any- 
nyira öszveszorítandó szabályos szélességet esz
közleni , melly alatt a kavicsolás továbbszállít- 
hatására elegendő erővel bírjon, és ezt, föltétle
nül lehetetlennek állítani senkinek sem juthat e- 
szcbe. Megkönnyebbül pedig ezen munka i s , ha 
a természet rendét követvén, elsőben az akadá
lyokat , a rendetlenségek szerző okait fogjuk el
hárítani, nyíltabb útakat nyitogatunk a szabad 
lefolyásnak, a megtorlott kavicsolást útból elhor- 
datjuk, azaz: mint a felsőbb résznek természete 
hozza magával, alulról fölfelé szabályozunk. Meg
könnyebbül továbbá azáltal, ha minden kénysze
rítő eszközök félretételével, inellyekre alulról föl
felé szabályozván, úgy sem vo’na szükségünk, a 
helybeli körülményekhez alkalmazzuk munkálata
inkat. A tekintetbe veendő helybeli körülmények 
pedig ezek :

A felső szakaszon számtalan szigetek, zátony- 
.lások vannak, a folyam igen sok apróbb ágakra 
oszlik, messzire szélesen kiterül, elegendő ereje 
nincs, mélysége még a nagyobb ágakon is olíy 
csekély, hogy a hajózásra is alig alkalmatos, a 
kavicsos szigetek a fűzfa esetnéteket bővségben 
buján nevelik. Mindezek a szabályozás könnyíté
sére és elősegítésére szolgálnak. Az apróbb gyen
ge ágakat igen könnyű szerrel, csekély akadályok 
ellenvetésével, sövényfonásokkal, ültetvényekkel 
s több efféle, el lehet metszeni, megszüntetni és 
fellőhetni. Az apróbb ágakból kiszorult víz ter
mészetesen másítva nem veheti magát, hanemha 
a főbb ágakba, s ezek ugyanannyival erősbülnek, 
a mennyit a mellékágakból nyertek, ngyanany- 
nyival tehetősbek lesznek a kavicsolás tovább
szállítására. És így, ha a mint föltételeztetik, a
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szabályozás alulról fölfelé fog folytathatni, ennek 
következtében pedig már az alsóbb résznek a 
szabályos szélesség megadatott: a kavics let aka
rod hatásának , a mi itten fő dolog, ót fog nyit
tatni. G közben, miután már előbb az apróbb ágak 
el metsz ésével a folyam , felteszem, öt, h a t, tíz 
vagy több ágak helyett kettőbe, háromba vette 
magát, ezek közöl ismét leszen egy-kettő erő
sebb a többinél, s a gyengébb ismét elzárattat- 
ván, végtére az egész folyamot egy ágba szabá
lyos szélesség alá lehet szorítani, s e munkálatot 
akadályozatlanul minden különös előadandó ne
hézség nélkül fölfelé folytatni. Aláfelé szinte nem 
marad egyéb, hanem a természet munkáinak igaz
gatása, bevégzése, és a folyam szabályos széles
ségének eszközlése. A javaslóit rendszer mellett 
ez is könnyűvé leend. A mellékágaknak elmet- 
széséhez mindenütt készen találtatik a legszük
ségesebb anyag a füzfagailyak, meliy. ké t, mint 
mondám, minden felkavicsolt szigeteken és zá- 
tonylásokon a trrmészet önkény lesen nagy bőv- 
ségben hoz elő A megerősbült ágakból kiseprett 
kavicsolás pedig fel fogja tölteni a szélesebb, lan- 
kadtabb folyású meder alacsony partjait, szigete
léseit, zátonylásait, és így ezeket is későbben a 
partokhoz foglalni, ezek által a szabályos széles
séget helyreállítani semmi nehézséggel nem járhat 
együtt.

