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'Halászat 
és természetvédelem 

Halászat és természetvédelem cfmmel szakmai találkozó t 
rendeztek a múlt év végén Szarvason. A konferencia 
ajánlásait adjuk most közre. 

ÁPRIUS 
ÁRA: 6 FT AZ ALSO-TISZA-VIDEKI VIZUGYIIGAZGATOSAG LAPJA 

A természetes vizes éltJhelyek kiterjedésének drasztikus 
csökkenése miatt folyamatosan leszűkül a vizhez köt6d6 
növény- és állatfajok élettere. Ezért a halastavaknak, mint 
vizi é16helyeknek megnövekedett a jelent6ségük. A halászat 
és természetvédelem alapvet6 érdeke a halastavak jelenlegi 
kiterjedésének és ökológiai potenciájánakfenntartása. 

Az igazgatóság a 
2022/1994. (III.23.) számú 
Kormányh a tározatnak 
megfelelően végrehajtotta az 
átszervezést, így 1995-ben 
az újjáalakult szervezettel 
kezdte a gazdasági évet. 

Mindezek ellenére az 
alaptevékenységet képező 
vízgazdálkodási feladatok 
ellátására kapott költség
vetési támogatás és a Víz
ügyi Alaptól átvett pénzesz
közök mértéke nem elegen
dő e feladatok finanszí
rozására. 

A központi forrásokat 
egészíti ki az igazgatóság -
alaptevékenységével és szol
gáltatási tevékenységével 
összefüggő - saját bevétele. 
Ennek aránya az igazgatóság 
feladattervében 44,7 száza
lék, amely azt mutatja, hogy 
az előző évek alulfinan
szírozási problémái megma
radtak. 

Mindezt súlyosbítja a költ
ségvetési gazdálkodásra vo
natkozó szabályozók válto
zása, valamint a pénzeszkö
zök reálértékének romlása. 

Az igazgatóság 1995. évi 
feladattervének főbb muta
tóit valamint az 1994. év 
tény adatait tartalmazza táb
lázatunk. 

A táblázat jól mutatja a 
saját bevételek jelentőségét 
a finanszírozás szempont
jából, mivel 1995-ben a köz
ponti források 86 százalékát 
a személyi juttatások kötik 
le és így a fennmaradó 
összeg nem elég az általános 
üzemeltetésre és fenntar
tásra. 

Az igazgatóság idei pénzügyi helyzete 
Megnevezés 1994 tény 1995 terv % 

Központi forrás 296570 300713 101,4 

Saját bevétel 
- egyéb működési bevétel 39677 31132 78,5 

- mezőgazdasági vízszolgáltatás 73351 67200 91,6 
- egyéb szolgáltatás 153995 35000 22,7 
- beruházás 44513 109349 245,7 
Összesen 608286 543394 89,3 

Saját bevételek aránya 51,2 % 44,7 % 
Személyi juttatás kiadásai 234671 184687 78,7 
Tb-járulék 95554 74066 77,5 
Összesen 330225 258753 78,3 

Létszám (fój 718 441 61,4 

A központi források nömi- zó rendszer 13 százalék mellett a vfzgazdálkodási 
nálisan nem kevesebbek az befizetési kötelezettséget fr alapfeladatok maradéktalan 
előző időszakhoz mérten, de elő a saját - netto - árbe- ellátása oly módon, hogy 
az itt kimutatott 4 millió 143 vételek után, amelyek továb- alapelvnek kell tekintenünk 
ezer forint többlet nagy ré- bi gazdálkodási, finanszí-
sze a kjt. szerinti fokozatvál- rozási problémát jelentenek. a gazdálkodás során a szi-
tozás és a minimálbér-emel- A Vízügyi Alapból átvett gorú takarékossági szem
kedés finanszírozását szol- pénzeszközök mértéke is 
gálja. változhat, mivel az elmúlt 

pontokat, valamint a saját 

bevételek növelését és azok 

pénzügyi teljesülését. 

Mindezen igazgatósági 

feladatok megvalósulása úgy 

A kormány a költségvetési évek tapasztalatai alapján az 
szervekre vonatkozó 1995- előirányzatból 10 százalék 
ös szorító intézkedései az az elvonás, ez 1995-ben 6 
igazgatóságot is érintik. Az millió 290 ezer forint köz
eredeti előirányzathoz ké- ponti forráscsökkenést je- lehetséges, hogy valamennyi 
pest elvonnak 5 millió 5 ezer lent. egységünk figyelembe veszi 
forint költségvetési támo- Elsőrendű feladatunk a a megváltozott gazdálkodási 
gatást, valamint a szabályo- meglévő pénzügyi kondíciók körülményeket. 
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Ezért az 1994. december lJ-án rendezett Halászat és 
természetvédelem konferencia résztvev6i a következ6 aján
lásokat fogadták el: 

1. Ökológiai és gazdasági érdekb61 biztosttani kell a 
halastavakfolyamatos és egyenletes vizellátását. 

2. Az egyes halastórendszereken a természetes értékek 
fenntartását is figyelembe vev6 differenciált v/zd/jat kell 
megállapttani. 

3. A természeti értékekben gazdag halastavakon legyen 
lehet6ség ökológiai célra vételezett vizet a felhasználó szá
mára dfjmentesen biztosttani. 

4. Az utolsó évtized szárazsága miatt szükséges minél több 
vizet térségünkben visszatartani. Ezért a tenyészid6n kivül a 
gravitációs vtzvételezés legyen dtjmentes. 

5. Amennyiben a kifolyó vIz min6sége jobb. mint a 
befolyóé. akkor a halastavakat úgy kell kezelni, mint bioló
giai szennyvtztisztttókat és annak megfele16támogatást kell 
kapniuk. 

6. A halfogyasztó él6lények szerepének tisztázására 
monitoring tevékenységet kell indttani és működtetni. 

7. Ki kell dolgozni a jöv6ben kompenzáció alapját képez6 
kárértékbecslés műszaki irányelveit. 

Nemzetközi vízügyi 
kapcsolatok fejlesztése 

a Tisza·völgyben 
Az elmúlt évek - Tisza-völgyben is érezhető - vizhiánya 
előtérbe helyezte a szomszédos országokkal a magasabb 

szintű vizgazdálkodási együttműködés kérdését. 
Az ügyet dr. Lotz Károly miniszter is iólkarolta 

és az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága is 
magáévá tette. Bizunk benne, hogy vízügyi 

kapcsolataink fejlesztése Kárpát-medencében élő 
szomszédainkkal a barátságot erősiti. 

