
Regulatio fluviorum
A jászsági Zagyva-Tarna-völgy
XVIII. sz. végi vízi munkálatai
A Közép-Tisza vidék árvizei ellen a jászok és kunok már a XVIII. sz. közepén
kezdtek nagy területeket védő, igen hatékony árvédelmi gátakat emelni. Ezek
közül a legrégebbi a Zagyva mellett a jászalsószentgyörgyi „Borsák gátjai", s
a kunok összefogásával 1751-től épült, s folyamatosan erősített „Mirhó-gát", a
taskonyi Mirhó-fokban, — de ideszámítható Apáti és Kisér közös erejével ez
időben épült dósai „Holt-Tarna gát" is, valamint a kisériek „Metzenzós" gát-
ja és a ladányiak 1767-ben, Kürtpuszta határán épített nagy „tiszai töltése" is.

E gátakat a 150 éves török uralom megszűnésével és a Rákóczi szabadság-
harc elbukásával járó, életet-vagy ont pusztító harcok után alig 50—70 évvel
később, szinte egy időben építették. Ez nemcsak a jász-kunok élniakarását je-
lentette, hanem az egységes, központi irányító akarat megnyilvánulásának is
jele. A jász-kun kerületi kapitányságok — s a jász-kun főkapitány — gyors
intézkedéseket tettek az árvizektől mind több kárt szenvedő helységek sürgető
panaszainak orvoslására.

Az azonban feltűnő, hogy a jászsági Zagyva—Tarna-völgyben, ahol a tiszai
árvizekkel csaknem egy időben — de azoktól függetlenül is — pusztító árvizek
sorozata vonult le, nagyobb szabású vízrendezési munkákról a XVIII. század-
végi krónikák alig tesznek említést. Bizonyos, hogy sem a Jászság népe, sem a
vezetői nem nézték tétlenül a Zagyva, Tárna folyók árvizének pusztításait.

Érdeklődésre tarthat tehát számot annak megismerése, hogy a XVIII. sz.
második felében, a Zagyva—Tarna-vízrendszer jászsági szakaszán, milyen víz-
szabályozási kezdeményezések történtek az ős állapotok megváltoztatására, s
kik, milyen tervek alapján kívánták azt végrehajtani?

E kérdéssel kapcsolatos legújabb levéltári kutatásaim során feltárt XVIII.
sz. végi jegyzőkönyvek, iratok és kéziratos, vízrajzi, trigonometrikus térképek
adatai arról tanúskodnak, hogy a Zagyva—Tarna-völgyben a jászok már az
1770-es évek végétől — általános tisza-völgyi vízrendezést 80—90 évvel meg-
előzve — nagyjelentőségű vízszabályozási munkákat terveztek és végeztek.

Ezek a munkálatok legelső sorban idősebb Bedekovich Lőrinc-nek a Jász-
ság és a két Kunság geometrájának, Ballá Antal Pest megye, Litzner János
Heves és Külső Szolnok vármegyei mérnökök és Vály György Eszterházy ura-
dalmi mérnök nevéhez fűződnek.

Bedekovich Lörincz, Bállá Antal, Litzner János nemcsak saját koruknak
voltak legkiválóbb vízrajzi térképkészítői és vízszabályozó (hydraulái és geo-
metrái) mérnökei, hanem a Közép-Tiszavidék pontos és részletes vízrajzi hely-
zetét színes, kéziratos térképeken megörökítő, nagy szakértelmet és fáradha-
tatlan munkát igénylő tevékenységük, nevüket a magyar vízügyi szolgálat
legnagyobbjainak nevei sorába emelte. Terveik, leírásaik alapján az is megál-
lapítható, hogy a folyószabályozás, „a regulatio fluviorum" fogalmát és elveit
kezdettől fogva jól ismerték és használták. (Már 1779. évi terveikben is!)
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A vízszabályozás fogalmához kapcsolódik a „regulatio molarum", a vízi
malmok szabályozása vagy „rendbe-vétele" is.

A XVIII. sz. végi vízszabályozási munkák sorában építettek: határgátakat,
az árvizek kiöntései ellen a helységek határain, és mederelzáró keresztgátakat,
egyes fattyúágak torkolatában vagy azok alsóbb szakaszán; új csatornákat,
átmetszéseket a Zagyva—Tárna folyók vagy nagyobb mellékágaik vizeinek
gyorsítására; nagyobb vizenyős, álló vizes lapályok, tavak kiszárítására le-
csapoló csatornákat, a vízfolyásokon (fa és kő) hidakat, úttöltéseket vagy ár-
víz által megrongált hídfeljárókat. Az árvizek elleni védekezésben állandó kö-
vetelmény volt az egyidejűleg végrehajtandó vízimalom-szabályozás, ami lé-
nyegében első sorban az ún. malom-„zúgók" zsilipek szélességi méreteinek
megválasztását s küszöbének lesüllyesztését, s sokszor az egész alépítményi
szerkezet s malomcsatornák és malomtöltések átépítését jelentette.