Már most tekintsük a másik kérdést; hogyha 
már csakugyan odáig jutottunk, hogy folyamunk 
a kavicsolást egészen az alsóbb alacsony helyezető 
vidékig lehordhatja, micsoda állapotban találjuk 
ott a folyamot, készen vár-e bennünket ezen hor
dalék felfogására, nem félhetni-e ennek odáig ér- 
keztével még több innét származandó rendetlensé
gektől *
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Elsőben is szembetűnő lehet, hogy mivel a 
felső szakasz rendetlenségei a feltorlott kavicsolás 
által okoztattak, ezen alsó szakaszban pedig épen 
ellenkezőleg mocsárral borított alacsony részeket, 
kopolyákat, kimélyítéseket tapasztalunk, s a föl
ső rendetlenségek szigetelésekből, zátony iásokból, 
a folyamnak sok ágakra oszlásából állanak, midőn 
emitt a folyjam egy ágat tart ugyan, de azon ág 
nagy tekerűletcket, kígyózásokat vészén fel, s 
középütt mély kopolyákat készít: ezen épen el
lenkező rendetlenségeknek épen ellenkező okainak 
kell lenni; amott a hordalék fölöslege, emitt a 
hordalék hiánya. És valóban a vidék felinagasítá- 
sára szükséges hordalék hiánya okozza a görbüle
teket, és azoknak leghathatósban gyökeresen a 
vidék felmagasításával, feltöftésével, durvább hor
dalék aláhozatásával vehetni elejét. A könny ű nemű 
fö'd, vékony7 iszap nem ülepedhetik le a meder kö
zepében, mert azt minden újabb áradás onnét fel
szaggatja és tovább viszi. Tehát a folyam szélein 
ülepedik 1c rendetlenül és fe'ctte lassú lejtésű haj
ítással. A hol egyr illyen lassú lejtésű i«zapolás 
megkezdődött, a folyam sebessége azon a részen 
jobban meglankad, ott azután a további iszapolás 
még inkább feltartóztatik, a víz sodra az áltáléi— 
lenbeni partra vettetik által, ott nagyobb kimé
lyítést készít, és a rendetlen tekerüfetek és kigyó- 
zások fnrmáltatása folytonosan előre balad, e köz
ben köröskörül néhány ölny irc magasabb, de mm 
messzire terjedő partok képeztetnek, általszag- 
gatva fokokkal, mellyeken a belső mély ségbe az 
árvíz ki-s bejárhat ugyan ; de mivel csupán könyr- 
nyü hordalékkal van terhelve, azzal az üresen ma
radt mély ségeket feltölteni ívm bírja, hanem apa
dáskor az any-amederbe visszavonulván, a magá
val hozott iszapot a partokon hagyja, a maradék
kal pedig a megkezdett iszapolást neve i, a foIy7am
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sodrát a görbület felé még belebb nyomja, s azt 
tekervényes kígyózásokra kényszeríti, Hogy ezen 
bajnak az átmetszések (transcctio) csak látszólag 
veszik elejét, a gyökeres nemző ok elbáríttatását 
pedig , melly az alacsony vidékek föl eb be in élte
tése, nem eszközük, már fentebb érintettem, cs 
könnyen magában látható.

Ellenben vegyük a másik esetet, azaz: ha 
ezen szakaszba is valamint a felsőbe fölösleges 
hordalék érkeznék. Világos lévén, hogy ugyanazon 
okoknak ugyanazon következéseket kell szülni, 
kctségenktvül nem sokára az előbbi rendetlensé
geknek megszűnését, s amazokhoz hasonlóknak 
beállását kellene tapasztalnunk, mint jelenleg a 
felsőbb Dunán szigeteléseket, zátony lás okát, a 
folyamnak sok apróbb ágakra föloszlását. Annak 
fölvilágosítása, miképen mehetne által az előbbi 
rendetlenség ezen másik bekövetkezendőbe? sza
bályozási munkálatiak tovább-folytatására újabb 
útmutatásul szolgálhat.

A durva hordaléknak továbbvitelére a víz
nek bizonyos ereje kívántatik, mellyel a nagyon 
meglankadt részeken nem bír. így tehát ezen 
dnrva hordalék nem vitethetnék a megkezdett 
könnyű részekből álló iszapoltatások felé, hanem 
épen ellenkezőleg a folyam sodrában maradna, a 
folyam sodrának erejét megtörné, a görbületek 
további bcinélyülésének hatalmasan ellent állana, 
midőn más felől a lassúbb lejtésű partok melletti 
sebességnek épen ezen ok miatt meg kellene ele- 
venebbedni, s a könnyű iszapolás tovább-vitelé
re tehetősbbé lenni. Továbbá a folyam áttörései, 
mellyeken az árvíz a lapos részekre be- és ki
ömlik, a víz sodrának a partokra dőlésénél szár
maznak. O tt, a hol a víz sodra a partoktól el
vonul, új kitörések nem származhatnak, sőt ha 
voltak volna i s , bedugulnak. Továbbá áradások
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alkalmával, ezen fokokon az alacsonyabb részek 
felé a víznek nagy esete van, ahoz képest roha
nó sebességet kap, és mivel a durva hordalék 
csak a víz sodra erejétől vitethetik tovább, a fo
kokra diilő víz sodrából a hordalék rohanva tó
dulhat a kopolyákba, és azokat feltöltheti, mely- 
Jyek után az általellenben levő fokok, mivel eze
ken keresztül a folyam egyenesebb utat és na
gyobb esetet vehet fel, egymásba szakadnak, szi
geteléseknek, zsitonylásokiiak, a folyam több ágak
ra feloszlásának kell származni, épen úgy mint a 
fölösleges anyaggal eltöltött felsőbbik szakaszon. 
A szabályozás további feladata tehát nem egyéb 
leend, hanem az alacsony \ idékek felmagasítása 
közben , az újabb rendetlenségek származásának 
egyszersmind elejét venni, melly hogy a szabá
lyos szélesség megtartása, és a gyengébb mellék
ágak elmetszése által miképen történhessek, a fen
tebbiekből látható lévén, a tárgyat tovább fejte
getni fölösleges volna.

