
A víz csupán a lehetőség
Kisköre: a Tisza szabályozásának egyik nagyon jelentős állomása. A Tisza

szabályozása több, mint 125 évvel ezelőtt kezdődött és még ma sem fejeződött
be. A munka Széchenyi István kezdményezésére, Vásárhelyi Pál műszaki
tervei alapján, 1846-ban kezdődött. Vásárhelyi a Tiszát felmérte, esését meg-
határozta, s ez alatt megismerkedett a folyó természetével. Kimondta, hogy
a szeszélyes kanyarulatokat le kell vágni a gyorsabb lefolyás érdekében. Tervei
között szerepelt a folyó gátak közé szorítása olyan módon, hogy az árvíz
közepes mélysége és szélessége között ugyanaz legyen a viszony, mint a ren-
des meder mélysége és szélessége között. Pontosan meghatározta, hogy a
Közép-Tisza mentén a gátaknak egymástól 750 méter távolságban kell lenni.
Ez a megállapítás a tudomány legnagyobb eredményei közé tartozik, mert
ebből tanulták meg a későbbi utódok, hogyan kell a folyót helyesen szabá-
lyozni

Sajnos, a kortársak nem bíztak honfitársukban és Paleocapa olasz mérnököt
kérték fel szakvéleményre, aki Olaszországban a Pó szabályozását végezte.
Paleocapa összesen egy hétig tanulmányozta a Tiszát. Az egyhetes tanulmá-
nyozás után Vásárhelyi csodálatos munkáját sajnálkozó mosollyal félretette,
s olyan új javaslatot terjesztett elő, hogy a gátakkal a levágott kanyarulatokat
is kerüljék meg, széles árteret hagyjanak a Tiszának, hogy az árvíz nagyon
fel ne duzzadjon. Vásárhelyi ezzel természetesen nem érthetett egyet, mert
tudta, hogy saját megállapítása és terve helyes. Ha lényegesen nagyobb
a gátak közötti terület, az árvíz lassabban folyik le, szétterül és iszapját
lerakja. Ennek következtében a folyómeder állandóan magasodik, tehát az
árvíz is emelkedik, sőt az egész folyómeder felemelkedik, s mindez azt ered-
ményezi, hogy a meder lesz magasabb a mentesített területeknél. Az igazság
sajnos csak a későbbi idők folyamán derült ki. A Pó szabályozását Paleocapa
tökéletesen elrontotta, a meder emelkedése miatt a gátakat állandóan emelni
kell. Ma már oly veszedelmes az állapot, hogy például Ferraránál a Pó kis
vízszintje magasabban van, mint a ferrarai házak teteje. Ez a körülmény
rendkívül nagy veszélyeket rejt magában.

Vásárhelyi Pál személyes tragédiája sajnos ehhez a teljesen megalapozatlan
olasz szakértői véleményhez kapcsolódik, összehívták ugyanis a Tiszai Köz-
ponti Választmányi Ülést 1846. április 8-án az Egyetem utcai Károly palo-
tában. A szabályozásban érdekelt magyar főurak lenézték a magyar mér-
nököt, de annál jobban kitüntették az olaszt. Az ülésen heves vita támadt
a két mérnök között. A vita végén Vásárhelyit leszavazták és a Paleocapa-
féle terveket elfogadták. A szavazás után Vásárhelyi kétségbeesetten kiál-
tott fel: „Akkor tönkre tettétek az Alföldet" és holtan rogyott Össze.

Ez a szörnyű jelenet a jelenlevőket nagyon megrázta. Paleocapa gyorsan
hazautazott. Az ország csodálatosan nagy mérnökét megsiratta és ezek után
nem kívánta az olasz tervek megvalósítását. A munka megindulása előtt meg-
kezdődött a szabadságharc, s a szabályozás elodázódott. Később megkísérelték
még a két terv összehangolását, de csak haszontalan munka lett belőle. Végül
magyar mérnökök kezébe kerültek a Vásárhelyi tervek, s így az ő elvei
diadalmaskodtak. (Vásárhelyi halálával felrázta a közvéleményt és meg-
mentette az Alföldet.)
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A korabeli társadalmi-politikai viszonyok, a technika fejlettsége legyőzhe-
tetlen akadályként állt a vízszabályozás különböző szintű munkáinak útjába.
Napjainkban viszont természetes, ahogy a Tiszán a Vásárhelyiéhez méltó elkép-
zeléseinket megvalósítjuk.