A következőkben az Országgyűlés Környezetvédelmi 
Bizottságának e tárgyban alkotott áUásfoglalását 

közöljük. 

, 
Allásloglalás 

A környezetvédelmi bizott
ság 1995 . március l-jén a 
Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztérium előter-
jesztésében tájékoztatót hall
gatott meg a szomszéd or
szágokkal folytatott vízügyi 
együttműködésről a Tisza
folyó tekintetében . A bizott
ság megállapította, hogy 

1. a magyar vízgazdálkodás 
legnagyobb problémái első
sorban a Tisza-völgyben je
lentkeznek, ahol a szomszé
dos országokból eredő víz-
készletek megosztását és a 
vízminőség szabályozását 
mind a kétoldalú, mind a 
nemzetközi kapcsolatokban 
kiemelten kell kezelni; 

2. a vízügyi infonnációk az 
országhatáron túlról gyakorta 
nem elégségesek a tervszerű 
vizgazdálkodáshoz és jelek 
utalnak arra, hogy a felvízi 
országok már ma is meg
határ6zó mrtékben képesek 
befolyásolni a Tisza és a 
mellékvizeinek természetes 
vízjárását. 

A bizottság ezért javasolja, 
hogy 

- a Magyar Kormány új 
stratégiát és taktikát érvénye
sítsen, azaz a felülfekvő or
szágok vízgazdálkodási en
gedményeit más területen 
megnyflvánuló előnyösebb 
belyzetünkkel egyensúlyozza, 
azaz eredményeket komplex 
és nem ágazati szemlélettel 
érjen el ; 

működött sokoldalú tiszai 
együttműködést, amelyben 
erősítés t nyerhetünk egyes 
elvi kérdésekben, mint pél
dául a vízkészlet-megosztás 
vagy víztározás, illetve víz
mennyiség-szabályozás; 

- a meglévő kétoldalú kap
csolatok a hasznosítás terén 
megbízható, hivatalos adat 
beszerzésére törekedjenek a 
felvízi beavatkozások mérté
kéről és azok üzemeltetési 
szabályzatáról; 

- állapítsák meg azokat a 
stratégiai célokat (például: 
minimális Vízhozam), ame
lyek érvényesítése biztosíthat
ná a kiegyensúlyozott tisza
völgyi vízgazdálkodást; 

- különféle nemzetközi se
gélyprogramok révén is kfsé
reljenek meg olyan pénzügyi 
támogatást kapni egy nemzet
közi projektre, mely a Tisza 
teljes vízgyűjtőterületére ki
terjedne és amelyet egy nem 
érintett ország intézménye 
koordinálhatna; 

- a vfzviszonyokat az EU 
normákkal összhangban lévő, 
összehangolt (vfzrajzi-hidro
meteoro I ó giai -vízminősé gi) 
értesítő-, és riasztórendsze
rekkel kísérjék figyelemmel , 
különös tekintettel a víz
szennyezések, illetve a v(z
minőségromlások megelőzé
sére; 

- egységes intézkedésekkel 
védjék a felszín alatti v(zbá
zisokat. 

, - a kétoldalú kapcsolatok Dr. Baráth Etele 
elnök Kilele,,1 f"onnle vptl"le"ozni? Tr,."nnle " J_ "ltI"l"n. m"lI"tt ,íift.dk- f,,1 II k-oráhhan 
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Lányi Sámuel 
(1791-1860) 

Lányi Sámuel 1791-ben született Iglón, evangélikus 
nemesi családból, de a család már iglói polgárnak vallotta 
magát. Iglón végezte alsóbb iskoláit, majd Késmárkra került 
az evangélikus lfceumba. Kassán joghallgató az akadémián. 
Feltehetően ezidőtájt képezi magát a rajzolásban, fes
tészetben, minden bizonnyal Markó Károlya társ, ki 
hasonló pályát futott be. Csak Markó a mérnöki pályát 
hagyta el, mtg Lányi a mérnöki munkát ttélte biztosabb 
megélhetésnek. 

Családjáról szinte semmit sem tudunk ... (Ez ügyben az 
iglói evangélikus anyakönyv lehetne segítségünkre, de ez 
már egy másik fejezete lehetne frásunknak.) 

A Balassi bárók okmánytárából tudjuk, hogy a kékkői 
birtokon segédmérnökként szolgál az 1821-22-es években. 
Segédmérnökként végigrajzolja a környék várai t, egyik 
rajza biztos azonosítási pont. Nógrád váráról készített gra
fikája fgy van aláírva: .,Raj./zolta/ Lányi Sám./uel/ 
Ing./ellérl". , 

Mint ifjú, végzett mérnök azt Epftési Főigazgatóság 
delegáltjaként Huszár Mátyás keze alá kerül Nagyváradra s 
részt vesz a Körösökfelmérésében. 

A Körösök felvétele közben folyik a Dunán is a nagy 
munka, a térképezés, Lányi Sámuel ezen munkálatokban is 
részt vesz, majd az országgyűlés 1827-ben külön bizottságot 
szervez a Tisza és mellékfolyói szabályozására. Az első 
teendő a folyó teljes hosszának egységes felvétele volt, 
miként a Dunánál, háromszögelés sel és szintezés sel egy
bekötött felvétel. Gróf Széchenyi István, mint királyi biztos 
Vásárhelyi Pálon keresztül ezen munka vezetésével Vá
sárhelyi régi munkatársát, Lányi Sámuelt btzza meg, míg 
Huszár és Vásárhelyi teljes erővel a mappáción dolgozik. 