Ezeket tartottam szükségesnek a budapesti 
Duna szabályozásának részletesebb előterjesztésén 
kívül, a nevezett egymással szoros kapcsolatban 
levő három dunai szakaszok rendezéséről általá
nosan érinteni. Mi okból ? könnyűn általiátható on
nét, mivel, mint az eddigi előadásokból kétségen 
kivül világos lehet, folyamok szabályozásához kez
deni az alsóbb és felsőbb szakaszok tekintetbe 
vétele nélkül , a nélkül hogy a rendetlenségek 
nemző okait fölkeressük, és gyökeresen elhárít
suk, nemcsak óhajtott sikerre nem vezet, sőt in
kább teménytélén elvesztegetett költség és mun
ka után több kárt okoz, mint hasznot, és újabb 
legyőzhetetlen rendetlenségeknek válik okává más 
vidéken, midőn látszólag egy időre némellyiknek 
oltalmat és könnyebb ülést látszik nyújtani. Fő
képen pedig elmúlhatatlannak látszott a szabályos

23



szélesség iránti figyelmeztetés, mert egyedül en 
nck helyes megállapításától várhatni munkálataink 
kívánt foganatját, és ha az, minden műtudomá
nyos nézetek ellenére ezentúl is fölöslegesnek ál- 
lapíttatik, és hogy 200-—220 Öl körül valóban fö
lösleges, kétséget nem szenved, a Dunának óhaj
tott kimenetelű rendeztetcsére soha semmi esetben 
számot nem tarthatunk, mígnem végéremehetet
len ísmételések ,. találgatások, visszalépések után 
elébbutúbb nagy veszteséggel az igazi szabályos 
szélesség elfogadására fogunk kényszeríttetni.

Másik különösebb tekintetet érdemlő folyó
vizünk a Tisza a maga mellékvizeivel, különösen 
a Körösökkel együtt, már csak azértis, mivel a 
Körösök áradásai 300 □  mérföldre menő termé
keny térföldet áradással borítanak az ország kellő 
közepén, a Tisza ezenkívül 5<.'0-at, öszvesen, sőt 
egyenként is többet, mint némellyik kis királyság. 
Ezenkívül a kozbe-fekvő mocsárok legyőzhetetlen 
akadályt vetnek a közlekedésnek, belső kereske
désnek, népesedésnek és szorgalomnak. Ezen te
temes veszteséget lehetetlen az országnak, nem
zetnek sajnosán nem érezni. Valóban iparunk, mű
veltségi hátramaradásunk , külső, belső kereskedé
sünk nemlétének, a nemzeti erő gyengülésének, 
népességünk csekély számának gyökeres oka belül 
a hazában itt fekszik , nem pedig a külső körül
ményekben. Nyolcszáz □  mérföld, csak 3000 lakost 
száminál! egy □ mérföldre, közel harmadfélmil
lió, nagy részben magyarajkai népességnek adna 
táplálékot, holott most a mételyes mocsárok mér
ges kipárolgásai embert és barmot egyiránt fogyasz
tanak , a végéremehetetlen vizenyős lapályok nem
csak az országos közlekedést szaggatják félbe, ha
nem a legközelebbi szomszéd helységek egymás 
közti közlekedését is megakadályoztatják,— és mi
képen várhassuk kétségbe vonhatatlan csudaként
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külső kereskedésünk fölvirágozását,ha a belső köz
lekedés széttörhetetlen bilincsek nyűgei közt nyög* 
miképen terjeszsziink mi vei tségetaz egymástól any- 
nyira elszaggatott, szigetelt vidékre, hova inég a 
látható anyagi dolgokat is alig szállíthatjuk, annyi
val inkább a megfoghatatlan szellemit* mellyet 
egyedül élő eleven testbe, a nemzeti életbe és mun
kásságba lehet áltaiönteni.

