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A DRÁVA SZABÁLYOZÁSA A XVIII.SZÁZADTÓL A XX.SZÁZAD 

VÉGÉIG 
Remenyik Bulcsú 1 

 

A tanulmány szeretné bemutatni, hogyan történt a Dráva szabályozása a XVIII. századtól a XX. század 

végéig. A XVIII. század közepén a nagybirtokos főurak létrehozták a Drávai Gátegyletet, és saját érdekeiknek 

megfelelően szabályozni kezdték a folyót. Az összehangolatlan szabályozások a települések biztonságát 

veszélyeztették. A Habsburgokhoz hű főurak (Festetichek, Batthyányiak, Széchenyiek) kiterjesztették birtokaikat 

az addigi árterekre és megszűntették az ártéri gazdálkodást. A XVIII. század végén Széchényi Ferenc Somogy 

Megye főispánja vette kezébe a Dráva-szabályozás ügyét. Megalakította birtokostársaival és az érdekelt 

megyékkel a Drávaszabályozási Királyi Bizottságot. A XIX. század végén Baross Gábor „vasminiszter” karolta 

fel a Dráva „megregulázásának” az ügyét. Fontos hajózási útvonalat akart a folyón kiépíteni, tervei részben 

megvalósultak, a Duna torkolatától Barcsig „összeszorításos módszerrel” középvízre szabályozták a Drávát 

(Baross G; 1891)2. A XX. század elején nagy tervek készültek a szabályozás befejezésére, az országgyűlés végül 

a szabályozás Zákányig tartó befejezése mellett döntött 30 millió korona megajánlásával. A munkálatok már az 

I. világháború előtt elakadtak. Trianon után határfolyóvá vált a Dráva az újonnan alakult Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság és Magyarország között. Az 1920-as évek elején a Kisantant megalakulása után úgy tűnt a folyó 

inkább elválasztja a nemzeteket, mint összekötné őket. A két világháború között a szabályozási munkálatok is 

elakadtak, és mindkét fél csak szinten-tartási munkákat végzett a gátakon. A II. világháború alatt újra 

felértékelődött a Dráva, a folyó menti területek egy részét visszakapta Magyarország német szövetségesétől. A 

németeket a hajózhatósága érdekelte több kikötőt építettek rajta, az utánpótlás és az építőanyag szállítás céljából. 

Magyar részről újra előkerültek a vízerőmű építések tervei, amelyek addig csak a jugoszlávokat foglalkoztatták. 

1945 után lezárták a déli határainkat megközelíthetetlenné vált a Dráva, a karbantartási munkálatokat sem 

végezték el és a háborús roncsokat sem távolították el. Az árvízszintek évről- évre növekedtek, a Tito vezette 

Jugoszláviával mégsem létesült kapcsolat. 1955-ben kötötték meg azt a keretegyezményt a délszláv állammal, 

ami alapján a Dráva-szabályozása újra kiemelt állami feladatok közé került. Mindkét fél a vízerőmű építésekben 

látta a helyzet megoldását, és nemzetközi szerződést kötöttek a barcs-gyurgyeváci vízerőmű megépítésére. Mára 

a helyzet megváltozott a magyar fél nem akarja megépíteni az erőművet sem, és a horvátok vízerőmű-építéseit is 

ellenzi. 

 

I. A szabályozások megindulása a XVIII. század végén, és a XIX. század 

első felében 
 

A török uralom után a XVIII. században, a püspökség, és befolyásos főúri családok kezébe került a 

terület (mint a Batthyányiak, Széchenyiek, Draschkovichok, Festetichek). Érdekükben állt a mocsárvilág 

mielőbbi felszámolása és a jó minőségű termőterületek visszaszerzése a folyótól. Saját birtokaiknak a növelése 

volt a cél, nem a sok embernek munkát adó ártéri gazdálkodás visszaállítása. Mária Terézia az ő hatásukra, de 
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kereskedelmi, és gazdasági okokból is támogatta az elképzeléseket. 1751-es törvényében a káros vízimalmok 

lebontásáról intézkedett. A királynő rendeletére 1753-ban feltérképezték a Dráva-völgyét a mederszabályozás 

érdekében (OSZK;TK228)3. Az érdekelt birtokosok 1740-50 között „Drávai Gátegyletbe”4 tömörültek, a 

töltésépítés kezdődött a Dráva bal partján. A ma is látható töltést Drávaszabolcstól Dárdáig építették. Baranya 

vármegye is beszállt az építkezésbe, 1770-ben a töltést Drávatamási-ig meghosszabbították. A töltésezés nem 

volt összefüggő, mert a magas partok mentén nem építették meg. Drávakeresztúr és Drávasztára között csak 

1976-ban pótolták, a gátrendszert „Ősgátnak” nevezték el. A drávaszabolcs-gordisai szakaszt a Benyovszky 

uradalom, a gordisa-dárdai szakaszt a „Drávai Gátegylet”, 1871-es megszűnése után Schaumburg-Lippe 

uradalom gondozta. 