Lányi a munkálatok egyöntetűségének biztosítására német 
. nyelvű , részletes végrehajtási utasítást adott ki, melyben 
főként a háromszögeléssel és a térképezési feladatok 
megoldásával foglalkozik. Terjedelmes utasftása elsősorban 
az újonnan jött mérnökök számára készült, mert bár a törzset 
a Körösök és a Duna felvételén nevelődött mérnökök tették 
ki, de 1834-re a régiek közül - Lányin kívül - '(sak hárman 
voltak: Kamöczky Gábor, Tóth András és Nagy István, a 
fiatalabb nemzedéket öten képviselték: Reitler F~renc, 
Müller Lőrinc, Fitzmayer István, Veitersheim Károly, Vaisz 
Antal, valamint a hasznavehetetlennek ftélt hatodik, Pyrker 
József. Lányi tiszai felvételének kezdetét 1833-ra tes tik. Az 
egykori íratanyagból megállapítható, hogy a mérnöki 
munkaerők átcsoportosítása és az előkészítő munka már 
1832-ben megkezdődött, mielőtt az 1830-as árvizek a 
megyéket arra ösztökélték, hogy sürgessék az ügyet... Ennek 
hatására a magyarfaló RauchmülIer főigazgató kénytelen 
elrendelni, hogya Be"ga-csatornának és környékének 
felvételét befejező mérnökök egy része (itt döntő többségű 
volt a német lakosok aránya) Hódmezővásárhelyre költöz
zék át és ott jelentkezzék a Tisza térképészeti kirendelt
ségnél. (Ez a terület pedig szfntiszta magyar lakosságú volt.) 

1833-ban teljes erővel folynak a munkálatok, s 1834 
nyará~ ~ányi már beterj:sztheti els~ érd~m.le"ges mun~a
jelenteset, amelyben terjedelmes szmtezeSI fnunka veg
rehajtásáról számol be. Ugyanezen évtől Tápé-Szeged
Gyála között már hat lapon 39 keresztszelvény s ezen 
szakasz hossz-sze1vénye maradt fenn, valamint a szegedi 
"O" pont körüli vita, a Maros torkolattal kapcsolatban, 
sajnos, rajzos anyag nélkül... 

Elmondhatjuk, hogyaTiszának és fels6 mellékfolyóinak 
szintezése és vtzrajzi felvétele teljesen Lányi Sámuel 
elgondolása szerint történt (a Körösök és mellékfolyóik 
térképezése, szintezése a Huszár Mátyás-féle felvétel során 
tökéletesen elkészült már). Az a tömérdek magassági jegy, 
szintezési és vfzsebességi adat, amelyet Lányi mérnökei a 

, 
1995. APRILIS VíZPART 

Az Institutum Geo
metricum matriculájának 
egyik bejegyzése igy 
szólt: 1821. Lányi Sámuel 
első szigoriata, a hallgató 
30 éves. Sajno~, ez az 
adat is megsemmisült -
elégett - az egyetemi tűz
vészben 1956-ban. Sze
rencse a szerencsétlenség
ben, hogy az adatot ko
rábbi kutatásai alkal
mával dr. Bendefi László 
megmentette azzal, hogy 
közleményeiben köz
kinccsé tette. Így szület
hetett meg ez az ismer
tetés is. A grafikát Lányi Sámuel eredeti festménye alapján készítette egy ismeretlen rajzoló 

Tiszáról felvettek, olyan alapos, rendszeres és megbfzható 
adathalmazt szolgáltatott a késői utókornak, írja egy 
értékelő (bizonyos Gonda), amelyhez foghatót a Dunán 
kfvül L akkoriban - a világ egyetlen folyamáról se tudtak 
felmutatni. Ezek a felvételi adatok még napjainkban is 
hatalmas tudományos és gyakorlati kincsnek számttanak. 
Mindennek a munkának végeredménye az akkori felettes 
(főigazgató helyettes) Vásárhelyi Pál neve alatt lett isme
retes, noha Vásárhelyinek közvetlenül a tiszai felméré
sekben semmi közelebbi szerepe nem volt. 

Lányi ez időtájt új gyakorlati módszert vezetett be a 
szintezések ellenőrzésére, amit 1836-tól a Dunára is áttettek. 
Lényege volt, a szintezés jóságát a vfzszinthez való gyakori 
csatlakozással ellen6rizni (Lásd: Bendefi L.: Szintezési 
munkálatok Magyarországon cfmű munkáját). 

Magát a munkát két fázisban végezték. 1840-ig 
túlnyomórészt csak a sík térképek készültek el, ezután került 
sor a szintezésre, a szabályozáshoz szükséges magassági 
viszonyok megállapítására, a fix pontok és vízmércék 
felállftására. Egyidejűleg megkezdték a vfzsebesség és 
vfzhozammérést, a hossz- és keresztszelvény ek felvételét is. 
A Tisza hossz-szelvénye 1844-ben, a több mint 2000 ke
resztszelvény 1845-re készült el. A Tisza völgy árterü
leteinek kimutatása az addigi szintezések alapján már 1838-
ban összeállításra kelült. Ezek szerint 854 község feküdt a 
legszélső, árterületi határokon belül s az árvfzzel idősza
kosan elöntött, vagy állandóan vízzel borított területek kiter
jedése meghaladta a 2 millió 776 ezer 678 magyar holdat. 

Végül 1840-ben készült el az a kimutatás, amely felsorolja 
azt az akkori 85 várost és nagyközséget, melynek földrajzi 
szélességét és hosszúságát a munkálatok folyamán (a budai 
csillagda torny ára vonatkoztatva) meghatározták. 

Közben elkezdődött a Dráva-Mura (1835-46) és a Száva
KuIpa (1840 körül) felmérése is. 

1843-ban a főigazgatóság Lányitól még egy gyakorlott 
mérnök átengedését kéri a Dráva és a Mura felvételéhez -
hogy a munkálatok a tiszai felvételek precfzségével foly
janak. 

A választás a későbbi műegyetemi tanárra, Komnenovich 
Sándorra esik, aki rövidesen át is veszi az ott,\ni háromszö
gelési munkálatok vezetését. (Komenovich a felső tiszai 
felvételeken remekelt, ő mérte fel a Záhony-Tiszaszalka kö
zötti Tisza-szakaszt). Mellesleg, a Száva és a Kulpa-szinte
zés jelent6sége els6sorban az Adria vfzszintjéhez való 
csatlakozás lehet6ségének megteremtésében volt. Ezen 
munkálatok előrehaladtával jelenhetett meg 1843-ban a 
nagyjelentőségű Vásárhelyi-féle térkép, az "Eset mérési 
térképe Magyarországnak ... " (eset=esés!) 