A Tiszáról és mellékvizeiről köztudomású ki
elégítő helyzeti adataink nem lévén, legalább a ren
detlenségek fő okait következendőkbefoglalhatjuk:

a) A Dunának, mint fő foly amnak rendetlensé
gei, mellyek a Tiszára is kihatván, annak lefolyá
sát gátolják. Mindazonáltal mivel a Tiszának Du
nába ömlése épen nem a legrendetlenebbek közé 
tartozó szakaszba esik, ezen akadályoknak igen nagy 
nyomatosságot aligha tulajdoníthatunk, és hogy a 
Duna végrehajtott szabályozásával a Tisza rendet
lenségein tetemesen segítve legyen, épen nern vár
hatjuk. Sőt ha ez így volna, meg kellene várnunk 
a Duna egész rendbeszedetéset, s addig e bajon 
sem segíteni nem lehetne, sem a Duna rendbesze
désének kihatását előre biztosan meghatározni Mi
vel tehát ennél a Duna rendezésével egybe nem 
függő, sokkal gyökeresebb okokra találunk, ezek
nek elháríttatását, s az innét származó rendetlen
ségek megszüntetését a Duna szabályozásától e- 
gészen függetlenül vehetjük gondolóra. Hlyen ok 
tehát, az előbbinél sokkal tetemesebb

b) A kigyódzások, görbületek, náddal, sással 
és egyéb vízi növényekkel benőtt mocsárok, mely’- 
lyek a szabad lefolyást gátolják, az árvizeket ki
öntésre és mindig nagyobb tér elfoglalásra kény 
szerítik. Itten, a görbületeken még átmetszésekkel 
is (transectio) a folyó víz lankadsága, és a vízágy’ 
kemény volta miatt alig lehetne segíteni; azon
kívül már föntebb előadtuk, hogy valamint min-

23*
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den egyoldalú vízi munkálatoknak nemcsak várt 
foganatja nem lehet, hanem legtöbbnyire épen el
lenkező hatást szül, az egy helyütt megszüntetett 
rendetlenségek helyett másutt újabbakat hoz elő; 
ugyanez áll az átmetszésekről is általánosan, ugyan
ez állana különösen a Tiszánál. Az akadályok el
hárítása körül tehát jelenleg hasznosan és fogana
tosán nem terjeszthetjük tovább figyelmünket, ha
nem egyedül és kirekesztőleg a vízi növények ál
tal okozott akadályok elhárítására.

Tisztíttassék ki és tartassák folyvást tisztán 
az egész folyó hosszában egy, a mennyire lehet, 
egyenes csatorna, a víznek szabad lefolyásul min
den vízi növényektől. A lehető legegyenesebb vo
nal a lefolyásnak lehető legnagyobb esetét eszköz
lendi; ezenkívül a többi részeken a vízi növények 
továbbra is, mint eddig, a lefolyást fel fogják tar
tóztatni, azértis két okból, egyikért, mivel a csa
tornából az akadályok elháríttattak, másikért, mi
vel az eset erre felé legkedvezőbb a folyó ereje 
ezen csatornába fog nyomakodni, két felől az isza
pot lerakni, magának, a mennyire megbírja, ala
csony partokat készíteni. Továbbá az is látható, 
hogy az egész folyó hosszában teménytelen feltar
tóztató akadályok elháríttatván, és az árvizek le
futásának lehető legnagyobb eset adatván, azok 
hirtelenebben elmúlhatnak, s annyira, mint eddig, 
ki nem terjeszkedhetnek, annálinkább semmiké
pen többre nem növekedhetnek. Ez a lehető legke
vesebb költségbe és fáradságba kerülő előlege« mun
kálat, mellynek várt foganatja nem ugyan az ára
dások teljes megszüntetése, sőt nem is egyes ma
gánosok kedvéért, némelly vidékeknek oltalmazá
sa, avagy egészen fölmentése, a többeknek kárá
val, veszélyeztetésével, hanem általánosan az egész 
folyó mentében az árvizek belebbvonulása, ez ál
tal több térfoldnek kiszabadulása, s az áradások
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rövidebb ideig tartó sebesebb eltávozása ki nem 
maradhat. Ezzel el ólegesen, hogy időt, fáradságot, 
költséget híjába ne pazaroljunk, sőt azt nagy kár
ral újabb meg újabb rendetlenségek és veszélyez
tetések előhozására ne fordítsuk, meg kell eléged
nünk. Még azonban két észrevétel említendő. E- 
gyik az , hogy mivel itten tárgyul tétetik, az 
akadályoknak elhárít tatás a, e n n i fogva a teendő 
munkálatokat alulról fölfelé célszerű leszen 
folytatni; másik az, hogy az említett kitisz
títandó csatorna kirekesztőleg olly helyeken 
alkalmazandó, hol a folyó vizet mindkét oldalon 
mocsárok veszik körül; azon részeken ellenben, hol 
csak az egyik oldal mocsáros, a csatorna helyét 
maga a folyó víz pótolja, s annak erejét másik mel
lekcsatornával gyengíteni ártalmas lehetne. Min
den esetre az előadott két okok még nem teszik a 
Tisza rendetlenségének legfőbbik okát, és így azok
nak elháríttatása végett teendő munkálatok is a ren
detlenséget csak kevesbíthetik, megszüntetni pedig 
teljességgel nem fogják. Főok:

