
Egy tiszai átmetszés
negyedszázados évfordulójára

Mondák, legendák megőrizték, költők megénekelték, hadba vonuló, sajgó szívü
legények nótába foglalták szűkebb hazánknak egyik legszebb ékességét, szeszélyes és
rakoncátlan folyónkat, kanyargós Tiszánkat. De aminek magyarázatát a mondák a
csodák világában keresték, amit a költők borzongva vagy gyönyörködve, de szépnek
találtak, ami a nótákban egy-egy természeti kép, találó jelző csupán, az a „hideg
és célszerű" mérnöki agy számára megismerendő valóság, megoldandó feladat volt
már másfél század előtt, s az maradt ma is. Az ember szolgálatába kellett állítani,
meg kellett fékezni a folyót, elvenni tőle „jogtalanul" bitorolt hatalmas ártereit,
termővé tenni a mocsarak helyét, akaratos hátát hajók hordására kényszeríteni, egy-
kor életet s vagyont pusztító vad hullámait öntöző csatornák életet adó vizévé sze-
lídíteni, zabolátlan energiáitl melegről, fényről, munkáról zengő drótok áramává vál-
toztatni.

A küzdelem a folyó „betöréséért" Széchenyi István és Vásárhelyi Pál óta fo-
lyik. Abban az időben a folyó útjának megrövidítése, végleges medrének kialakítása,
folyásának meggyorsítása volt azi elsőrendű feladat, mivel a Tisza a sík alföldi tájra
érve nem a legnagyobb esés irányában indult meg, hanem arra tekergett, amerre
éppen a legkisebb ellenállást találta. így medrét gyakran változtatta, áradásakor ha-
talmas területeket öntött el, visszahúzódása után mocsarasodé vizeket hagyott, hajó-
zásra jóformán alkalmatlan volt. Vásárhelyi Pál a szabályozás legsürgősebb felada-
tának átvágások létesítését jelölte meg, mivel a rneder rendezését és fejlesztés_ét tar-
totta — főleg a hajózás érdekében — legfontosabbnak. E cél érdekében Í01 átvágást
javasolt. A gátak építését is ennek, tehát a víz irányításának, a folyás gyorsításának
szolgálatába kívánta állítani. Paleocappa Péter, Széchenyi későbbi tanácsadója az
ármentesítést tartotta lényegesebbnek, ezért a folyó természetes útját nem óhajtva
nagyon zavarni, mindössze 21 átvágást javasolt a közép- és alsó szakaszon, s a gáta-
kat — nagy ártereket hagyva — a folyóktól távol tervezte.

A két elgondolás összehangolásából alakult ki a tiszai folyamszabályozás és
mederrendezés rendszere. A védtöltések építésiét ármentesítő társulatok végezték,
főleg a múlt század második felében. A mederrendezés, így az átvágások létesítése is
állami feladat maradt. Az első átmetszésnél, Tiszadobnál még Széchenyi István is
jelen volt 1846. augusztus 27-én.

A Szolnoki Vízügyi Igazgatóság kezelésében álló Tisza-szakaszon (a tiszafüredi
hídtól a 83. sz. ún. „Erzsébeti átmetszés" felső torkolatáig, azaz a 433,6 folyó km-től
a 252,4 km-ig) 1850, vagyis e szakaszon történt átvágások megindulása óta 19 átmet-
szés készült el. Az átmetszések révén a folyó 136,7 km-rel rövidült meg. Az 1850—66
között létesített 16 átmetszés valóban ezzel a céllal készült. Az azóta elkészült 3 —
amazoknál lényegesen rövidebb — átvágás csak az elfajult, hajózást, tutajozást ve-
szélyeztető kanyarok kiiktatását célozta. Ez azonban jelentőségüket mivel sem csök-
kenti.

Csupán a képalkotás kedvéért említek meg — Károssy Jenő főmérnök, folyam-
szabályozási csoportvezető szíves közlése nyomán — néhány jellemző adatot. A rideg
számokból is kitűnik, milyen óriási jelentőségű és méretű munkálatok folytak csak
itt, megyénk területén is a Tisza szabályozása érdekében.

1851-ben készült el a nagykörűi 73. sz. átmetszés a 365—366, 1 folyamkilomé-
terek között. Az 1085 m hosszú átvágással 5890 m kanyart vágtak le. így a folyó
4808 méterrel (82%) rövidült meg. A munkálatok során 115,170 m3 földet emeltek ki.
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A mindössze 640 m hosszú 76. sz. fokorui átmetszés 7726 m-es kanyart vágott
le, 7086 méterrel rövidítve meg a folyó útját (92%). Kb. hasonló nagyságú kanyart
metszett el a mindössze 540 m hosszú 72/1. sz. kőteleki átvágás 1854-ben.