Tehát a felmérések lehetővé tették, hogy elkezdődhes
senek a folyószabályozások, vfzrendezések. (Például: 
Keczkés Károly 1833-ban készíti el a Rába-Rábca-Répce
Hanság-Fertő szabályozási tervét, már a dunai mappációra 
alapozva.) 

A régi vfzépítés-történeti frások megőrizték ezen felmé
rési tevékenységek korabeli, külföldi elismerés-visszhang
jának emlékeit is. Beszámolnak arról, hogy milyen feltűnést 
keltettek a külföldi szakemberek körében a magyar vtzrajzi 
térképek. (Széchenyi szerint az angolokat is bámulatba 
ejtette a térképek pontossága, tökéletessége.) 

Még jellemzőbb, s az egész magyar vfzrajzi térképezési 
munka elismerését jelenti az a megállapítás, mely a Bécsi 
Akadémia közleményei ben jelent meg Streffleur Valentin, a 
kor vezető, osztrák geográfusa tollából - a szabadságharc 
leverése után, a legsötétebb önkényuralom idején, 1852-ben. 

"Magyarország a küljöldön terra incognitának tartatik: 
azonban ott a folyamok mérnöki felvételén az utolsó 30 év 
alatt a legfeszültebb szorgalommal dolgoztak, és e részben 
Európa talán egyetlen országa sem mutathat fel olyan 
tökéletes munkálatokat..." Lányi is beletartozik az emlite t 
mérnökök sorába, de bőven! 

A történelmi hűség kedvéért, az igazságról meg nem 
feledkezve, hangsúlyozottan rá kell mutatnunk arra, hogy e 
gyakorlati szempontból is nagy jelentőségű térképezés 
eredményessége, a későbbi szabályozási tevékenységhez 
alapul szolj;?:áló felmérés - külföldi szakemberek által is 

elismert - szfnvonala nem egy emberen múlott. Hanem egy
részt a kor három legkiválóbb térképező mérnökének, a 
munkálatok elvi irányftóinak és gyakorlati vezetőinek, 
végrehajtóinak: Huszár Mátyásnak, valamint tanítványainak 
és munkatársainak Vásárhelyi Pálnak és Lányi Sámuelnek, 
másrészt a munkálatok lebonyolításában közreműködő 
mérnöki kamak - közös érdeme. 

A felmérések során mintegy negyven mérnök tevékeny
kedett a Tiszán. Álljon most elénk azon . mérnökök neve, 
akik a munka dandárját végezték. 

Hieronyni Ferenc, Kamőczy Gábor, Komnenovich Sándor 
(egyetemi tanár lett), Nagy István, Nikola András, Perleberg 
Gusztáv, Pribék Béla, Reitter Ferenc (a fővárosi közmunka
tanács vezetője lett), Sasku Károly (Széchenyi munkatársa, 
Paleocapa fordítója) Forberger Lajos, Zonberg Lénárd, 
Vörös Zsigmond ... (Huszttól-Titelig emlékkövük sincsen, 
nem hogy utca viselje nevüket!) Lányi Sámuelről kiegé
szítésül még annyit, hogy késmárki előnévvel, nemességgel 
bírt s a képfrásban is jeleskedett. Önarcképét 1967-ben a I1-
es számú bélyegsoron is megjelenrtették, jelezve arckép
festői színvonalát, ami barabási nfvójú volt. Tájképei Markó 
Károly hatását mutatják, s nem lehetetlen a kapcsolat, 
hiszen teljesen egykorúak, Markó az Iglóhoz közeli Lőcsén 
1791-ben s:l..ületett, Lányihoz hasonlóan evangélikus vallású, 
tehát már a Ífceumban találkozhattak, Markó is mérnöknek 
készül, 10 évig mérnökösködött ... De ne találgassunk ... 

A Tisza-mappáció után Pesten, a főigazgatóságon dol
gozza fel a rengeteg adatot régi barátjával Novák Józseffel... 
Vásárhelyi közismert halálával Lányi lehetne a várományos, 
de Rauchmüller itt is betart ... S amikor 1848-ban bebi
zonyosodik Rauchmüllerék konspirációja hentzi város
parancsnokkaI, amiben a legjobb barátjának vélt Novák is 
részt vett (ki is végezték hazaárulásért 1849-ben), megundo
rodva a főigazgatóságon uralkodó, magyarellenes légkörtől, 
ifjúságának helyszínére "emigrál" a kékkői uradalomba, a 
Balassi bárók szolgálatára. 

1854-ig egy kalendárium sem Wrdeti nevét, pedig a geo
metrák itt tették közzé nevüket... Valószínű, hogy a magyar 
érzeletű ember Rauchmüller elől menekül, s a Bach-korszak 
rendőrkopói elől. , 

Jövedelme itt tizede sem volt, mint korábban az Epítési 
Főigazgatóságon. Már közel jár a 70.-ik évéhez, de -
nyugdtj htján - utolsó csepp erejéig dolgoznia kell a te
repen. 

Rázós parasztszekéren járja az uradalmi földeket, 1858. 
május 10-én kelt a következő bejegyzés a Balassi bárók 
fratanyagában: "Kéretik a kékkői igáskocsiba egy ülés 
kiadására, miután Lányi úr szalmából készült ülésen ülni 
nem akar..." Miután 1860. július 29-én meghal, még egy 
utolsó bejegyzés találtatik: "Néhai Lányi Sámuel mérnök úr 
népének (családjának) első negyedévi járandóságára 20 frt. 
30 kr. kifizetendő!" 

Ily kevésre becsülték a Balassi bárók az öreg s beteges
kedő mérnököt, kit gőgősen lekezeltek, pedig az idő azt 
bizonyítja Lányi Sámuel tette a többet... nem a bárók! 

Szinte bizonyos, hogy kortársai nem ismerték fel, ki is 
volt a frigiai sap1,(ás mérnök Lányi Sámuel, vagy ahogya 
képzőművészeti lexikonok jegyzik: Lányi Soma... Hogy kit 
vesztett a kor vele, nem is halálakor, hanem már önkéntes 
száműzetésekor, a szabadságharc bukása után - fogalmuk 
nem lehetett! Igazi polgár volt ő, egy új, s szebb kor letéte
ményese. 

Rengeteget dolgozott, mégis szegényen halt meg, jó pol
gárhoz illően - mondhatnánk cinikusan. 