c) Ugyanaz, a mi a Dunánál a földvári szaka
szon, az alacsony helyek felmagasítására szükséges 
anyag nemléte. Valamint a fentebbiekben előadtam 
azon ártalmakat, rnellyek a szükséges elővigyáza
tok nélkül, nem tekintve az iszapolás és hordalék 
lerakodására, és továbbvitelére, csupán az áradá
sok fe'tartóztaíása végett építtetnek, s e miatt az 
alsóbb részeken zátonylások, iszapolások, a folyam 
medrének fölemeltetése, s az ezekből eredő ren
detlenségek származnak: nem különben más rész
ről a horda’ék feltartóztatása épen ellenkező ter
mészetű ugyan , de szintollyan veszedelmes ren
detlenséget okoz. A Tiszának tapasztalható rendet
lenségei épen azok, mint a Dunáé a földvári sza
kaszon : alacsony partok, mocsáros lapályok, ki- 
gyózások és görbületek; tehát könnjü általlátni, 
hogy mind a kettő ugyanazon okból származik. Már
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a Tisza felső részein hasonló kavicsolást nem talá
lunk ugyan, mint Günyőn falul; de mivel a he
gyekből a Tiszába ondó apró mellékfolyóknak ter
mészettel kavicsot kell hordani magokkal, épen 
innét biztos következtetést húzhatunk, hogy ama 
magasabb részeken,hol az áradások szélömlései nem 
lehetnek ollyan korlátlanok, mint a lapályokon, a 
vizeknek természeti ereje mesterségese?» gyengítte- 
teft meg, erőtlenné tétetett a hordalék lehozatal ára 
cs a mostani rendellenségek onnét eredtek. Való
ban az apró folyók malom gátakkal szoktak akadá
lyoztatni, ezek feltartják a kavicsolást, cs egyéb 
hordalékot, melly különben szükséges volna az ala
csony vidékek fölemelésére, és az egész nemzeti 
testület, egyesek magánosok csekély haszonvételit 
nyereségekért mcgszámífhatatlan kárvaHásokkal a- 
dózik. A fő munkálat tehát, mel yel egyedül lehet 
a Tisza talán századok alatt készült mostani ren
detlenségeinek gyökerestől elejét venni,a kavicso
lás továbbhordatása, és azáltal az alacsony mellék
vidék célszerűen intézett fölemeltetése.

Ha ab) alatti munkálatok végrehajtattak, vagy 
legalább az ezen pontban előadandókkal illő ösz- 
vefüggésben rendszeresen hajtatnak végre, a lejö
vő hordaléknak szükségképen a Tisza fő medrébe 
kell lerakodni, mert a lankadtabb sebességű víz 
annak továbbvitelére tehetetlen. A legdurvább, ne
hezebb részeket tehát a meder legalsó feneke fogad
ja be, az együtt lejövő fövenyt, agyagot, iszapot, 
mint könnyebbnemű hordídékot a mocsárokban ta
láltató vízi növények fogják feltar!ani. E közben 
mind a folyam medréből, mind a mocsáros részek
ről kiszorított víz utat a tisztán tartott csatornán 
talál magának, magát abba veszi, ágyat készít, na
gyobb sebességre tesz szert. Későbben (mindig föl
téve hogy folyvást nyílva és tisztán tartassék) se
bessége annyira erősből, hogy azontúl nehezebb ré-

/
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székét, apróbb és nagyobb kavicsolásokat, részint 
magával az alsóbb részekre küldhet, részint part
jain két felől szélyelöntheti, az alacsony vidéke
ket feltöltheti. A többiekre nézve, mivel a Tisza 
rendetlenségei épen azon neműek, mint a Dunáé 
Földvártól Vukovárig, az ottan előadottakat, vala
mint értekezésem folytában kifejtett több ide tar
tozó nézeteket könnyű leszen a tárgyra alkalmazni.