Az építés megkezdése előtt évtizedekig folyt az előkészítő munka, mely
kettős jellegű volt: műszaki és mezőgazdasági. E helyen a műszaki előkészítés
fázisaival nem kívánok foglalkozni, mert ma már minden dicséretnél ékes-
szólóbban beszél a bizonyíték Kiskörén: a vízierőmű, vízlépcső és hajózsilip.
A mezőgazdasági munka fő része azonban akkor kezdődik, amikor a vízlépcső
megkezdi működését. A tárolóban visszatartott és felduzzasztott víz csak a
lehetőségét adja meg annak, hogy a jelenleg épülő főcsatornákból egyre távo-
labb és távolabb juthasson el a víz sok községbe, ipartelepre, mezőgazdasági
üzembe. A főcsatornák mentén olyan új területek kapcsolódhatnak be a víz-
ellátásba, ahol ezt megelőzően erről álmodni sem lehetett. A méretekre jel-
lemző, hogy az épülő két főcsatorna (Kunsági és Jászsági) egyenként több
vizet szállít, mint a Tisza nyári kis vízhozama.

A mezőgazdasági vízgazdálkodás a tudomány mai állása szerint olyan komp-
lex tevékenység, melynek minden tényezőjét rendkívül előrelátóan kell meg-
tervezni, kialakítani, majd rendszeresen ellenőrizni. A világon a vízgazdálko-
dásban a legnagyobb múltra tekintő országokat módom volt tanulmányozni,
s a FAO (Egyesült Nemzetek Mezőgazdasági Szervezete) keretében végzett
munkám is sok tapasztalatot adott, összegzésképpen az szűrhető le, hogy a
helyesen végrehajtott vízgazdálkodás állandó, biztos, nagy eredményeket hoz
és új távlatot nyit meg, a helytelen vízgazdálkodás teljesen leronthatja a
talajok termékenységét, s éhínséget, nyomort, pusztulást okozhat. Ez a prob-
léma különösen élesen vetődik fel ma. amikor hihetetlenül felgyorsult a nép-
szaporulat a világon. Az emberiség a jelenlegi becslések szerint 1970—80-ig
700 millióval, 1980—90-ig 1300 millióval. 1990—2000-ig 1700 millióval növek-
szik. Ez összesen 3,7 milliárd fő, ami gyakorlatilag azt eredményezi, hogy
2000-ig — 1970-hez viszonyítva — a népesség megkétszereződik. Ilyen viszo-
nyok között a világ egyetlen országában sem lehet célkitűzés a talajtermé-
kenység csökkentése vagy megszüntetése a helytelen vízgazdálkodással, sőt
egyértelműen megköveteli a helyes vízgazdálkodást, a talajtermékenység fenn-
tartását és növelését.

Meggyőződésem, hogy a növekvő népesség számára a szükséges mennyiségű
élelmiszer megtermelhető. E cél elérése érdekében — ahol lehet — új terü-
leteket is be kell vonni a mezőgazdasági termelésbe, de feltétlenül gyors
ütemben növelni kell az egységnyi területről levehető termék mennyiségét
a meglevő területeken is.

Magyarországon a mezőgazdasági terület nem növelhető, sőt — objektív
okok következtében — (lakásépítés, ipartelepítés, mezőgazdasági épületek.
utak stb.) a meglevő terület is állandóan csökken. Az a feladatunk tehát,
hogy az egyre csökkenő földterületen termeljünk egyre többet. így törvény-
szerűen fokozódik a mezőgazdasági vízgazdálkodás jelentősége, hiszen ter-
melési célkitűzéseink alátámasztására a lehulló csapadékon felüli vízmeny-
nyiségre van szükségünk. Ezt a vízmennyiséget azonban olyan formában kell
adnunk, hogy a beavatkozás a talajtermékenységre károsító hatást ne okozzon.

