
AZ AL-DUNA ÉS Á VASKAPU SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

Bidló Gábor

Az Európa közepén keresztül folyó Duna közlekedésben, árúszállí
tásban és a népek összekötésében betöltött szerepét már az ókor
ban is felismerték és hasznosították. Korán felmerült az a gon
dolat is, hogy a hajózást nagyban akadályozó részeket valamilyen 
módon meg kellene szüntetni és így a vízutat jobban kihasználha
tóvá lehetne tenni. Ezt a munkát csak magas műszaki tudással és 
jól szervezett birodalom keretében lehetett csak elvégezni.

A szükséges műszaki, gazdasági és politikai feltételek, amelyek 
egy ilyen hatalmas munka elvégzéséhez szükségesek, akkor jöttek 
létre, amikor a Római Birodalom határa, a "limes" elérte a Duna 
vonalát és a Birodalom tovább kívánta hatalmát kiterjeszteni. A 
dunai limes mentén mindenütt, ahol szükséges volt megépültek a 
római mérnökök tudását dicsérd alkotások, hidak s.i.t. Ezek kö
zül is "A római uralomnak legtöbb és legnagyobb szabású vízépí
tési és vízszsbályozási emlékeit az Al—Dunán találjuk, azokban 
a ma is szinte beszélő romokban, amelyek egy világhódító nép a- 
kadályt nem ismerő nagy szellemi és anyagi erejének közel két 
évezredes tanúbizonyságai" írja Gonda Béla 1892-ben megjelent 
munkájában a rómaiak al-dunai szabályozási és építési munkáiról.
A dunai limes átlépése után szükséges volt a szárazföldi és vízi 
út biztosítása a római hadsereg részére az utánpótlás biztosítá
sa céljából, ezért kezdték meg ezek kiépítését. A haj'ók akadály
talan fslvontatása céljából Tiberius (i.u. 33) alatt megindult 
a parton egy vontató út kiépítése Regensburgtól az Al-Dunáig, a- 
mit az őt követő császárok alatt is folytattak. Az út legnehe
zebb szakaszának kiépítése Traianus császár idejében történt, a- 
kinek parancsára 102— 103 években kiépült a Duna jobb partján a
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híres Traianus út. Az égnek meredő sziklafalba ernyőszerü be
vágással 2,0— 2,5 m széles utat készítettek, amit egymástól 2,7 
m távolságban elhelyezett és a sziklába vájt hornyokba erősített 
gerendákra rakott pallózattal szélesítettek ki.

Az utat a rómaiak három emléktáblával jelölték meg, hirdetve az’ 
építtető császárok dicsőségét és az építést végrehajtó légiók 
csodálatos teljesítményét. A múlt században kettőnek a szövege 
még jól rekonstruálható volt, míg a harmadik már csak töredéke
sen maradt fenn. A két emléktábla jelenleg a jugoszláviai Der- 
dap erőmű előtt áll. A két tábla közül Traianus császár táblája 
—  eredetileg a 965 fkm-nél —  a legszebb és a legépebb.

Ugyancsak a szárazföldi közlekedést biztosította az a csodála
tos híd is, amelyet a damaszkuszi Apollodorus tervei szerint é— 
pítettek, Traiánus császár parancsára’ 102— 103-ban. A fahidat 
16 kőpillér tartotta és 118-ig állott fenn, amikor Hadrianus 
császár parancsára a felső szerkezetét lerombolták, nehogy a 
jazigok átkelhessenek rajta a Birodalomba. A híd pilléreit 1834 
-ben még Vásárhelyi Pál fel tudta mérni.