Előadtam eddigiekben azokat, mellyek legkü
lönösebben a budapesti Duna szabályozása iránt, 
ezen kívül pedig általánosan mindaDuna, mind e- 
gyéb folyóvizeink rendezése körül lényeges fölté
teleknek látszanak. Nem tehetek róla, ámbár előre 
jól tudom, hogy nézeteim sokaknak véleményével, 
és kivált az eddig követett szabályozási elvekkel 
merőben fognak ellenkezni. Nem is lehetett más
kép, mert vizsgálataim közben az általánosan ural
kodó balvéleménycktől magamat távol kívántam 
tartani, puszta gyanításókat, ráfogásokat, jóslato
kat, általában semmit alapos okok fölhozása és 
műtudományos munkálatainknak a természet mun
kálataival Öszvehangzó m egegy ez telese nélkül fel
hozni nem akartam. Ha valaki jónak találandja né
zeteimet ez o dalról megtámadni, hasonlag méltó
képen várhatom tehát, hogy azokat ne állalános- 
sággal cáfolgassa: „Hz nem máskép lesz, ez 
nem főj  történni aatu, hanem jelölje ki, miért nem, 
és miért leszen másképen, miképen leszen tehát? 
s állítmányai mellett legalább az általam kifejtet
tekhez hasonló alapos okokat hozzon fel. Annyi 
legalább előadásaimból bizonyosan kitiinhetik, hogy 
bonunkban a vízszabályozás elvei vagy épen nem, 
vagy felette félreértve alkalmaztattak mindeddig, 
s a védelmi eszközök nem a veszélyeztetések el
távolítására, hanem legtöbbnyire azoknak nevelé
sére fordíthatlak. Ezeket körülményesebben fel 
akartam világosítani , a mindennapi tapasztalás
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pedig megcáfolhatatlan okokkal előadásaimat iga
zolja.

Mások ismé t  azon akadhatnak fel, hogy a 
szabályozás alapjául nem a kiöntések, áradások, 
kártételek közvetlen megszüntetését tettem, ha
nem látszólag egy egész« n különös új elvet, a hor
dalék és iszapolás továhb-szálíttatását, és célszerű 
lerakatását, ez által egy helyütt a folyam sebes
ségének meglankasztását, más helyütt az alacsony 
vidékek feltöltetését, s az egész szabályos széles
ségnek , mélységnek. sebességnek, egyenes irányú 
lefolyásnak eszközlését, különösen a hordalék cél
szerű lerakatásával véltem legbiztosabban, s leg
kevesebb fáradsággal elérhetendőnek. Ezen elv 
nem lehet uj azok előtt, kik a vízműtudományok
ban mélyebb belátással búvárkodtak. Ezen, álta
lam a Dunára és Tiszára alkalmazott elv a horda
lék továbbszállíttatása és lerakatása iránt egy 
másik általánosan ismert fő elvből származik, a 
folyam természetes erejének minden kitelhetőkc- 
pen leendő használásából, s itt a hordalékra néz
ve csupán a tőlünk nem függő helyzeti természe
tes okoknál fogva, különös alkalmaztatása köz
ben látszik magára új alakot ölteni. Ez előadásaim
nak műtudományos nézetek szerinti igazolása. 
Lássuk más részről a természet munkálatait. Tá
vol a hegyektől, messze vidékeken találunk kavi
csos rétegeket felül nehány lábnyira könnyebb 
nemű fold réteggel és termő földdel beborítva. 
Ezeket alig tulajdoníthatjuk más okoknak, mint 
a folyó vizek áltat okozott elkavicsolásoknak, 
meílyek későbben iflőleg felmagasíttatva, végtére 
termő földdel vonódtak be, s felületűket ezen ké
sőbbi terület borítja. És itt ismét ismeretesek 
lehetnek a vízmutudomány azon elvei, meílyek 
szerint az alacsonyabb mocsáros réteknek az elég
séges feltöltetés előtti elszakasztatások a folyam-
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tól károsnak , s azoknak elegendő felmagasítása 
szükségesnek álíttatik. De ha tovább megyünk, s 
gondolóra veszszük egyfelől azt, hogy a könnyű 
nemű, nem nagy mennyiségben leérkező vékony 
iszapolással a kívánt fölmagasítás századok múlva 
sem volna eszközölhető ; más felől szemmel tart
juk a természet munkálatait, mellyek szerint az 
alsóbb területekre a nagyobb lapályokon és mély
ségeken elsőben durva kavicsolás szokott lerakod
ni, s a gyengébb fold neme ezen alsóbb területre 
borítkozik; nemkülönben ha megtekintjük a ter
mészetnek ebbeli bölcs gazdálkodását, hogy a felső 
részekről mindig nagy mennyiségű kavicsolás ér
kezik alá, melly ha tovább nem takarodhatik,ren
detlenségeket szül, tovább-tovább szállíttatván, pe
dig ott, a hol kell, a folyamok szerfeletti sebessé
gét mérsékeli, ott, ahol erre szükség nincs, a szé
les elterítéseknél a lapályokon nagy bővségben om
lik szerte szét, mígnem rendeltetése céljának egé
szen megfelelvén, végtére fövenynyé oszlik fel: 
könnyen mindenki ál tál láthat ja, hogy kifejtett sza
bályozási nézeteim e részben is mind a (nőtudomány 
elveivel, mind a természet munkálataival és bölcs 
intézkedéseivel egybehangzásban vannak.