A 78. sz. karajenői átmetszés az 1853-as esztendőben készült a 293,5—294,7
km-ek között. Az 1225 m hosszú átvágás 19,019 m görbületi hosszúságú kanyart kü-
szöbölt ki. A megmozgatott föld 106,750 m:i volt. Előállítási és bővítési költsége alig
500 koronával maradt a 80 000-en alul.

Ügy gondolom, e néhány számadat is elegendő ahhoz, hogy fogalmat alkothas-
sunk azoknak a folyamszabályozási munkálatoknak az arányairól* amelyeket egy
évszázad leforgása alatt a magyar kubikosok, technikusok és mérnökök végeztek.

Az ún. pityókai átmetszés, amelyen éppen 25 esztendővel ezelőtt, 1934 júniusá-
ban zúdult új medrébe a Tisza, méreteiben nem veheti fel a versenyt az imént ismer-
tetett múlt századi átvágásokkal. De ha figyelembe vesszük, hogy az azt megelőző
legutolsó átmetszés is 22 évvel előbb készült el, úttörő jelentőségűnek kell ítélnünk,
hiszen a régi átmetszések tervezői már nem éltek, nem dolguztak ekkor. Amikor
emlékeim s a rendelkezésre álló adatok alapján összerakom a pityókai átmetszés
történetét, úgy vélem, sikerül majd a tiszai folyamszabályozási munkáknak ezt a
sajátos és monumentális típusát is bemutatnom.

A 74/2-es ún. pityókai átmetszés 1934—35. évben készült. 1938-ig még végez-
tek rajta bővítő kotrást, hogy a meder teljes keresztszelvénye a szabályozásnak meg-
telelően alakuljon ki. A korábban elkészült 74 l-es nagykörűi átmetszés elkészítése
után a folyó sodorvonala megváltozott: a jobbpartról a balpartra helyeződött át.
Ez azt eredményezte, hogy a meder nem állandósult az átmetszés alatt, hanem
kórosan elfajult. Alig 1 km hosszú szakaszon a víztömeg levonulása közben a bal-
partról a jobbpartra ütődött, majd újból a jobbpartról a balpartra. Ennek az lett a
következménye, hogy a 360—361 folyókm-ek között éles kanyar alakult ki. Az elfajult
hajtűkanyar medréből csak az előzetes mederfelvételek adtak hű képet. A felvételek
megmutatták, hogy a folyó a kanyar fölött elszélesedett, s ezen a helyen csekéh-
vízmélységű gázló keletkezett. Ugyanez történt a hajtűkanyar alatt is. A hajtű-
kanyarban pedig olyan méretű ellenáram, ún. limány keletkezett, hogy a tutajozás
és a hajó ereszkedése szinte lehetetlenné vált. Sokszor napokig is forgatta a tutajt
vagy a hajót, amíg az végre ki tudott onnan szabadulni. A kanyar géperejű vonta-
tással rendelkező hajók közlekedésére is veszélyes volt, mert a folyó sodorvonala 45
fokos szögben tört meg, s így akár hegy-, akár völgymenetben haladt a vontató, a
leghátsó uszály fara legtöbbször a törő partot súrolta. Mindezek után látható volt,
hogy ezen a Tisza-szakaszon már sem gázlórendezéssel, sem a törő partok part-
védezettel való megkötésével nem lehet segíteni. Sőt ezek megépífésével az említett
folyószakaszon a hajózást, az árvíz és jég levonulását akadályozó körülmények állan-
dósultak volna. A közepes árvízzel levonuló jég a hajtűkanyarban megszorulhatott,
jégdugó keletkezhetett, amely a kanyar fölötti és alatti gázlóban a teljes mederszel-
vényt elzárhatta volna, bár e helyen a legkisebb vízálláskor is, mely a „0" víz alatt
240 cm volt, még 21 m vízmélységet is mértünk.

Csak közbevetőleg jegyzem meg, hogy a Tiszán a jégdugók nem jelentenek
olyan veszélyt, mint a Dunán. A Tiszának ugyanis az árvédelmi töltések között széles,
több helyen 4—5 km-es hullámtere van, ahol az árvíz szabadon lefolyhat még eset-
leges jégdugó keletkezése esetén is. Foíyamszakaszunkon csak egy helyen van szű-
kület az árvédelmi töltések között: Tiszanána határában, Dinnyéshát-pusztánál, de
a hullámtér még itt is 100 m-rel több a megkívánt 500 m-es szélességnél. A szűkü-
let csak 500 m hosszúságban tart, utána mind felfelé, mind lefelé tölcsérszerűen szé-
lesedik az ártér. Van olyan rész is a Tisza-szakaszon, ahol már 5—6 km-t is elér.