Legnagyobb munkái sajnos, elkallódtak, mint az 1:72000 
méretarányú "Vtzhelyzeti térkép az egész Tisza folyóról és 
ennek árhatásáról" cfmű térképműve is, pedig minden bi
zonnyal egyik legértékesebb kartográfiai kincsünk lehetne ... 

A mérnök, a képfró egyaránt nagyot alkotott, mégis, ki 
tudja, hogy élt? Ki tudja, hogy mit tett? Mekkora áldozatot 
hozott? Nagyon, de nagyon kevesen. 

Felhasznált irodalom: 
Nagy István: Magyarország családai 
dr. Bendefi L: Szintezési munkálatok Magyarországon 
A magyar vfzszabályozás története 
Hvdro/6piai táiékrJ7tató /967. novemher 

Ágoston István 
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A csongrádi szakaszmér
nökség védekezési létszámát 
az I-II. fokozatnál saját 
embereinkkel képzeltük 
megoldani. Olyanokkal, akik 
valaha vízügyi dolgozók 
voltak, vagy az őröknek 
olyan leinformált, megbíz
ható ismerősei, akik fog
lalkozásuk révén védelmi 
időszakban munkaerőként 
felvehetők. Ezen elvek be
tartása mellett az I. fokú 
készültség és a II. fokozat 
mintegy ötven százalékos 
létszámigényét sikerült biz
tositani. A siker érzése mel
lett borúlátóvá tesz a létszám 
korcsoport szerinti össze
tétele és elfoglaltsága. Az 
ajánlkozók mintegy fele 60 
éven felüli, más része olyan 
vállalkozói - többnyire 
mezőgazdasághoz kapcso
lódó - foglalkozást űz , 

melynek időszakossága a 
folyamatos munkavállalást 
nem teszi lehetővé. 

A vízügyi szolgálat válla
latai és a szolgálattól idegen 
vállalatok igénybevétele 
csak 

vállalkozási 
alapon 

lehetséges 
- nemcsak jogi, hanem 
közgazdasági értelemben is. 
A kivezényeltetés gondola
tával - ha egyébként a szer
vezetnek van munkája -
csak a veszélyhelyzet függ
vényében szabad foglal
kozni. Természetesen véde
kezési munkára vállalkozót 
bármikor szívesen alkal
mazunk. 

Sajnos, a polgári védelem 
igénybevehetősége továbbra 
is csak katasztrófahely
zetben lehetséges, ugyanis 
nem képzelhető el, hogy 
működő vállalatra szervezett 
polgári védelmi alakulat 
őrszolgálati feladat ellátása 
miatt tevékeenységét felfüg
gessze. ilyen alakulat igény
bevétele elképzelhető egy 
váratlan, sürgősen végrehaj
tandó védekezési munkában. 

További humán erőforrás 
a munkaerőpiacról bizto
sítható, melynek igen nagy 
százalékát a munkanélküliek 
alkotják. A munkanélküliek 
egy része - többnyire az 
önkormányzatoknál - köz
hasznú munkát végez, me
lyet az állam támogat. Más 
részük, akik a segélyezési 
lehetőségüket kimerítették, 
jövedelempótló támogatás
ban részesülnek. Ez utób
biak közül a legalább hat 
hónapj a jövedelempótló 
támogatásban részesiHőket 
az önkormányzat közösségi 
munkavégzés keretében 
legfeljebb havi 40 óra idő
tartamban foglalkoztathat ja 
napi egy és nyolc óra közötti 
munkaidővel. 

Az elvégzendő munkára 
az önkormányzatnak rende
letet kell hoznia - kvázi 
munkajogi szerződést -, 
mely megfelel a jogszabályi 
előírásoknak. A védeke-
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VIZPART 

Biztosan mások is éreztek már elégedetlenséget, 

nyugtalanságot egy-egy elintézettnek, befejezettnek vélt 

ügyük kapcsán. Bennem ilyen vibrációk vannak 

a napokban leadott árvédeimi beosztás elkészitését 

követően. A védekezéshez szükséges technikai eszközök 

és anyagok beszerzési helyeinek, utánpótlási vonalainak 

felderítése nem okozott különösebb gondot. Még akkor 

is ezt állitom, ha néhány speciális technikai eszköznél 

gondok jelentkeztek, például: a közepes mére tű 

anyagszállitásra is alkalmas vízijármű beszerzése. 

Az aggodalom a létszám biztositása miatt maradt meg. 

Közismert, hogy a szakaszmérnökségek két-három 

föbó1 álló fizikai létszáma a védelmi szükséglethez 

viszonyítottan a nullával egyenlő. A védekezési 

létszámot elvileg a munkaerőpiacról, a vízügyi 

szolgálatból és vállalataitól, idegen vállalatoktól 

és az önkormányzatoktóllehet biztositani. 

zé shez kivezényelt előbbi 
dolgozó az önkormányzat 
alkalmazottja, tehát fog
lalkoztatásával kapcsolatban 
körültekintő, szerződéses 

megállapodást kell kötni. A 
védekezési munkához jára
dékos munkaerő alkalmaz á
sának sok a hátrányos kö
töttsége és bonyolult jogi 
útvesztője van, ezért ezt a 
formát nem tartom jó meg
oldásnak. 

vállalják, hogy az általuk 
foglalkoztatott közhasznú 
munkásokat védelmi felada
tok ellátása érdekében igény 
szerint, de maximum a szer
ződésben rögzített létszárnig 
részünkre átengedik. A köz
hasznú munkás továbbra is 

az önkormányzat 
alkalmazottja 

őrjórásonként 
két segéd őr 

alkalma;lása éjjel-nappali 
szolgálatban. A II. és III. 
fokozatban a szükséges fi
gyelőszolgálaton kívül olyan 
második segédgátőrt kellene 
beállítani - egyébként elő
íráson felül -, akinek fel
adata "csak" a figyelőszol
gálattal való állandó kap
csolattartás , információ
áramoltatás és állandó ellen
őrzés lenne. E segédgátőrök 
számát - egy, vagy két fő 
műszakonként - a kialakult 
helyzet határozná meg. 

- A védelmi helyzettől 
függően a védekezés meg-
indításakor szükséges lenne 
a potenciálisan alkalmazásba 
veendő létszámot két-három 
napra igénybe venni kikép
zés céljából, ahol a gya
korlati tevékenységhez szük
séges elméleti és gyakorlati 
védekezési feladatokat is
memékmeg. 