Lesznek talán némellyek, kik kétségbe vo- 
nandják, ha vájjon a felsőbb részekről lejövő hor
dalék elegendő leszeme a lapályoknak, mocsárok
nak alacsony helyzetű részeknek a folyam elhagyott 
medreinek sat betol thetéséreí Erről ne aggódjunk. 
Azon hegyek, halmok, és kisebb-nagyobh mere
dekségek , mellyek bői a folyóvizek vagy eredetü
ket veszik, vagy azokon keresztül futnak, bőven 
elegendők mindennemű lapályaink betöltésére, csak
hogy a hordalék leérkezését ne gátoljuk, hanem in* 
kább tehetségünk szerint előmozdítsuk, és ha ez 
régebben történt volna, azóta nem találnék nyo
mait a mostani mételyes mocsároknak. Előmozdít-
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hatjuk pedig a megkívántaié szabályos szélesség 
folytonos megtartásával, és hogy egész kiterjedés
ben mindaddig, valamíg folyóvizünk a szabályos 
szélességnél külebb nem tágul, a hordalék tovább
szállítására tehetős leszen, arról senki, sem kételked- 
hetik.

Némellyek tudni szeretnék, mennyibe kerülne 
folyó vizeink szabályozása, és mennyi idő alatt vé
geztethetnék be- Erős kívánat, kivált mielőtt még 
csak egy mérföld is egy igazítandó egész folyamra 
kiterjedő rendszeres munkálattal szabályozva nincs. 
Vájjon mit kellene ítélnünk az ollyan hadvezérről, 
vagy akar hadi tanácsról, a ki egy egész folytatan
dó háború minden részletes történeteit, fordulatait, 
minden ütközeteket, diadalokat, meneteket előre 
pontosan elkészítene, előterjesztené, a megkiván
tató költségeket kiszámítaná, a véggyőzedelem és 
békeség kötése határidejét előlegesen meghatároz
ná? A vizek szabályozása, az eleinek roppant ereje 
ellen indított háború szint annyi változásoknak,előre 
láthatatlan eseményeknek, kétes fordulatoknak ki
téve, mint akármi más. Az emberi értelmiség há
borúja a roppant anyagi, egyedül értelmi felsőbb 
kifejlettséggel legyőzhető erő ellen, mellynél az 
emberi fölemelkedett méltósághoz illőbb harcot 
képzelni sem lehet. Itt nincs ezen sovárgó kérdés
nek helye: mibe kerül? liánéin ennek: szükséges-e 
múlhatatlanul oltalmunkra, feltartatásuiikra, jólé
tünk előmozdíttatására ? s tízszeres, százszoros ha
szonra vagyon-e kilátás mindazon költségek elle
nében, mellyeket rá kell fordítanunk? cs ha egya
ránt szintúgy szükséges, mint hasznos volta általá
nosan elismertetik: mi képen lehet legkevesebb erő
vel és költséggel legrövidebb idő alatt végrehajta
ni? s mit lehet rá szánni évenként, hogy a nem
zeti erőt fel ne múlja? s miképen kelljen azt a ki
tűzött cél elérhetésére legliathatósabb foganattal
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fordítani, igazgatni? E részben tehát a méltányos 
kívánat nem terjedhet továbbra, hanem hogy való
ságos rendszeres szabályozáshoz alkalmazott terv 
szerint, nem csupán egy vidék helyzeti körülmé
nyeinek tekintetbe vételével, hanem általános körül
nézéssel az egész folyamra, annak természeti tu
lajdonságaira, rendetlenségeire, s a rendetlenségek 
szerző okaira, azoknak gyökeres elhárítására (a 
több vidékek veszélyeztetése nélkül) s általában te
kintettel minden eddigiekben előszámlált körülmé
nyekre; egy kijegyzendő szakasz , tudományosan, 
a szabályozás alapelvei szerint, kivétel nélkül az 
itt el múlhatatlanul megkivántató felsőbb tudomá
nyos ismeretekben kétségbe vonhatatlannl jártasok 
által,rendeztessék, —s egyedül ezen végrehajtott 
munkálatokra fordított költségből és idő tartóssá
gából lehet a többiekre valószínű következtetést 
húzni: más egyéb jóslatok, találgatások, egymás
sal öszve nem férő munkálatok elkezdése, félbe- 
szakasztása, néha látszólag sikerült, későbbre pe
dig valóságos kárt hozó következményei, s több 
effélék nem adandnak felvilágosítást, hanem szűk- 
ségesképen tévedésekre nemcsak alkalmat adnak, 
hanem múlhatatlanul kényszerítenek. Mindazáltal 
némi egybehasonlításokat mégis tehetünk.

