
Nemes Gerzson

a Közép Tisza vidék krónikása

Van egy Mikó Imre idézet mely szerint a „A múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk. Azon
állunk”.Az alap,amin állunk rendkívül szilárd és gazdag a Közép-Tisza vidékén. Erre az
örökségre csodálkoztat rá bennünket Nemes Gerzson írásaival, könyveivel, tanulmányaival.
Kéziratának egy részének megismerésekor döbbentem rá, hogy milyen alapossággal,
körültekintéssel és főleg szeretettel írta meg kiadványait.



 Előadásom Nemes Gerzson által írt szakmai önéletrajzon alapszik. Abból ragadtam ki
részleteket, melyek úgy gondolom, bemutatják pályafutásának érdekesebb állomásait,
szakmai kihívásait.

Nemes Gerzson Szü1etési hely: Jászkisér, idő: 1902_okt.17.

Mérnöki oklevelet a Budapesti királyi. József Műegyetemen szerezte 1928 évben.

Az oklevél száma: 10786,

Az oklevél megszerzése után 1928. július l-től - l931 július l-ig a Tisza-Szamosközi Ármentesítő és
Belvízszabályozó Társulatnál szolgált, mint társulati mérnök;

1931.július-től - 1931.október 1-ig a Fertő tó szabályozási tervének külső mérési munkáit végezte.

1932, január 12-től - 1932. március 30-ig a Bódva szabályozási munkák vállalati építésvezető
mérnöke.

1932.április i-től - 1933.november 1-ig az Ecsedi láp lecsapoló és Szamos-balparti Ármentesítő
Társulatnál szakaszmérnök.

1933.november 1-től - 1938.szeptember 1-ig szakaszmérnök a Pest vármegyei Dunavölgyi lecsapoló,
és öntöző Társulatnál.

1938 szeptember 1-től 1945, július 1-ig a Balaton-Nagyberek Lecsapoló Társulat  igazgató mérnöke.

1945.július l-től - 1948.október -1-ig a vízügyi szolgálat államosításáig/ a Gerje-Perje  Ármentenitő
Társulatnál szakaszmérnök.

1948.októberétől az állami vízügy szolgálatban tevékenykedett  különböző  beosztásokban,
kezdetben,mint szakaszmérnök,majd mint csoportvezető,műszaki vezető,műszaki
osztályvezető,műszaki osztályvezető helyettes és különböző szakágazati osztályvezető,.

Az egyes szolgálati helyek jelentősebb munkái és eseményei,amelyekben részt vett ,vagy közvetlen
szemtanúja volt.

A Tisza-Szamosközi  Belvízszabályozó Társulat központja Fehérgyarmaton volt.A Társulat beruházási
munkái keretében végezte a területéhez tartozó Tisza bal parti töltés építési Tiszabecstől-
Olcsvaapátig,a Szamos jobb parti töltés építését, a Túr folyó mederszabályozását és kétoldali töltés
építését, a szükséges műtárgyakkal együtt. Szolgálati ideje kezdetén beosztott mérnök volt kisebb
belvízcsatornák építésénél, nem sok idő múlva a Túr folyó 31 méter nyílású vasbeton hídjai
építésénél társulati ellenőrző mérnöki megbízást kapott.

E hidak építésénél érdekesség volt, hogy középső pillér a folyó medrében épült. Az alapot szádfal
fogta körül és a pillér alatt a mederbe 8-10 m hosszú fenyő oszlopot vertek le. A betonozás víz alatt



történt. Itt történt meg a Sonkád-Tiszabecsei úton épített hídpillérnél az az eset, hogy ez előző évben
megépített pillérből mintegy 60 cm-t le kellett vésni a rosszul megadott magasság miatt.

Igen nagy jelentőségű munka volt a Túr folyón épített Sonkádi osztómű, mely az árapasztó csatorna
és régi Túr medre közötti kapcsolatot szabályozta. Jelentőségét fokozta, hogy talajvízszínt
különbséggel épült a helyszínen, a munkagödör szélén telepített mintegy 50 db kúttal. A talajvízszint
süllyesztés mértéke 2 m körül lehetett. Az eredményes munkát rendkívül megnehezítette a régi Túr
meder közvetlen közelsége, és általában a kezdetleges felszerelés és a kivitelező vállalat
gyakorlatlansága és egyáltalán a hazai ilyen irányú tapasztalat hiánya.