A híd védelmére a Duna bal partján a rómaiak felépítettek egy e- 
rődítményt is, amelyik körül kialakult Drobeta római város a mai 
Turnu-Severin (Szörénytorony) elődje.
A hajózás megkönnyítésére a rómaiak a zuhatagok szabályozását is 
megkezdték. Mivel az akkori eszközökkel a sziklákat nem tudták 
eltávolítani, gigászi munkával megkerülő csatornát építettek a 
954— 942 fkm közötti szakaszon a Duna jobb partján, mintegy 3,2 
km hosszúságban. A 65 m fenékszélességű csatorna a maga idejé
ben jól hajózható volt.
A Római Birodalom hanyatlása, a népvándorlás hullámai, majd a 
Török Birodalom terjeszkedése a római létesítmények teljes pusz
tulásához vezetett. A törökök részére a Traianus híd nem képvi
selt sem értéket, sem fontosságot, mert a fő hadi útjuk Szerbia 
nyugati részén vezetett, a hajózást pedig meg tudták oldani a- 
lacsony merülésű hajóikkal.
A Török Birodalom visszaszorítása után került előtérbe újra a 
"transzkontinentális hajóút" (Tőry K.) kérdése. A magyar királyi
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helytartótanács már 1816-ban elrendelte a Duna folyam felvéte
lét, az osztrák határtál egészen a havasföldi határig. A rész
letes műszaki és vízrajzi felvételek célja az volt, hogy ezek 
alapján ki lehessen dolgozni a Duna szabályozásának egységes 
tervét. A munkálatokat azonban csak 1823-ban kezdték meg és 
1838-ban fejezték be. Jelentős lendületet adott a munkáknak 
gráf Széchenyi István bekapcsolódása.
Széchenyi István már 1830-ban írásban rögzítette, hogy a Dunát 
a Fekete-tengerig hajózhatóvá kell tenni és a személyes tapasz-' 
talatszerzés céljából 1830. junius 24-én elindult felfedező út
jára, hogy bejárja az egész Dunát. Utitársa volt Beszédes József 
kora kimagasló tudású vízimérnöke, így kellő tájékoztatást is 
nyert útja során a műszaki kérdésekről.

Széchenyi naplójában rögzítette az út egyes részeit, amit a két 
hajóval, a Desdemonával és a Juliette segítségével tettek meg. 
Lehajóztak egészen Galacig, majd onnan Konstantinápolyba vitor
lázott egy francia hajóval. Az útján végig igyekezett a parti 
országok hatóságait megnyerni a szabályozás kérdésének, de nem 
sok sikerrel. Itthon is elkövetett mindent, ho-gy az illetékes 
szervek figyelmét felkeltse a kérdés iránt. Országgyűlési fel
szólalásaiban is és a nádorral való tárgyalásai során is állan
dóan napirenden tartotta az Al-Duna szabályozás kérdését.
Közben a hivatalos felvételek is folytak Vásárhelyi Pál irányí
tásával .
Három évvel később 1833- julius havában újra útrakelt Széchenyi, 
de most már gőzhajóval az Al-Dunára. Ebben az évben kezdték meg 
a kiálló sziklazátonyok "repesztését". A török kormányt képvise
lő orsovai pasa azonnal leállíttatta a munkát és megfenyegette 
a magyarokat, hogy ágyúval fogja lövetni őket, ha nem hagyják 
abba a robbantásokat. Széchenyi minden ajándéka és rábeszélése 
hatástalan maradt, ezért augusztus 7-én Vásárhelyi Pál kíséreté
ben elhagyta az Al-Dunát.
A következő évben újabb munkálatokba fogtak, miután látták, hogy 
a vízi út elkészítése nem megy a törökök magatartása miatt, meg
indították a szárazföldi út építését a Duna bal partján. A Tra-
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ianus úthoz hasonlóan nagy nehézségekkel küzdve építették meg a 
Széchenyiről elnevezett utat, amit 1837. október havában át is 
adtak a forgalomnak.