- Megfontolandó, hogya 
szolgálat napi 12 órás idő
tartamát csökkentsük min
denütt, ahol ennek igénye 

marad foglalkoztatásukkal felmerül és feltételrendszere 
Marad a munkanélküli ' 

igénybevétele és az önkor
mányzatoknál foglalkoz
tatott közhasznú munkások 
alkalmazása. 

1995. április elsejétől kez
dődően a munkanélküliek 
járadékfolyósítását legfel
jebb 90 napra fel lehet füg
geszteni, ha a munkanélküli 
a munkavállalásáról beje
lentést tesz. Ha abejelentést 
elmulasztja, akkor viselni 
kell a szankciókat. Egyéb
ként ha a törvény szerint jár 
el, akkor jogi és közgaz
dasági kötöttség nélkül 

önállóan 
rendelkezik 

munkaerejével. 
Az általam megkeresett 

munkaügyi központ segít
séget ígért a védekezési 
munkához szükséges lét
szám biztosításában abban, 
hogy a szükséges létszámot 
a kért szakmai összetétel és 
életkor szerint segít kivál 0-

gatni, továbbá a megbíz
hatóságot illetően is infor
mációt szolgáltat. Ez utóbbi 
különösen értékelendő ak
kor, ha figyelembe vesszük, 
hogy a munkanélküliek 
többségének munkamorálját 
az általuk folytatott életmód 
erőteJ1jesen kikezdte. 

A védelmi létszám biztosí
tásául igazán talán az ön
kormányzatok által foglal
koztatott közhasznú mun
kások szolgálhatnak. A te
rületünkön lévő, a Tisza 
által veszélyeztetett öblözet
ben működő önkormányza
tokkal az árvíz időszakára 
együttműködést garantáló 
szerződést kötöttünk, mely
ben az önkormányzatok 

kapcsolatban részletes mun- adott. 
kajogi szerződést kell kötni. 

Külön értékelendő az a 
segítőkészség , mely az 
önkormányzatok részéről a 
kért létszám biztosításában 
részükről megnyíl vánult. 
Több önkormányzat az ál
tala kivezénylendő munka
erőről név szerinti kimuta
tás t is adott, mások viszont 
azt vállalták - tekintettel a 
közmunkások igen nagy 
fluktuációjára -, hogy a 
védelmi fokozat elrendelése 
esetén kerül névszerinti 
pontosításra az átvezény
lendő létszám. A közmunkás 
alkalmazásában bíztató az, 
hogy alkalmazásakor sze
mélyre szólóan tudunk tá
jékozódni megbízhatósá
gáról, szakértelméről , ki
tartásáról, munkavégző 

készségéről. Ugyanakkor 
elszomorító a közmunkát 
végzőek irányítását, szerve
zését ellátók részéről a fenti 
tulajdonságokkal kapcso
latban elhangzó, általában a 
közmunkát végzőekre meg
fogalmazott, elmarasztaló 
vélemény. 

Az adott szituációban a 
védekezési figyelőszolgálat 
és munka szervezése kap
csán a vízügynek néhány, az 
előírásoktól eltérő megoldást 
is alkalmaznia kell. V éle
ményem szerint ilyenek le
hetnek: 

- Az I. fokozat őri szol
gálatát teljes egészében, a II. 
fokozatú készültséget leg
alább fele részben aktív 
saját, vagy legalább is volt 
vízügyi dolgozók, vagy 
kiképzett felvett dolgozók 
segítségével oldja meg. 

- Több őrt szükséges 
alkalmazni a műszaki adott
ságok függvényében . Cél
szerű lenne már L foknál 

Tényként kell elfogadni, 
hogy a szolgálat irányító 
személyzetéből a többség 
sem parancsnokként, sem 
pedig adjutánsként árvíz nél 
nem tevékenykedett. Éppen 
ezért fontosnak tartanám, 
hogy a műszaki és az őr
kollegák részére filmek, élő 
előadások, továbbá helyszíni 
gyakorlat keretében kikép
zést tartsunk. A kiképzés 
zárulhatna úgy, hogy véd
vonalanként, a vonalon 
érdekelt összes őr és mű

szaki részvételével kint, a 
védtöltésen 

méterről 
méterre 
haladva 

az egyes árvizek írásos do
kumentumai és élő emlékei 
alapján felidéznék az egyes 
jelenségeket és az akkori in
tézkedéseket, illetve beavat
kozásokat. 

Létszámában megfogyat
kozott, szakmai hozzáértés
ben - elsősorban a figye
lőszolgálatra értem - meg70 

kopott vízügyi szolgálat 
csak úgy lehet eredményes, 
ha beosztottjai felismerik az 
árvízi jelenségeket, ismerik 
a megfelelő beavatkozást, a 
helyszínt, személy szerint a 
közvetlen munkatársaikat is, 
továbbá fegyelmet tudnak 
tartani . Ennek érdekében 
most, békeidőben mindent 
meg kell tennünk! 

Hajdú Dezső 
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Tisztelgés 
Vásárhelyi Pál 

szobránál 
Méltatlanul kevés 
köztéri szobor őrzi 
műszaki nagyjaink 

emlékét hazánkban. 
A kivételek egyike 

a Szeged város 
közönsége által 

1905-ben - Széchenyit 
is megelőzően -, 

a reformkor 
nemzetközi hírű 

mérnöke, 
a folyamszabályozás\ 

úttörő j e, 
Vásárhelyi Pál 

tiszteletére emelt 
monumentális 
emlékmű. 

V ásárhelyi munkássága 
elválaszthatatlanul kapcso
lódik a Tiszához és Sze
gedhez. Városunk léte, sor
sa évszázadokon keresztül 
függött a folyó zabolátlan 
vízjárásától. A XVIII. szá
zad nagy árvizei, külö
nösen az 1712., 1765. és 
1789. évi, majd a XIX. 
század elején az 1801. , 
1816. és 1830-as esztendő 
árhullámai egyre jobban 
veszélyeztették a várost, 
mindjobban ráirányították 
a tiszai árvízvédelem meg
tervezésének és megszer
vezésének szükségességére 
az orsz~g figyeimét is. 