Az árapasztó Túr csatorna tiszai torkolatában épült s torkolati mű, amely szintén talajvízszint
süllyesztés alkalmazásával nyert kivitelezést közvetlenül a Sonkádi munkabefejezése után. Ez a
talajvízszint süllyesztése és általában a torkolati mű építése mintaszerű volt. A legkisebb üzemzavar
nélkül épülhetett meg a terv szerinti alapozás. A kivitelezésnél szellemes megoldás volt a munkatér
fölött már elkészült csatornaszakaszon összegyülekezett és felduzzasztott vízfelhasználása a
munkagödörből kitermelendő föld szállítására . A felduzzasztott vizet a munkatér fölött főcsatornán
keresztül vezették a Tiszába és ebbe a kitermelt földet bedobálták és a víz elszállította a Tisza
medrébe. A torkolati mű építésvezetője Szécsy Károly és Olasz Rezső volt.

A Tisza-Szamosközi Belvízszabályozó Társulatnál a három év alatt részt vett Túr csatorna és
folyószabályozás, kotró és kordé munkálatok kitűzési, átvételi, felmérési és elszámolási munkáiban.
Mint ellenőrző mérnök részt vett a vállalati kivitelezési vasbeton hidak építésénél, valamint a Túr
csatornai vasbeton oszlop talajvíz süllyesztéses munkájában,

Részt vett a Palád-Tiszecsécsei belvízlevezető főcsatorna tervezési munkálataiban és ennek építését
önállóan vezette.



A Fertő-tó szabályozási terve számára készített felmérési munka Mexikó-puszta magasságától, körül a
magyar területen, előre meghatározott nyomvonal helyszíni kitűzésével és magassági bemérésével
történt. A munkát osztrák területen is végezte, különleges határátlépési engedély alapján, szabadon
közlekedhetett osztrák területen.  A nyomvonal kitűzés Ruszt magassága fölött a Vulka_ patak
torkolatáig terjedt. Számára érdekes emlékként maradt meg, hogy az akkori Győri Ármentesítő
Társulat területén a magasságokat"függőben"kellett számítani, melyet valamelyik kápolna küszöb
szintjéből indítottak. A Fertő-tó felvételi munkálatait Sárkány és Vógl cég alkalmazásában végezte

Az Ecsediláp társulatnál töltött szolgálati ideje alatt, 1932. ápr.1-től részt vett az akkori idők egyik
legnagyobb árvízvédekezés munkájában a Szamos bal parton a Tunyogtól-Olcsvafapátig terjedő
Szamos bal parti szakaszon. Ebben az időben a Tisza és Szamos árvizei egy időbe estek és a maximális
Tiszai árvíz a Szamos torkolatában minden eddiginél nagyobb árvizet okozott. A védett szakaszon
több km hosszúságban2-3 nap alatt rögtönzött nyúlgátakkal tudták az árvizet tartani, Amellett több
helyen veszedelmes csurgások keletkeztek, melyeket szádfaIazással szüntettek meg. A jelzett
szakaszon felelős védelemvezető volt. A rögtönzött nyúlgátat mindenütt karók mögé lehelyezett
deszkákkal védték,kisebb mértékben homok-zsákokkal,A deszkákat a Mátészalkai Schneider
fakereskedőtől szállították. Csak így lehetett e nyúlgátat az elázástól megóvni és a töltés fölött átlag
60 cm-es vizet meg tartani.