A Jász-Kun Kerületek XVIII. és XIX. sz.-i vízügyi igazgatási és vízrendé-
szeti gyakorlatáról röviden el kell mondani, hogy minden vízügyi probléma
kivizsgálására 2—3—4 tagú kerületi deputációt küldtek ki, rendszerint az il-
letékes jász vagy kun kapitány vezetésével s kerületi ülnökök közreműködé-
sével. A deputáció a helyszínen a panaszttevő helység tanácsának tagjaiból
összeállított deputátusokkal együttműködve végezte szemléjét, melynek ered-
ményéről a Jász-Kun Kerületek gyűlésén számoltak be szóban és írásban. A
kerületi gyűlés ezután hozott határozatot a munkák végrehajtásáról, s arról,
hogy a költségeket milyen arányban viseli az érdekelt tanács és a kerületek
cassája. — (Az ilyen helyszíni bejárásokon 1779-től már részt vett a Jász-Kun
Kerületek mérnöke, Bedekovich Lőrincz is.)

Ugyanilyen elvi alapon működött a szomszédos Pest és Heves—Külső-
Szolnok megyékkel közös vízügyi problémák kivizsgálására összeállított me-
gyei és kerületi küldöttekből álló deputáció is, melynek szakértő tagjai vol-
tak a megyei ül. kerületi mérnökök is. A mérnökök szakértői véleményük
megalkotása előtt több helyszínelést — s esetleg több vízrajzi felvételt is ké-
szítettek. Ez igazolja vízrendezési terveik megalapozottságát és mérnöki hitelét.

Megemlítendő, hogy Bedekovich Lőrincz a Jászsággal kapcsolatban leg-
alább 30—50, a két Kunságról 21 vízrajzi felvételt készített — 40 éves mű-
ködése alatt.

A Zagyva—Tarna-völgyben a Jászság területén, „a Regulatio fluviorum"
keretében a XVIII. sz. végén a következő jelentősebb vízszabályozási munká-
kat tervezték, illetve építették: időrendi felsorolás szerint, ami egyben a víz-
ügyi probléma súlyát is jelenti:

1777—1779—1780-ban készült a Dósa alatti Tárna bal parti területnek a
Holt-Tarna Dósa—Pusztakürt közötti völgyének és a Pusztakürt területének
vízrendezési terve, figyelemmel a tarnai és tiszai árvizek ellen szükséges védő-
gátak és lecsapoló csatornák építésére. A tervek készítői Vály György Eszter-
házy-uradalmi és Bedekovich Lőrincz hármaskerületi mérnökök voltak. (A
terv Ladány és Pusztakürt évekig tartó töltés-vitájával kapcsolatban készült.)
A következő munka a felső Zagyva-völgy vízrendezési terve volt: itt Szentlő-
rinckáta Pest megyei község panaszára Ballá Antal 1783-ban készített tervet
a fényszarui és felsőszentgyörgyi vízi malmok közötti, Zagyva-folyószakasz
regulatiojára.

A kerületi gyűlés rendeletére a felső Zagyva-völgy teljes vízrendezési ter-
vét Bedekovich Lőrincz 1785-ben készítette el, mely Fényszaru—Szentlőrinc-
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káta—Felsőszentgyörgy határai vízállásos helyeinek lecsapolását, úttöltések,
hidak, mellékvízfolyásokban keresztgátak építését is tartalmazta s több vonat-
kozásban módosította Ballá Antal tervét, melyből a Fényszaru—Szentlőrinc-
káta közötti Zagyva-szakasz új csatornájának terve maradt meg.