Pesten az 1838-diki árvíz t—5 millió pengő 
forint ára kart okozhatott, a szükséges szabályo
zási munkálatokat ennyi pénzöszvegnek negyed
ötöd részével be lehetett volna végezni, be lehetne 
még most is. Azóta a jégtorlásokat okozó akadály 
nemcsak elhárítva nincsen, hanem évenként többre 
növekedik, csak egy történetes megakadástól függ, 
hogy a jégtorlások még jobban öszveverődjenek, 
sokkal erősebb gátol vessenek a lefolyó víz elle
néb e, mint 1838-ban. Partjaink, töltéseink mintegy 
öt lábbal emeltettek fölebb az eddigieknél, ez eset
ben ha a megmozdulhatatlan jégtömeg elébbre nem
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mehet, melly a jégtorlásokat gátló akadályok nö
vekedése miatt évenként hihetőbbé válik, kétség
kívül az árvíznek Öt lábbal kell fölebb dagadni, 
mindaddig, valamíg a töltések áthágásával magának 
rést nyithat. Már most, az 1838-kinál még öt láb
bal magasabb árvízkor maradhat-e a városban csak 
egy talpalatnyi föld is szárazon avagy csak az em
beri élet megtartására, menekvő helyül! Az előb
bi áradáskor megrongált, öszvefoltozott épületek 
nem dülendenek-e halomra együvé, sőt a többiek 
is kiállhatják-e még öt lábbal magasabb árvíz os
tromát? Késhetni e illy nagy veszélyek elhárításáért, 
míg idő van reá, és a végóra nem ütött,egy pár millió 
feláldozásával! Holott más részről a víz alól meg
szabadítandó haszonvehetővé teendő térföld a vá
ros közelében , és épen alatta, a legkisebb helyen 
magához a fő városhoz foglaltathatik, s nem túl
zásig magasra becsülve, 4—-5 millió pengő forintot 
érhet.

A Tisza és mellékfolyói mintegy 800 □ m ér
földet árvízzel borítanak. Tekintvén az e miatt o- 
kozott közlekedési felakadásokat, sőt csak tűrhető 
karba tételének is lehetetlenségét, a dögleletes ki- 
párázatokat, mellyek a levegőt mérgezik, s az em
berek és barmok közölt uralkodó ragadványoknak, 
a mételyes táp'álék és buzhödt posványos víz ita
lával együtt legfőbbik nemző okai, az innét szár
mazó kártételeket könnyen ugyanannyi négyszög 
mérföld terjedelmű tartomány árával ^elérhetőnek 
tehetjük, azonban vegyük csak felénvire. Négyszáz 
□  mérföld teszen 5'333,000 holdat, s ennek 10(1 
váltó forinttal számított ára 533 milliómra rug. Üly 
roppant nemzeti tőkének veszteségét lehetetlen 
hogy az egész ország meg ne sínylené, sínyli is va
lóban. Hát még hol vannak az uralkodó dögvész, 
emberhalál, a népesség hátramaradásának épen az 
ország szívében, a nemzet magvában, kiszámítha-
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tatlan veszteségei? hol vagynak a Duna és egyéb 
folyó vizek rendetlenségeinek hasonszerű kártéte
lei? hol mutathatunk elő intézményeinkben, vagy 
akárhol ehez bármi távúiról hasonlítható nemzeti 
nagy veszteséget? Mindez egyeseket, magánosokat 
nem igen érdekel, annálfogva mindeddig szóba is 
alig hozatott; hanem annyival inkább érdekli a nem
zetet és hazát, érdekli a mindkettőről atyailag gon
doskodó, mindkettőnek díszét, javát, előmenetelét 
munkáló királyi felséget, s általa méltán a teen
dők sorában első helyren kijelölt tárgyak között, az 
országosan egy begyül t rendek részvéte s figyelme 
elébe terjesztetvén, ebbeli reményeink teljesülén- 
dését bizodalommal várhatjuk.
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