A Pest Vármegyei Duna-völgyi Lecsapoló és Öntöző Társulatnál szakaszmérnök volt kezdetben Bajai,
majd Kiskőrösi székhellyel. Ekkor már befejeződött a Duna-völgy lecsapolásának nagy munkája
Kiépült a Duna-völgyi főcsatorna és mellékága. Munkája mintegy 30 000 kh árterületre terjedt ki,
csatornák, műtárgyak, kisebb szivattyútelepek fenntartása, műszaki munkálatainak ellátására. Az
1933-1938 évek közötti időben az ország gazdasági helyzete nagyon nehéz volt. A társulatot alkotó
érdekeltség anyagilag igen meg volt terhelve, és elégedetlenségének a társulati közgyűlése is sokszor
hangot adott. Ebben az időben terjedt el az az általános vélemény, hogy a vízimérnökök kiszárították
az Alföldet a sok csatornával, és ezért be kell ezeket tömni. Ezt a nézetet táplálta a sorozatos aszályos
időjárás is. Duna völgyre vonatkozóan ezek a megállapítások különösen megerősödtek, mert ez
akkori általános vélemény szerint e lecsapolt területeken se víz,se nád,se hal nincs, e szikes területen
pedig az aszály miatt termelni nem lehet. Csak ritkán jelentek meg a sajtóban hozzáértők tárgyilagos
gazdák, meteorológusok tollából olyan nyilatkozatok, amelyek ezt a téves felfogást cáfolták, leg-
többször eredménytelenül. Indokolatlanul és meg nem érdemelten a Duna-völgyi Főcsatorna neve a.
közvéleményben"Átok-csatorna" lett.



A Balatoni Nagyberek Lecsapoló Társulatnál 1938. szeptember 1-től - 1945.július 1-ig volt
alkalmazásban, mint igazgató mérnök. A Társulat mintegy 16000 kh érdekeltségi területből állt,
legnagyobb részben a  Hunyady, Széchényí,Jankovich grófi és Eszterházy hercegi uradalmak
területéből. A mély fekvésű árterületet a Keleti Bozót csatorna és a Nyugati főcsatorna és ennek
mellékágai mentesítették a környező dombok külvízeitől. Az ártér maga csak kis teljesítményű /l,5
m3/s_/szivattyútelepe útján volt vízteleníthető. Az első években itt az eliszapolódott medrű
csatornák karbantartásával és a külvízcsatornák töltéseinek megerősítésével foglalkozott. Az 1940-es
évek első éveiben országosan kialakult egészen rendkívüli méretű árvíz és belvíz helyzetek, viszonyok
ezen a területen is eddig soha ne tapasztalt elöntéseket okoztak. A Somogyi dombokról lezúduló hólé
már 1940 március 14-én-15 én a  külvízcsatornák töltéseit szétszaggatta és az addig mentesített
árterületet teljesen elborította "Az előzetes védelmi munkák során e hófúvásoktól betemetett
csatornákat többször kibontották, de ezután még magasabb hóréteg alá kerültek,: gyenge olvadás
nyomán megindult vízfolyás a csatornában maradt havat jéggé fagyasztotta. Amikor március 10.után
a hőmérséklet emelkedése nyomán a nagyarányú olvadás miatt az átlagosan 50 cm hóréteg  elolvadt,
a csatornák befogadóképessége 0 volt,A lezúduló víz ősrégi útját követve a legrövidebb úton folyt a
legmélyebb pontok felé. Általában ez e helyzet jellemezte az 1940-41 és 42-es éveket.Ennek hatására
szavazta meg e társulat közgyűlése javaslatára a Balatontonfenyvesi  szivattyútelep kapacitásának
növelését 4,5 m3/s teljesítménnyel  1942-ben.

A szükséges gépi berendezéseket 200 LE Diesel motor és 4500 lit/sec kapacitású szivattyú készítését
e Ganz nyár végezte. A mélyépítési részt szívóakna, nyomóakna kiképzést a motoralap kiképzést
vállalati úton készíttették. Abban az időben Budapestet már gyakran érte légitámadás, ezért e Ganz
gyárral olyan megállapodást kötött, hogy ez elkészült gépalkatrészeket,szivattyú alkatrészeket
azonnal  leszállították Balatonfenyvesre,ahol ez udvaron szétszórtan helyezték el.