A Jászberény—Dósa—Jákóhalma—Mihálytelek (Jásztelek) közötti hatal-
mas mocsárvilág vízrendezési koncepció tervét a felsorolt helységek deputá-
tusai 1784. szeptember 27-én fogadták el. Bedekovich Lőrincz fogalmazta meg
először itt, a Zagyva nagyéri és városi Zagyva-ág szerepét, mely szerint a
„Nagy Ér torkán 6 öles szélességű zúgó építtessen, — homlokfája a Zagyvának
fenekével egyenlő magasságban legyen, a víztartó táblák pedig csak a (belső)
malom forgatására elegendő vizet akadályoztassák" — Árvíz esetén — „a táb-
lák felhúzattatván a Víznek szabad folyása a Nagy Éren semmi-képen ne aka-
dályoztasson" — A Nagy Érből a városi kertek között kiszakadó Csincsa Ér
„mindjárt a kiszakadásnak helyén erős töltésekkel el kell rekesztessen", „úgy,
hogy az egész árvíznek ereje egyedül csak a Nagy-Éren folyhasson, mely ele-
gendő mélységéhez képest a vizet a maga öbliben meg tarthattya." Ezenkívül
„akár a Zagyvának, akár a Nagy-Érnek Parttyán a földnek alacsonyságához
képest ártalmas kiöntésektől lehetne tartani, a Jászberényi Tanács szorgalmas
gonddal töltéseket csináltasson."

A Nagy-Érbe terelt „víz többekkel osszfolyván, — mint eddig tapasztal-
tatott — szerte-széjjel a lakosok és szomszédok nagy kárával a mezőben el ne
terjedjen, ugyanazon Érnek az ország uttya mellett való kicsavarodásától fog-
va, az Érnek fenekéhez alkalmaztatott mélységű s 6 öles szélességű árok egész
a Zsombikosig ásattasson, s annak felette az ároknak szélességéhez alkalmaz-
tatott híd az ország uttyába építtessen, mely által szabad utat nyitván a Víz-
nek, arra is lefolyhasson — onnan pedig a maga természetihez képest, már a
Tűzköves éren, már az Netső erin, úgy a Csurgón a Tárnával és respective a
Zagyvával egybe folyhasson."

(Az idézet egyrészt a Jászberény melletti Nagy-Ér — Városi-Zagyva mű-
szaki problémája rendezésének majd 200 évvel ezelőtti, első, műszakilag ma is
helyes koncepcióját, másrészt a korabeli magyar nyelv, ilyen összetett műszaki
feladatok meghatározására is alkalmas, kifejező erejét mutatja meg.)

A Zagyva—Tarna-közi ismertetett vízrendezések és a borsóhalmi elönté-
sek megszüntetését szolgáló Tárna jobb parti vizek regulatióját, kiegészítve a
malmok regulatiójának tervével, a kerületek gyűlése 1785-ben hagyta jóvá ill.
rendelte el építésüket.

A tervbe vett földmunkák végrehajtását Jászberény—Dósa—Jákóhalma,
Mihálytelek együttesen vállalták, és közös akarattal vettek részt a megvalósí-
tásban. A hidak, zúgok építését szakemberekkel végeztették.

A malmok regulatiójával kapcsolatban 1785-ben készítette el Bedekovich
a „Prospectus Molarum" c. felvételét, melyen a Zagyva jászsági szakaszán —
Fényszaru és Alsószentgyörgy között 8, a Tárnának dósa—jákóhalmi szaka-
szán 2 vízi malom műszaki adatait tünteti fel, melyek alapul szolgáltak a ma-
lomszerkezetek és malomzúgók kellő mélységű elhelyezéséhez.

Az Alsó-Zagyva völgyében — a Tápió torkolata körül — egyrészt a Zagy-
va jobb oldalán, másrészt a Tápió bal partján kiömlött árvizek okoztak a Kis
és Nagy Csíkos területén gyakori vízkárokat. A Tápió-torkolat szabályozási
munkájának utólagos terve 1789. dec. havában készült, melyben Bedekovich
Jászberény város Tanácsa megbízásából igen részletes helyszínrajzban ábrá-
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zolta az újszászi földbirtokos, Orczy József által saját területén némileg önké-
nyesen végrehajtott Tápió mederelzárást és átmetszésszerű új csatorna ké-
szítését.

A csak vázlatosan ismertetett vízszabályozási munkák közös jellemzője,
hogy a Zagyva—Tarna-völgy nagy víztározó mocsarainak megszüntetését kí-
vánták szolgálni, a felső Zagyva — a Zagyva—Tárna köze — a Tárna, Holt-
Tarna és az alsó Zagyva—Tápió-völgy sokszor sürgetett vízpanaszainak orvos-
lására.

A feladatok végleges megoldása azonban messze meghaladta a XVIII—
XIX. sz. műszaki, gazdasági lehetőségeit s erőfeszítéseik ideiglenes jellegűek
maradtak sokáig. Elismerésre méltó és maradandó értékű azonban a „regula-
tió fluviorum" koncepciója, melyet a vadvizek rendezésére a korszak geomet-
rái elsőként megfogalmaztak.