A pityókai átmetszés munkálatai 1933-ban a 158—159-es V. O. szelvények kö-
zötti Tisza-szakasz részletes mederfelvételeivel kezdődtek. A felvételek a folyó mind-
két partjáról, valamint a mederfenék helyzetéről teljes képet adnak. Az átmetszés-
nél a felvételeket a 158-as V. O. szelvényéről elindított sokszögvonallal kezdtük, és
a 159-es V.O. szelvénybe mint végpontba kötöf.ük be. A sokszögvonalat, amely pár-
huzamosan haladt a: folyó tengelyvonalával, 50 m-ként szelvényeztük, és a szelvény-
pontokra merőlegeseket állítottunk. A szelvénypontokból keresztszelvényeket vettünk
fel a folyón át a jobbpartról a balpartra. A felvett és felrajzolt keresztszelvényekből
elkészítettük a folyó részletes helyszínrajzát 1:2280-as méretarányban. A keresztszel-
vények 1:200-as méretarányban készültek. A felmérések után Zorkoczy Zoltán főmér-
nök elkészítette a 700 m-es átmetszés tervét a 359,5—360.2 km között. A munka be-
fejezéséig 202 000 m3 földet termeltek ki. A munkálatok teljes költsége 157 469 pengő
volt. A tervekkel egyidőben az új Tisza-meder helyén talajfúrásokat végeztek, hogy
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Nagy Korú.

A pityókai átmetszés helyszínrajza.

az altalaj minőségét is megállapíthassák. A tervek elkészülte után 1934. március hó
1-én megindultak a kitűzések és a kiviteli munkálatok. Először az új meder mindkét
partélét tűztük ki 200 m szélességben, 500 m-es sugarú párhuzamos ívben. Az átmet-
szések mindig ívben készülnek, nem egyenesen. Évtizedes tapasztalatok bizonyítják
ugyanis, hogy az egyenesen átvágott folyómeder mindig elfajult, és a meder nem
tudott állandó jellegűvé válni. A kitűzött meder teljes szélességéből megkezdték ez-
után a föld kitermelését a terepszint alatti két méter mélységig. A munkának ez a
folyamata az ún. száraz! lehordás. A kitermelt földet a homorú oldalon, azaz a bal-
parton depóniába hordták. A száraz lehordást kubikosok talicskával végezték, majd
a depónia magasodásával lovakkal vontatott kordélyok folytatták a munkát.

A száraz lehordás befejezése után kitűztük a folyó tengelyvonalát, a tengelytől
jobbra-balra 16—16 m kotrási künetet. Ez a 32 m széles sáv volt az ún. vezérárok.
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A vezérárok kotrását a Duna és a Bodrog kotróhajók kezdték meg. A kotrás mély-
sége a 0 vízszínt alatt 4 méter mélységig történt, tehát az ezen a szakaszon előírt
hajózási mélységre. A kotróhajók általában erős, beépített gőzgéppel rendelkeznek.
A gép függőleges tengelyt forgat, amely különböző áttételek segítségével olyan veder-
koszorút görget, amelyen 32 db 0,5 m!-es, vágóéllel ellátott puttony van. A kotró-
hajó csak vontatással mozgatható. De ha már a munkahelyre vontatták, a munkájá-
hoz szükséges, hosszirányú és oldalozó mozgásokat saját maga végzi ún. lavír-
Iáncai segítségével. Az előre" és hátra történő mozgást biztosító két 500 m hosszú láncot
10 q-s horgonyok rögzítik a mederbe. Az oldalmozgás a partokon rögzített oldallán-
cokkal történik. A láncok mozgását a kotrómester által működtetett láncdobok vég-
zik. A kotrógépek által felszedett anyagot a gép egy csatornán a kotró mellé állított
sárhajókra vagy süllyesztő hajókra rakja. Ezek a sárhajók 16 m hosszú, teljesen fe-
dett hajók. Fedélzetüket élükre állított padlók zárják körül, hogy a gép által rárakott
föld le ne csússzék. Ezeket a padlókat ürítéskor a sárhányók felhúzzák, és lapáttal
kiürítik. Egy sárhajó 25 rn1 földet szállít. A süllyesztő hajók 30 m hosszúak, 30 m3

földet szállíthatnak s alul üríthetők. A pityókai átvágásnál mindkét kotróhajóhoz 4
sárhajó és egy-egy süllyesztőhajó volt rendszeresítve. A sárhajók leürítésének igen
nehéz munkáját 12 főből álló sárhányó brigádok végezték. Ezt az embertelenül nehéz
fizikai munkát ma már nem kézi erővel, hanem mosatógéppel végzik.