Az új szivattyúnak minden alkatrésze és a 200 LE motor ládába csomagolva a gépházban volt,mikor a
frontvonal elérte Balatonfenyvest. 1945. március havában az orosz hadvezetőség taktikai okokból a
szivattyútelep nyomóaknáját felrobbantotta,a gépház tetőzete teljesen beszakadt,falai
megrongálódtak és a mentett területnél magasabb balatoni vízszint a felrobbantott nyomóaknán
keresztül beleömlött ez ártérbe és elárasztotta. Ebben ez állapotában hagyta ott a Balatoni
Nagyberek Lecsapoló Társulatot.A Balatonfenyvesi gépház rekonstrukciójára és a 4,5 m3/s
teljesítményű új szivattyú beépítésére csak a következő években került sor;

A Gerje-Perje Ármentesítő Társulat székhelye Abonyban volt. A felszabadulás utáni időben itt
szervezték meg e szakaszmérnökséget is. A Társulat központja az igazgató főmérnök egy személy
vezetésével Budapesten működött. A társulat másik szakaszmérnökségét szolnoki székhellyel
tervezték. Belevonva az Alcsi-Tenyői Társulatot,a Szolnok- Zagyvarékas-Újszászi Társulatot és a Tápió
völgyi kis társulatot  is. Az így együttműködő 4 társulat neve volt  Keletcserhátaljai  Ármentesítő és
Belvízszabályozó Társulat. Az első időszakban'a legfontosabb feladatuk a háborús cselekmények
nyomán romba dőlt hidak roncsaitól vízfolyásokat megtisztítani, megszabadítani és amennyire
lehetett,az inflációs pénzromlás miatt e legminimálisabb és legszükségesebb karbantartási munkákat
elvégezni. A  Gerje-Perje Társulat székházában, a Gerje,és a Perje töltéseiben nagyobb sérülés nem
keletkezett .Sok lövészgödör és lőállás volt e töltésekben. Társulat helyzete személyi állományában



teljes volt. A Társulat rekonstrukciós munkái érdemben a forint bevezetésével 1946.augusztus 1-től
indult be.

h./ A vízügyi szolgálat 1948.évben történő államosítása után - 1949-okt.1-től Szolnokra költözött
családjával. Az akkor megalakult Vízgazdálkodási Körzet beosztott mérnökeként. 1950-ben e Körzet
területéhez tartozó Tisza bal parti belvízrendezési ügyek csoportvezetője lett. 1950-ben a
Vízgazdálkodási Körzetet átszervezték és e Körzetből megalakult Kultúrmérnöki és Belvízrendező
Hivatal,valamint az Árvédelmi és Folyamszabályozási Hivatal lett.1951.év tavaszától a Kultúrmérnökí
és Belvízrendezési Hivatal műszaki vezetője feladatát látta el a két hivatal egyesítéséig l953.őszéig,
Ezután a két hivatalból alakult Vízügyi Igazgatóságnál műszaki osztályvezető helyettesi beosztásban
dolgozott majd ,a műszaki osztályvezetője lett 1954-1955 években. Későbbiekben újra műszaki
osztályvezető helyettes,majd Műszaki Tervezési osztályvezető,ezután Vízrendezési és Vízhasznosítási
osztályvezető beosztásban dolgozott .

Részt vett és szervezője, tervezője, irányítója volt a Szolnok megyei nagy kiterjedésű öntöző területek
építésében. Vezetőállásánál fogva igen jelentékeny szerepe volt az öntözőrendszerek
megvalósításában. Jelentős szerepe volt a mai szolnoki Tiszaliget fejlesztésében,arculatának
kialakításában.

Műszaki tanácsadó: 1974;V.18-íg.
Nyugdíjas műszaki tanácsadó: 1974.V.19-től.
A Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Csoportjának megalakulásától 1967. márciustól tagja.
Részt vett a Szolnoki Csoportszervező munkájában, az alakuló ülés levezető elnöke volt; később is,
mint az elnökség tagja, több-alkalommal volt ülések levezető elnöke.
A Szolnoki Csoport munkájában részt vett, mint előadó is.
Megalakulásától tagja a Vízügyi Történeti Társaságnak.
Szerkesztője,írója és megjelentetője A Közép-Tiszavidék vízügyi múltát bemutató három kötetes
kiadványnak.( szerző társai voltak:Károlyi Zsigmond és Pálhidy Csaba)
1981.ben jelent meg ,A Zagyva és a Tarna völgy Jászkerületi vízügyeinek krónikája (1279-1876)
A vízügyek múltját feldolgozó munkái, írásai alapműnek számítanak az múlt örökségével foglalkozók
számára



Károlyi Zsigmonddal való levelezése