Ezt a feladatot — ismereteink szerint a világon is elsőként próbáljuk meg-
oldani a kiskörei öntözőrendszerekben. E nagy és szép feladat mozgósította
szinte minden rendelkezésre álló szellemi kapacitásunkat. Már az előmun-
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kálatoknál nagyon sok mezőgazdasági kutató és oktató intézet szakemberei
együttműködtek. Külön is kiemelendő az MTA Agrokémiai Kutató Intézet,
mely rendszerbe foglalta és térképen ábrázolta, hogy hol lehet, hol nem lehet
öntözést végezni károsító hatás nélkül, valamint milyen feltételeket kell egy-
időben biztosítani ahhoz, hogy ne lépjen fel károsító hatás. Ma már az egész
ország területére rendelkezünk e térképpel.

A tudomány jelenlegi állása mellett kialakított új módszerek alkalmaz-
hatósága szempontjából is óriási a jelentősége a Tisza szabályozásának.
A szabályozás legfőbb eredménye, hogy befejezésével teljesen megszűnik
annak lehetősége, hogy: „Zúgva, bőgve törte át a gátot ' el akarta nyelni
a világot." E fő célkitűzés mellett azonban számos egyéb, az egész ország
életére több vonatkozásban is kiható eredmény származik e tevékenységből.

1978-ra már kialakul Kisköre és Tiszafüred között az az új ..tó", mely
50 kilométer hosszúságú, s átlagosan 2 kilométer szélességű. A Tiszántúlnak
ez az új tava rendkívüli lehetőséget ad sportolásra, üdülésre, hétvégi házak
kialakítására, horgászásra stb., amelyre eddig ezen a tájon nem volt lehetőség.
A nagy tavaszi áradások idején évről évre, újból és újból fel lehet tölteni
e ..tavat"' vizzel s akkor lehet ezt a vizet felhasználni nyáron, amikor —
a vízlépcső nélkül — ezen a területen alig volt víz a Tiszában.

Űj, egyelőre beláthatatlan távlatokat nyit meg a kiskörei vízlépcső a mező-
gazdaság fejlesztése vonatkozásában is. A nyári időszakban felhasználható
300, illetve a teljes befejezés után 400 millió köbméter víz lehetővé tesz mint-
egy 300 000 hektár új öntözésfejlesztést.

Az öntözésfejlesztés azt eredményezi, hogy a viszonylag sokszor előforduló
aszály többé nem sújtja az itt levő területeket és embereket, sőt a víz segít-
ségével — a tudomány mai állásának megfelelően — az egyéb termelési
tényezők egyidejű és hasonló színvonalú biztosításával — állandóan nagy ter-
méseket érhetünk el. Ennek mind üzemi, mind népgazdasági jelentősége igen
nagy. Hozzájárul ez a mű az itt élő lakosság kulturális színvonalának a növe-
léséhez is. Az öntözés ugyanis az öntözés nélküli gazdálkodásnál magasabb
rendű agrotechnikai eljárás. A korábbihoz képest lényegesen nagyobb szak-
tudást igényel, de egyben csökkenti a nehéz fizikai munkát is. Végleg meg-
szünteti az itt élőknek azt a félelmét, amit korábban a természetes csapadék
elmaradása okozott. A nagy „tó" környezetében a természetes párolgás is
csökkenteni fogja a környező területeken az aszály kialakulásának lehetőségét.
Az elkövetkező két-három évtizedben átalakul tehát e táj, s biztos alapot nyújt
a magas szintű továbbfejlődéshez. Valóra válik tehát Széchenyi és Vásárhelyi
álma és terve: a vad, megfékezhetetlen Tisza az ezredfordulóig a legjobban
kézben tartott, szelid folyóvá alakul, melyből feleslegesen, felhasználhatatlanul
nem folyik víz a tengerbe. S ha a Tisza szabályozásán kívül betartjuk majd
a vízgazdálkodással kapcsolatos „végrendeletüket" is, mely szerint: „az egy-
szer lehullott csapadékot ki ne engedd a kertedből, ki ne engedd a községed-
ből, ki ne engedd a vármegyédből és országodból" — olyan példamutató víz-
gazdálkodásunk, s mezőgazdasági termelési eredményeink lehetnek, mely
például szolgálhat a hozzánk hasonló éghajlati övben levő minden ország
számára a világon.

FEKETE ISTVÁN
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