A tervbe vett vízrendezési munkák nagyságára és a felmerült nehézsé-
gekre jellemző Jászberény Tanácsának válasza, melyet az építést sürgető
Bedekovich Lőrincz mérnöknek adott 1788 december havában: „Mind a Tar-
nábul kiszakadó ér-folyások, mind pedig a Nagy-Érbül a Zsombikosba által
vezetendő víznek folyására szükséges árok még a múlt tavaszon (1787-ben)
pro pertinate felosztottak a lakosok között." A tarnai kifolyásokat erős tölté-
sekkel el is zárták, de a Nagy-Érnek a Zsombikoson át tervezett árkát bár
elkezdték s ,,egyenlő serénységgel folytatták", mégis „az ily Nagy Hadi kör-
nyűállásokban az éjjel-nappali szüntelen forspontozások miatt tellyességvel
elégtelen volt azon árok ásást a kívánt végre vinni."

— „Az, ami a Zagyva folyásának a Feometra úrnak projectuma (terve)
szerint való tisztítását illeti, annak aképen leendő végbevitelére nemcsak Be-
rény városa maga, hanem az egész Jász Districtus (kerület) sem elegendő, fő-
képen a mostani győzhetetlen hajtogatások idején, következendőképen el is
kellett nekie maradni." (Berény városa 1796. tavaszán lakosai között újra ki-
osztotta a Zsombikosi csatorna [átmetszés] kiásását. Mellesleg megjegyezve
ebben az időben még a Zsombikos nádasaiban farkasok is tanyáztak állan-
dóan.)

Felvetődik a kérdés, hogy a tervbe vett munkákból mi valósult meg a
XVIII. sz. végéig?

A Tárna bal partján, Dósa és Mihálytelek között megépült a Holt-Tarna—
Sebes-ér—Kecskés-ér vonalán, a jákóhalmi Nádasfenékhez, majd innen a
Gyór-árok vagy (Ásvány) mélyítésével, a Mihálytelki torkolathoz vezető 8—9
km h. csatorna, a Holt-Tarna-völgy vízmentesítése céljából (1793 körül).

Megépült a Tárnán, Jákóhalma felett 1000 öl hosszú (1,9 km) 3 „átmet-
szés", a Tárna vize folyásának „könnyebbítésére". (Felavatták 1796-ban.) El-
gátalták a Tárna jobb parti kifolyásait (fokokat) köztük a dósai Csákó-ér tor-
kolatát, Jászberény „borsóhalmai" kaszálójának védelmére. A „Nagy Ér torká-
ban" 1787-ben újra építették a 8 öles (15,0 m) zúgót. Jászberény—Jákóhalma
között, a Zsombikoson át, Berény, Dósa, Jákóhalma, Mihálytelek egyesült ere-
jével megépült 1794-ig az úttöltés és 6 boltíves kőhíd.

A Felső-Zagyva völgyében, a fényszarui malomtól a szentlőrinckátai hatá-
rig megépült a Zagyva vizének gyorsítására, 3,5—4,0 km hosszú újonnan ásott
csatorna, és több lecsapoló csatorna az állóvizek levezetésére. A Tápió torko-
lati szakaszán, az újszászi határban épült a cca 300 öl (570 m) széles kereszt-
gát s 2,0—2,2 km hosszú (0,9 m mély) csatorna ill. átmetszés 1789-ben.
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A malmok regulatiója viszont csak lassan haladt. A malmok szerkezeté-
hez csak akkor nyúltak, ha azok elöregedtek, vagy az árvíz tönkretette őket
vagy esetleg új zúgót építettek (ha addig nem volt). Itt nemcsak a költségek
miatt húzódoztak; a magas duzzasztási szinttel igyekeztek maguknak minél
több vizet tárolni a szárazabb időkre, másrészt minden malom üzemét az alsó
és felső vízszintek már állandósult differenciája befolyásolta; a változásokat
valamennyi malomnál csak összehangoltan lehetett volna végrehajtani. A ma-
lomépítő vízi molnárok által megfigyelés és tapasztalati adatok alapján meg-
épített malmok üzemvizének egymáshoz viszonyított helyzetének megváltoz-
tatása igen nagy ellenállásba ütközött.

Mindebből kitűnik, hogy a jászsági Zagyva—Tarna-völgy XVIII. sz. végi
vízrendezési munkálatainak eseményekben gazdag múltja van, s azok méltán
sorolhatók a magyar vízszabályozási munkák kezdeti szakaszának legjobb kez-
deményezései sorába.

NEMES GERZSON
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