A folyami kotrások irányítása, vezetése nagy hajós szaktudást igényel. Azóta
elhunyt egykori munkatársaim birtokában voltak ennek a tudománynak. S ha Rácz
István, meg Badányi János kotrómesterek, Tömörkényi János, meg Ivkovics József
kotrógépészek nevét nem is jegyzi fel a történelem, emléküket s a többiekét, a névte-
len ezrekét, kiknek verejtékét itta egykor a mostani Tisza-meder kék iszapja, őrzi
most is a nagyszerűen sikerült átvágás.

A kotróhajók által a hajókra rakott földet a leendő holt mederbe vontatták,
és ott az előzőén megtervezett ürítő helyeken sorrendben ürítették ki. Az ürítés sor-
rendjének betartása rendkívül fontos volt, mert a munkálatok tartama alatt a hajó-
zás még a holt mederben bonyolódott le. Az ürítés a víz szélétől a meder felé haladva
történt, a holt meder egész hosszában fokozatos mederszűkítéssel mindaddig, amíg a
vezérárok megnyitása meg nem történt. A vezérárok megnyitása után a kotróhajók
a domború part felől bővítő kotrásba fogtak, míg a homorú, balparti résznek a bőví-
tését a víz romboló munkájára bízták. A folyó vize ezt a munkát napjainkra már el
is végezte. A bővítő kotrásból kikerült rendkívül kemény kék agyaggal megkezdtük
a holt meder alsó és felső torkának elzárását a megtervezett szabályozási vonalban.
Maga az elzárás úgy történt, hogy az elzárás helyén dereglyét horgonyoztunk le, és
magasabb vízállásnál süllyesztőhajókkal addig hordtuk a földet a torokba, amíg a
fenék a kívánt magasságot el nem érte. A dereglyére azért volt szükség, hogy ürítés
előtt a süllyesztőhajókat hozzá tudjuk kötni, mert a cél az volt. hogy az anyag min-
dig ugyanarra a helyre kerüljön. Ugyancsak a dereglyéről tudtuk a fenék arányos
feltöltését is ellenőrizni. A mederelzárás és a bővítő kotrások befejezése után az át-
metszés a terveknek megfelelően fejlődött. Az átmetszés megnyitásától számított 4
év alatt elérte a megkívánt 120 m szabályozási szélességet. A tervező mérnök és a
kivitelezők hozzáértését fényesen bizonyítja, hogy az egész munkálat tartama alatt
semmiféle építőanyag beépítésére nem volt szükség, s a Tisza immár 25 éve meg-
békélve1 sorsával, csendesen hömpölyög új medrében. A holt meder pedig azóta már
csaknem teljesen feliszapolódott. Az akkor 21 méter mély hajtűkanyarra ma már
csupán az alig 1000 m1 felületű. 2—3 m mélységű tó emlékeztet. A feliszapolódás
pedig állandóan tart, úgyhogy néhány év múlva a holtmeder teljesen feltöltődik a
régi part élével egyszintre. A Tisza még halálával is hozzájárult sajáti maga további
szabályozásához, hiszen a holt meder 2 évenként 18—20 ezer. a vízépítési munkála-
tokhoz elengedhetetlenül szükséges 4—5 méter hosszú fűzrőzse-kévét ad.

A folyamszabályozási munka — így az átmetszés is — nem közvetlen hasznot
hajtó tevékenység, mint pl. az öntözés. De egy pillanatra sem feledkezhetünk meg
arról, hogy folyamszabályozás nélkül nincs árvédelem, nincs öntözés, nincs állandó
jellegű part. nincs biztonságos vízi közlekedés, nincs útja a jeges árvíz levonulásának.
Szavaim igazságát/ éppen az utóbbi évek szörnyű árvízkatasztrófái bizonyítják. Ami-
kor sétahaiónk végigsiklik a Tisza békés tükrén, mi pedig gondtalanul gyönyörködünk
a tiszai tájak varázsos szépségében, gondoljunk olykor a folvamszabályozás névtelen
munkásaira is. akik télben és nyárban, esőben és sárban — legtöbbször lakott he-
lyektől távol — végzik nehéz munkájukat.

Szurmay Károly
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