N em feledkezhetünk 
meg egy másik neves sze
mélyiségről, Szeged város 
mérnökéről, Vedres István
ról sem, aki a század
fordulón elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a város 
árvizvédelmének megala
pozásában. 

Vásárhelyi - nagy elődje 
és mestere, Huszár Mátyás 
munkatársaként - már 
1819-től részt vesz a Tisza 
és mel1ékfolyói vízrajzi 
térképének elkészítésében, 
majd 1831-ben megbízást 
kap a szegedi Tisza-sza
kasz és árterület térké
pének, valamint a Maros
torok rendezési terveinek 
elkészítésére. 

Széchenyi munkatársa
ként 1833-tól nem kisebb 
alkotás , mint az aldunai 
hajózóút tervezője és a 
kivitelezés irányítója. 

Az 1844-45-ös tiszai ár
víz mind magasságát, mind 
tartamát tekintve rekordot 
javított. Addig ilyen nagy 
veszélyben Szeged nem 
volt. 

Ez a minden korábbit 
felülmúló árvíz adta a dön
tő lökést a Tisza-szabá
lyozás régóta sürgetett 
megkezdéséhez. Szeged és 
környéke különösen veszé~ 
lyeztetett helyzete indította 
arra gróf Széchenyi Ist
vánt, hogy az egész Tisza
völgy rendezésének prog
ramját szorgalrnazza. 

Felkérte Vásárhelyi Pált, 
hazánk akkor már legte
kintélyesebb szakemberét a 
Tisza általános szabályo
zása megtervezésére és a 

munkálatok egységes és 
tervszerű végrehajtása ér
dekében megszervezte a 
Tiszavölgyi Társulatot. 

Javaslatára József nádor 
1845 . június l-jén hivata
losan is megbízta V ásár
helyit a tervek elkészíté
sével. 

E nagyszabású munkát 
Vásárhelyi Pál 1846 ta
vaszára befejezte és 149 
évvel ezelőtt, 1846 már
cius 25-én felterjesztette a 
Helytartótanácsnak. Saj
nos, ez lett utolsó műve. 
Tervei ismertetése közben, 
a pesti Károlyi-palotában 
rosszul lett és meghalt. 

A terv mai szemmel is 
impozán s: 102 átv ágás, 
közöttük 16 kettős; a folyó 
pályájának 1211 kilomé
terről 753-ra rövidítése; a 
folyó esésének növelése 
több, mint 50 százalékkal. 

Széchenyi, Vásárhelyi és 
a Tisza-szabályozás a 
reformkor szellemében a 
haza és haladás, politika, a 
szakértelem és fejlődés 
azóta is példa nélkül álló 
összhangját valósította 
meg. 

Nem rajtuk múlott, hogy 
a tervek vontatottan, he
lyenként szakszerűtlenül 
váltak valóra 1846-1879 . 
között, különösen az alsó
Tisza szakaszon. Ez pedig 
alapvető oka lett az 1879-
es nagy szegedi katasztró
fának. 

A Tisza-szabályozás és 
árvízvédelem megvalósu
lása során mind a mai 
napig Vásárhelyi Pál műve 
meghatározó és követendő. 

Élete és munkássága 
példa a hivatás és a feladat 
előtti alázatra, arra, hogya 
nagy természetátalakrtási 
,munkák megvalósithatók a 
haza érdekében a természet 
tiszteletével egyetemben. 

A mű bizonyítéka annak 
is, hogy a magyar szellem, 
a magyar mérnök a 
társadalom hasznára és 
támogatásával a politikával 
egységben világraszóló al
kotásokat képes létrehozni. 

A Tisza-szabályozás 
nélkül Szeged nem lehetne 
biztonságban, nem fejlőd
hetett volna, ha megszakí
tásokkal is, nem épülhetett 
volna új, tekintélyes város
sá a nagy víz után. 

Ennek alapfeltételeit te
remtett meg Vásárhelyi 
Pál. E gondolat jegyében 
hajt~k fejet Szeged önkor
mányzata nevében emléke 
előtt és helyezem el a 
város polgárai tisztelgő 
koszorúját szobra tövében. 

Básthy Gábor 
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Márciusban rendkívül változékony, az évszaknak megfelelőn él kissé szárazabb volt időjárásunk. A hónap folyamán jelentős áruhullám nem vonult le folyóinkon. A mederteltség a Tiszán és a 
A gyakran, állomásonként változóan 7-15 napon jelentkező, de többnyire kis mennyiségű csa- Körösön átlagos, a Maroson átlag alatti volt. 
padékból átlag fölötti havi összegek csak a működési terület nyugati felében alakultak ki. Március 
IS-én egy kevés hó is hullott, ami azonban azonnal el is olvadt. A téli félév csapadékmérlege lénye
gében nem változott. Tárgyhavi felszini vízállás (cm) 

Vizmérce maximum minimum közép 

Ativizig területi csapadék (mm) dátum dátum mederteltség(% ) eltérés 

Időszak maximum minimum átlag Körös, Szarvas 492 3 55 22 335 43 -18 

helye Sokévi átlaghoz viszonyftott Maros,Makó 82 2 -36 23 9 15 • -97 
helye csapadékosság (%) eltérés (mm) Tisza, Szeged 434 5 171 22 342 49 -14 

47 17 ;32 91 -3 tárgy havi Csengele 

nov. l-tól - - -

Magyarcsanád 

- 158 84 -29 
A talaj egy méteres felső rétegében a nedvesség kiegyenlitődött, a vfzkapacitás százalékában 

kifejezett hasznos vfztartaIom 80 százalékos. 
Elmaradt az átlagtól a talajvfztükör márciusi emelkedése. Általában csak 10-20 centiméteres, 

néhol 30-50 centiméteres növekedést, máshol stagnálást, illetve mérsékelt csökkenést figyeltek meg. 
A sokéves átlagtól alig elmaradó havi középhőmérséklet jelentős ingadozásokat takar. Sűrűn A hónap végére az utóbbi évek legalacsonyabb koratavaszi vfzszintjei alakultak ki. 

követték egymást a tavaszi és téli jellegű időszakok, a 10-15 oC fölötti és a O oC alatti napi szélső ér
tékek. Néhány nap kivételével nagyon kevés volt a napsütés. 

