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Beszédes József mérnök: 

/1830-as évek/ 

 
"...házad udvarából ne ereszd ki az 

eső, vagy hó levét, míg nem 

használtad; úgy határodból, 

vármegyédből, országodból 

használatlanul a vizet ki ne 

bocsássad, mert ez ingyen az Isten 

becses ajándéka." 



Jeges Ernő: Tiszaszabályozás (részlet) 



Széchenyi:  

"Vizeinket a Dunátúl kezdve úgy rendelni el, 

hogy azok lehetőségig hajózási csatornákul 

szolgáljanak; vízáradásaink átka megszűnjön, 

de mindenek felett ne legyen elrontva, hol 

természet alkotta, az irrigatiói lehetség, mely 

honunknak tán szintoly nagy áldására 

lehetend a jövendőben, mint közlekedéseink 

akármily könnyítése."  



Korizmics László mérnök: 
"Kopogassunk folytonosan, 

egyszer majd csak beeresztenek." 

 



Lónyai Menyhért: /1863/  

"...Nem elég az, hogy az 

áradatot zablázzuk, s így a 

töltések mindenütt 

meglegyenek, ez csak alap, 

melyre építhetünk. Ezután 

következik a mentesített téren 

fennmaradt mocsarak és 

mélységekben összegyűlt hó 

és esővizek lecsapolása és 

kiszárítása és végre valódi 

kertté a Tisza völgye csak 

akkor leend, ha a jövő 

nemzedék a szabályozási 

munkának a rétöntözési 

munkálatokkal felteendi 

koronáját."  



1863-64 – az évszázad 

aszálykatasztrófája 

Érkövy Adolf: 
...hatalmas öntöző rendszerek 

kiépítése sem kerülne annyiba, 

mint amennyi kárt az aszály 

egyetlen esztendőben okozott. És 

ezek az öntözőrendszerek, 

nemcsak az ilyen elemi csapástól 

mentenének meg bennünket, 

hanem a mezőgazdaság 

jövedelmét is sok millió forinttal 

fokoznák évente. 



Herrich Károly és mérnöktársainak tiszántúli öntöző- és hajózó csatorna 

terve 1867-ből 



...és felújított, korszerűsített állapotában napjainkban 



A kudarc egyik oka:  

a vasutak és a csatornák harca... 



"Utódaink útja és a mi eddigi 

utunk egymással homlokegyenest 

ellenkeznek: míg mi folyóink 

szabályozásával azok vizét gyorsan 

levezetni törekedtünk, addig 

unokáink gátakkal fogják azokat 

torlasztani és az országban 

visszatartani. Lehetőleg sokat és 

nagy területeket öntözni…" 
(Kvassay Jenő) 



A vízjogi törvény hosszú évtizedekre megszabta a hazai 

vizekkel kapcsolatos teendőket, de az öntözések ügyében 

csak az első lépést tette meg. 



Az öntözésre vonatkozó intézkedések csak a meglévő vagy 

nyerhető vízfölösleget biztosítottak az öntözni kívánók 

számára. A vízfolyások összes vizét csak a hétvégén - vagyis 

lényegében a hét egy napján - volt szabad elvonni öntözési 

célokra a malmoktól és az egyéb iparművektől. 





A dualizmus korszaka öntözési kezdeményezéseinek főbb 

korlátai (Bogdánfy Ödön szerint): 

az öntözéses gazdálkodás nálunk csak a nagyobb települések 

mellett bizonyult eredményesnek. Ott, ahol a piac, a munkaerő - 

és egy harmadik fontos tényező a forgótőke - egyaránt megvan.  

Példa: a békéscsabai városi rétöntözés, ahol a város 

közelsége a munkaerőt és fogyasztó piacot, a város 

gazdagsága pedig a kellő forgótőkét szolgáltatja. 

 





„A valódi ok abban fekszik 

és abban keresendő, hogy a 

hazai gazdálkodás még nem 

emelkedett az 

intensivitásnak azon fokára, 

mellyel az öntözés okszerű 

keresztülvitele jár. 

A vízvezetés és vízhasználat 

gyakorlati elvei népünk 

vérébe még nem mentek át.”    

 

Kvassay Jenő 

(1850-1919)  

 



Trummer Árpád 

 

Sajó Elemér 

 



Gömbös Gyula (1886-1936)  

 

Darányi Kálmán (1886-1939)  

 

Gömbös Gyula (1886-1936)  

 

Gömbös Gyula (1886-1936)  

 

Kállay Miklós (1887-1967)  

 

 

Az 

öntözések 

politikai 

támogatói 

 



Lampl Hugó (1883-1976)  

 







Az A békésszentandrási duzzasztó építése (1897) 



Rizspalánták ültetése az 1940-es évek elején 



Balra: A tiszalöki öntözőrendszer terve az 

1940-es évekből 

 
Jobbra fent: Lampl Hugó programajánlata 

1945 őszén 



Köszönjük megtisztelő 

figyelmüket ! 
  