Az építkezés egész ideje alatt többször is meglátogatta Széche
nyi a munkálatokat, amelyekhez jelentős segítséget nyújtott 
Hofmann Zakariás "vasgyáros", Hofmann Károly édesapja.
A vízi út járhatóbbá tétele érdekében 1834-ben még végeztek né
hány szikla eltávolítást, azonban csak a tervezés készülhetett 
el. Vásárhelyi tervei szerint csatornákat kellett volna létesí
teni, és a vízi utat részletesen kijelölni. A csatornák a bal
oldali part mentén húzódtak volna egyedül az egykori római 
csatorna nyomvonala szerinti csatorna került volna át a jobb 
partra. A tervezési és kijelölési munkálatok igen lassan halad
tak előre, majd 1846—ban Vásárhelyi Pál halála és a pénzhiány 
végleg leállította.
A későbbi években a politikai és gazdasági helyzet nem kedvezett 
egy ilyen jelentős munka elkészítésének. Csak 1871-ben a londoni 
nemzetközi kongresszuson került megint napirendre a Duna szabá
lyozás kérdése és megoldására nemzetközi bizottságot küldöttek 
ki. A közben kitört orosz-török háború újra elodázta a kérdés 
megoldását míg végre az 1878-barf Berlinben tartott nemzetközi 
kongresszuson végleges megoldás született az Al-Duna szabályo
zásának kérdésében. A berlini szerződés kimondja, hogy Szerbia 
és a többi partmenti ország jogait tiszteletben tartva szabá
lyozási munkálatok elvégzésével az Osztrák-Magyar Monarchiát 
bízzák meg. Ettől kezdve a magyar kormány mindent elkövetett a 
munkálatok gyors megindítása és minél előbbi befejezése érdeké
ben. Külföldi szakértőket hívott meg a tervek kidolgozására, 
majd az elkészült tervek és a régebbi tervek egyeztetésével 
megbízták 1883-ban Wallandt Ernő országos középítészeti felü
gyelőt, aki még abban az évben beterjesztette az általa elké
szített terveket. A Közmunka és Közlekedésügyi Minisztérium mű
szaki tanácsa 1884.júniusában vitatta meg a terveket és a Vá
sárhelyi tervei szerinti nyíltcsatornás megoldás mellett dön
tött hajózsilipek nélkül.
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A szabályozási munkák végül is Baross Gábor lelkes támogatása 
mellett indultak meg. Az országgyűlés 1888-ban hagyta jóvá a 
munkálatokat. Az állami ellenőrzést az "Al-Dunai Vaskapuszabá
lyozási Művezetőség" látta el, melynek főnöke Wallandt Ernő volt. 
A munkálatok kivitelezésével az "Al-Dunai Vaskapuszabályozási 
Vállala+"-ot bízták meg. Az ünnepélyes megindítását 1890. szep
tember 18-án a Grében hegy csücsának lerobbantásával Baross Gá- 
bor végezte el.

A hatalmas munkálatok 1896. szeptember 27-én fejeződtek be, arai-' 
kor három ország uralkodójának jelenlétében adták át a forgalom
nak a Vaskapu csatornát.

Az elkészült csatorna jóval könnyebbé tette a hajózást, azonban 
még mindig maradtak nehézségek. így 2 dm-nél mélyebb merülésű 
hajók nem használhatták, éjjel nem lehetett hajózni, továbbá a 
víz nagy sodrása miatt erős gépeket vagy vontatókat kellett al
kalmazni. A szakemberek további terveket is kidolgoztak a csa
torna javítására, amit azonban az I. Világháború már megvalósít
hatatlanná tett.
A hajózás megkönnyítésére és az olcsó elektromos energia terme
lés megvalósítására Jugoszlávia és Románia 1964. szeptember 7- 
én megkezdte a világ hatodik legnagyobb teljesítőképességű erő
művének építését, amit 1972. május 16-án már át is adtak.

Az új erőmű létesítésével a római és a múlt századi magyar sza
bályozás emlékei és létesítményei mind-mind víz alá kerültek. 
Jugoszláv oldalon a két megmaradt római kori táblát kivésték és 
a Derdap erőmű előtti parkban állították fel, a Traianus tábla 
eredeti helyét külön kis tábla jelöli az út mentén. A Széchenyi 
utat jelölő emléktábla víz alatt van, Baross Gábor emléktáblája 
megcsonkítva alig láthatóan hirdeti azt a hatalmas munkát amit 
a múlt században a magyar mérnökök és munkások a közép-európai 
hajózás megkönnyítésére végeztek.
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Historical review about the river control 
at the lower reach of the Danube, especi

ally of the " Vaskapu " area

Gábor Bidló

The self-sacrificing efforts to make the river suitable 
for shipping at the lower reach of the Danube are sum
marized, The first and the most important controlling 
efforts were made by the Romans. For example, in 102- 
103 of our era the well-known Traianus road was built 
by the Romans, The situation practically did not change 
until the 19 century. In 1830, István Széchényi took 
the initiative to make the river navigable,
Tn the design and performance of the river control works, 
Pál Vásárhelyi had a prominent role. The controlling 
works were interrupted in the middle of the century and 
were accomplished from 1890 to. 1896.
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