
Néhány szó a szárazság okairól és elhárításáról. *) 

A rendkívüli éveknek rendesekké változása felett méltán aggo
dalom szállhatja meg keblünket, tekintve a régebbi száraz esztendők 
ritkaságát a mostaniakhoz képest. H o g y i g y fog-e ez tovább is tar
tani ? — arra, u g y látszik, nem igen számítunk, bár a már több, mint 
egy évtized óta inkább száraz, mint nedves időjárás nemcsak gon
dolkodásra, hanem cselekvésre is elég okot szolgáltathatott volna. 

Igaz, fogják sokan mondani ; de parancsolhatunk-e az időnek, 
hogy kedvünk szerint járjon, tudunk-e felhőket teremteni, hogy te
lünk havas, nyarunk esős legyen, s ne uralkodjék hazánk téréin sz i 
bériai h ideg és Szaharái forróság ? Én azt hiszem, mindez, nem tar
tozik a lehetetlenségek közé, ha figyelembe vesszük az okokat, melyek 
lassanként a jelen sanyarú helyzet ig, juttaták hazánkat. Mer t ha a 
felhőket minden tekintet nélkül az időjárásra, csupán egyes vidékek 
és birtokosok haszonlesésének kielégítése végett, mocsár-lecsapolás 
és folyószabályozásainkkal hazánk egéről u g y szólván készakarva 
száműztük; kényszerítve vagyunk, hacsak végkép tönkre j u tn i nem 
akarunk, oly intézkedéseket tenni , melyek azok pótlásául szolgálnak, 
nevezetesen Öntöző csatornák létesitésére, hogy ezek által a felforga
tott régi viszonynak helyreállítását lehetségessé tegyük. 

H a végig tekintünk azon számtalan érvágáson, melyeket ha
zánk testén néhány évtized óta a legújabb időkig folytattunk, nem 
fogunk csodálkozni a bekövetkezett szomorú eredmény felett, mely 
bennünket már végbukással fenyeget. 

Kiindulási pontul kétségkívül a Vaskapu szikláinak széthánya-
tását vehetjük fel, midőn Dunánknak szabadabb folyást engedvén, 
előbbi vízállását, valamint a bele ömlő folyókét is alább szállítottuk, s 
i gy lehetővé tettük számtalan mocsaraink tetemes részének kiszá
rítását. 

Tiszánk szabályozása által mértföldekre terjedő területeket ra
gadtunk k i a v iz hatalma alól, melyek most v i z után epednek, ho l az 
ennek folytán beállott fühiány miatt csekély számra olvadt gulyáink 
és méneseink végképeni megsemmisülésnek néznek elibe. 

A H a n y lecsapolása és M a r c z a l szabályozása pár százezer hold
n y i területen a növényzetet tették tönkre, elvonván tőle, valamint az 
egész környéktől, az éltető elemet, mely a különben is könnyen he
vülő tőzeges fekete homok talajt a túlságos megmelegedésben mér-
séklé. A bő szénaterméseknek ez által vége lett, s azon rábaközi 
gazdák, k ik annakelőtte évenként nyolez, tíz, tizenöt, husz csikót 
állíthattak a hires győri lóvásárokra, most a l ig kaszálhatnak annyit , 

* ) Az 1863-ki aszály óta e kérdés gyakran foglalkoztatá szakembereinket, s 
minthogy mostani nyárszakunk szintén a mostohábbak közé sorolható, egészen ter
mészetesnek található a kérdés vitatásának folytatólagos megkezdése. Lapunk egyik 
feladata az eszmecsere közvetítése lévén, közöljük e dolgozatot a nélkül, hogy az 
abban elmondottakat a lap elfogadott nézeteinek akarnók tekintetni. 
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mi egy pár ló kiteleltetésére elégséges. Vetett takarmánynyal pedig 
hiában tettek kísérletet, mert nem sikerült. 

A Balaton, hazánknak ezelőtt legszebb ékessége, halhatatlan 
emlékezetű dicsőült nádorunk intése daczára, egy vaspályatársaság 
szeszélye miatt, mely költségkímélés tekintetéből sínéit az ártérre ra
katta, le van csapolva, mi által a csak is saját hasznára tekintő tár
saság a Balatonmelléknek sziverét vágta ketté. Nem mérsékli már 
többé a háborgó elem hűvös szellőjével sem a nyári nap hevét, sem a 
tél dermesztő hidegét; csendesen viseli magát szűk határai közt, mint 
börtönre kárhoztatott fogoly. Nem az a nap süt itt most az égen, 
mely azelőtt ragyogott. — Szomorú napok hosszú sora köszöntött be 
az egész vidékre, melynek patakjai, forrásai, kutjai egymásután szá
radtak ki. A föld kebelébe mindegyre jobban visszavonul a viz, s a 
felszínen a szárazság miatt kihal a birtokosoknak egyetlen reménye, 
a szőlőtő, és bátran elmehetnek koldusbottal kezükben alamizsnát 
kérni azoktól, kik őket ily szomorú sorsra juttatók. 

Az eső, azon arányban, mint vizeink mennyisége, folytonosan 
kevesbült, s most már annyira jutottunk, hogy némely vidékeken hó
napokon által sem esik, minek következtében azon vizeink is, melye
ket le nem csapoltunk, kiszáradtak. Igy apadt ki mult évben Fertőnk, 
mely Dunán-tulunk Bánátjának, a termékeny Rábaköznek és egész 
vidékének szárazság miatti nyomorra jutását okozá, a Balatonmellé-
kiekéhez hasonló sorssal fenyegetvén a Fertőmelléki szőlőbirtoko
sokat is. 