TaIajvizkút Tárgyhavi közepes taIajvizállás (cm) 

Tárgyhavi napfénytartaIom (óra) Tárgyhavi léghőmérséklet ("c) száma helye terep alatt változása az elmúlt eltérése a sokéves 

sokévi havi átlaghoz viszonyftott maximum minimum átlag hónaphoz képest havi átlagtól 

Állomás % eltérés dátum dátum eltérés a sokévi 473 Mezőhegyes 580 +7 -174 

havi átlagtól 829 Kecskemét 482 O -165 

Szeged 100 70 -43 19,0 25 -5.0 29 5,6 -0,4 
Vizrajzi csoport 

J 994-95 tele 
és az idei nyár Értékek és becslések 
Helyzetértékelésünket kezdjük az 1994/95-ös téli hidroló

giai viszonyok tapasztalataival! 
A Tisza vízgyűjtő területén az elmúlt télen az évszaknak 

megfelelőnél melegebb és kissé csapadékosabb volt az 
időjárás. 

Ez a megállapítás csak a decembertől februárig terjedő 
időszakra igaz, amikor a teljes vízgyűjtőre - és ezen belül mű
ködési területünkre - lehullott csapadék mintegy 10 szá
zalékkal, a középhőmérséklet 1,5-2,0 oC-kal haladta meg a 
sokéves átlagot. Más az idei tél megítélése, ha a november
márciusi adatokat összegezzük, ekkor ugyanis a novemberi 
szárazság miatt az Ativizig területére már 30 milliméteres 
csapadékhiány adódik. Az átlagosnál magasabb hőmérsékletek 
miatt kevés hó halmozódott fel az alföldi és a hegyvidéki 
területeken is. A hegyekben a február végén mért hóban tárolt 
vízkészlet mindössze 26 százaléka lett az átlagosnak. 

Folyók vizjárása, jégviszonyok: 
A kezelésünkben lévő folyószakaszokon a tél folyamán nem 

volt jelentősebb áradás. A Tiszán a sokéves átlagnak meg
felelő, a Maroson attól elmaradó mederteltségek mellett a 
márciusi árhullám volt a legmagasabb, Szegednél 434 
centiméteres, Makónál 82 centiméteres tetőzéssel. 

Az enyhe tél ellenére rövid időre megjelent a jég 
folyóinkon. Egy erőteljes lehülés hatására január közepétől a 
Körösön és aMaroson 16-18 napig, a Tiszán 22 napig volt jég. 
Vastagsága 20 centiméter alatt maradt, csak aMaroson 
torlódott fel egy szakaszon - két napig - 50-60 centiméteres 
magasságúra. 

Talajnedvesség, talajvizjárás: 
A tél elején-közepén a talaj nedvesség-készletére még a 

hiány volt a jellemző, majd a januári fagyokat követően az 
olvadó hó, később az eső fokozatosan javított a helyzeten. 
Február végétől a vízellátottság egy méter mélységig meg
felelő lett, a kialakult 80 százalék körüli vfztartafom már
ciusban végig megmaradt. 

A megelőző, rendkívül száraz év hatására a talajvnszintek a 
korábbi éveknél is mélyebbre süllyedtek a tél elejére. A sokáig 
alig változó vízállások csak januárban kezdtek mérsékelt nö
vekedésbe, de mivel ezek mértéke elmaradt a ·. szokásos téli 
emelkedésektől, március végére az utóbbi évek legala
csonyabb koratavaszi vízszint jei alakultak ki. 

mm HAVI CSAPADSKOSSZEGEK 

1994-1995. 

Az elmúlt télen tehát nem enyhült a térségünket évek óta 
sújtó csapadékhiány . A talaj termőrétegének víztartalma ugyan 
éppen megfelelő, de a talajvíztükör továbbra is mélyen a 
sokéves átlag alatt maradt, helyzetében további romlás ta
pasztalható. 

Kilátások a tavaszi, nyári hónapokra: 
A hosszútávú meteorológiai előrejelzés az átlagosnál 

melegebb és csapadékosabb áprilist követően a tavaszi és nyá
ri hónapokra átlag körüli hőmérsékleteket, májusban és 
augusztusban szárazabb, júniusban és júliusban csapadékosabb 
időt ígér. 

Az időj~rás-előrejelzés alapján a következő hónapokban a 
Tisza vízrehdszeréhez tartozó folyókon átlagos, vagy annál 
kisebb lefolyás várható. 

Az idei évre kiszámított aszályossági indexek (PAl) - átla
gos április-augusztusi csapadékosság esetén - működési 

területünkre mérsékel t aszály t jeleznek. Ha erre az öt hónapra 
10 százalékos valószínűségű csapadékot feltételezünk, akkor 
az Ativizig déli és Duna-Tisza közi részén súlyos, máshol 
közepes erőssségű aszályra számíthatunk. 

Annak valószínűsége, hogy 1995-ben folytatódni fog az 
immár 12 éve tartó aszályos periódus, statisztikailag elég kicsi, 
hiszen ebben az évszázadban eddig még nem volt ilyen hosszú 
szárazság területünkön. Az aszályos periódus folytatódása 
azonban még sincs kizárva, hiszen a 80-as évek vége óta tartó 
várakozás ellenére a 90-es években négy év is (1990, 1992, 
1993, 1994) bekerült a század legaszályosabb évei közé. 

Lázár Miklós 
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Búcsú 
Oravetz 
Istvántól 

Az élet könyörtelen. Nemrég még azon elmélkedtünk, hogy lesz-e elég viz Atkán, 
hogyan alakul a Maty-ér sorsa ... Mindig a halak sorsa határozta meg érveidel Talán 
túlságosan is lelkeden képviselted ezernyi horgász érdekeit. Lehet, hogy túIhajszoltad 
magad, pedig tudtad, hogy klméletesebb életmódot javasolt orvosod. Kedves Pista! A 
v(zügyesek szomorú szivvel veszik tudomásul, hogy ezentúl hiányozni fogsz a 
horgászok megszokott Irdekegyeztetéseiről. 

Nyugodj békében! 
Tripolszky Imre 

(Oravetz István, a MOHOSZ Horgászegyesületek Csongrád megyei Szövetségének ügyl'ezetó 
elnöke 1995. február 17·én szlvirifarklllsban elhl/nyt). 
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