Látható, hogy magunk idéztük elő lassanként a sanyarú idő
ket, (?) nem gondolván arra, miszerint Magyarország sajátságos 
helyzeténél fogva, idegen országokból érkező felhőkre, az őt környező 
magas hegységek miatt, délt kivéve, ritkán számithat. A természettől 
önmagára van hagjTva, hogy hozza létre azt, mi neki szükséges. 

M i g vizeink régi terjedelmükben voltak, ezeknek kipárolgása 
felhők képzésére körülbelől elég volt, most a felszín csekély terjedel
ménél fogva alig jöhetnek számításba. 

Honnét képződjenek tehát a felhőkhöz megkívántató párák, ha 
mind folyóink, mind tavaink úgyszólván üresek? Talán ama felsőbb 
helyről elrendelt erdősítéstől várjuk időjárásunk helyreállítását, mely
nek eredménye aligha több a semminél ? — miután fa csak ott te
nyészik, hol kellő nedvben nincs hiány. 

Tudjuk, mily keveseknek jutott addig eszébe az erdősítés, mig 
vizbőség volt, holott akkor lett volna tulajdonkép annak ideje, és 
csak-később a lecsapolásé. Most nagy részt hiában ültetünk, mert 
csemetéink a forró nyarat és kemény telet a szárazság miatt ki nem 
állják. Feltéve azonban, hogy kiállják, mikor lesz ezeknek kívánt ha
tásuk? Bizonyosan csak utódaink korában. Ha addig szomjaztatjuk 
földeinket, akkor jó éjszakát mondhatunk Magyarországnak. 

Nem erdő, hanem mindenekelőtt viz kell az Alföldnek. Vissza 
kell neki adnunk éltető elemét, melyet tőle meggondolatlanul elvon-



tünk, s arra k e l l törekednünk, hogy nagyobb tömegű folyóink síkjain
kon csatornák által szétoszlatva, teljesitsék azt, mi t azelőtt nagy te
rületű tavaink és mocsaraink kipárolgás által eszközöltek. Akar juk , 
hogy hazánk egén az áldásos felhők ismét feltűnjenek, ne eresszük 
szabad folyásra v ize inket , hanem azon legyünk, hogy azok korlátozva, 
czéljaink kivitelében eszközül szolgáljanak. 

D e i l y csatornák létrehozására sok idő és sok pénz szükséges, 
ped ig nekünk sem sok időnk ninc9, s még kevésbé van pénzünk, mi 
után gondoskodtak arról, h o g y n e legyen . M i t tegyünk tehát? A régi 
status quo-t he lyre állítani lehetet len, hozzá hasonlót ? — talán, ha 
leapadt folyóinkat torkolataiknál kezdve fölfelé, vagy a honnét ké
pesek v a g y u n k országszerte visszatar t juk, hogy ez által mindenütt 
egyszerre áradást idézzünk elő. A Bala ton szükségtelen apadását kor
látozni, a Fertőnek v i z z e l ellátását, ha máshonnan nem, a tőle egy 
mértföldre folyó Lajtából, minden áron fő teendők közé sorolván. A z 
eső i l y intézkedések megtétele után bizonnyal nem váratna magára, 
m i g ha a természetre hagyunk mindent , újra k i leszünk oly csaló
dásnak téve, me ly az idén ért bennünket, midőn pár hét alatt l eg 
szebb reményeink tönkre jutásának vo l tunk szemtanúi. M e r t eső 
nélkül hiába műveli földjeit a gazda, hiába temeti porba drága magvait , 
melyek, ha k ike lnek is, idő előtt elasznak a nap égető sugarai alatt. 

M i érlelné Hegyaljának királyi borát, ha nem a páratelt meleg 
levegő, melynek Alföldünkről kellene déli szellő által a természet tör
vényei szerint éjszak felé hajtatni, hogy a bérezek oldalain fe lemel
kedve, a magasban éjszakról délre siető h ideg légkörbe jusson, s 
innét felhővé alakulva, térjen vissza szülőföldére, az alföldi rónára. 
K e l l e n e , mondom, mert ez. most nem történik, hanem honosulni lát
szanak a koronként Szahara Számumjára emlékeztető orkánok, me
lyek mindent felforgatással fenyegetnek, s csekély fellegeinket m a 
g u k k a l ragadva, még azon kis leverődéstől is megfosztják terményein
ket, melyek harmat helyet t felüdülésükre szolgálnának. I l y körülmé
nyek által legjelesebb gabona és bortermő vidékeink jövője van 
fenyegetve, s hogy gabonáink és tőkéink kifagyása, illetőleg kiszára
dása ugy , mint a megmaradottak silány termése, a kellő nedvhiány-
n y a l köszöntött be, jó l tudjuk. Hegyaljától Bánátig, Balatontól K i 
rályhágóig, Fertőmelléktől Esztergámig terjedő térségeink, u g y 
hiszem, elég bizonyságot nyújtanak ezen állitás igazsága mellet t . 

H a tehát azt akarjuk, hogy se dermesztő h ideg telek tavaszi 
utófagyokkal, se fonnyasztó forró nyarak hazánkban ne uralkodjanak, 
hanem helyettük az időszakokhoz képest mérsékelt időjárásunk le
gyen, igyekezzünk v ize ink felszinét a régi arány szerint növelni, s 
különösen minél előbb az öntöző csatorna-rendszert kifej teni , mert 
csak i gy remélhetünk hazánk számára virágzó jövőt , csak i g y fog 
mindnyájunknak örömére azon idő bekövetkezni, midőn majd a lka l 
mazhatjuk hazánkra ama régi mondatot : „calor humidus omnes res 
creat." ( P e s t i Napló) Doctorics Sándor. 