A folyószabályozási munkálatok 1784-ben indultak II. József uralkodása alatt. Ekkorra készült el a Dráva folyó 

vonalvezetéséről, helyzetéről pontos képet mutató első katonai felvétel (DDNP;KF/1-46)5. A térképek 1: 28800-

as méretarányban készültek (BDM;45673)6, és már méréseket lehetett rajtuk végezni. Az első átvágásokról is 

1784-ben történtek. A túlfejlett kanyarok kezdetén 10-15 méter széles vezérárkot ástak, az árok lazaszerkezetű 

falát a víz igen rövid idő alatt a megfelelő szelvényre bővítette ki. Az új partokat, az átmetszések alsó és felső 

végét nem biztosították, ezért egy év múlva a folyó elmosta az épített műveket. II. József 1788-ban megalapította 

a Vízügyi és Építészeti Igazgatóságot, ami felügyelte és ellenőrizte az itt lévő vízépítési munkálatokat, célja itt is 

az egységes központi ellenőrzés volt. A szabályozási munkákat nem előzte meg hidrológiai, hidraulikai és 

potamológiai vizsgálat, hanem az adott műszaki lehetőségek és szokások szerint történt a szabályozás vagy csak 

az egyszerű védekezés. A céljuk a drávai nagyvizek helyi károkozásának a csökkentése, kivédése volt. Az 

eredménytelenségnek az volt az oka hogy a beépített művek még az elemi hidraulikai követelményeknek sem 

feleltek meg, ezért azokat az első nagyobb víz elmosta, lerombolta. 

A Dráva, és a Mura szabályozását a legjobban gróf Széchenyi Ferenc (OLSZR;663)7 támogatta, aki ekkor 

Somogy megye főispánja volt. Birtokai feküdtek a folyó mentén, érdeke volt a földterület kiterjesztése az 

árterületekre, és a Dráva észak- déli mozgásának megakadályozása. Mégis számára a legfontosabb cél, a folyó 

melletti települések, és azok lakóinak a megmentése. Az átvágások helyeit pontosan nem lehet meghatározni, a 

források a Dráva-Mura torkolatát, és a Dráva-Duna torkolat körüli részeket említik. Feljegyzések találhatóak a 

varasdi Dráva-híd melletti mederbiztosításokról (OLSZR;1342). A kereskedelmi utat, és a híd védelmét annyira 

fontosnak tartották hogy Varasd és Zala vármegye a “Kamarával” közösen viselte a fenntartási költségeket. 

A szabályozási munkálatok a XIX. század elején tovább folytatódtak, Széchenyi Ferenc vezetésével. A 

napóleoni háborúk idején meggazdagodtak a dunántúli földbirtokosok, mert ők szállították a gabonát a 

hadseregnek. A legrosszabb minőségű búzára is szükség volt, ezért fontos volt számukra az ártéri területek 

megszerzése. 1805-ben Eszék alatt Bielobrodnál létesítettek egy átvágást. Ez a legrégebbi átmetszés (OSZK. TK 

1375)8, ami a korabeli helyszínrajzon fel van tűntetve. 1810 körül Podbresti község alatt készítettek átmetszést, 

aminek a felső végénél két terelő sarkantyút építettek be. Ez a biztosítás nem bizonyult elégségesnek ezért 

további partbiztosítás és sarkantyú építése vált szükségessé. 1814-ben Domboru és Oporovent községek 
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határában a több ágra szakadt Drávát elzárásokkal igyekeztek egy mederbe terelni. Erre azért volt szükség, mert 

itt a jég gyakorta fennakadt és a településeket a jeges ár elöntötte. A jég az itt lévő kis szigetek miatt torlódott, 

hogy a hordalékát a folyó ne rakhassa le, folyását felgyorsították, Domboru község határában sarkantyút 

építettek. Ternovecz község határában a Dráva-partját rőzse fonattal igyekeztek megfogni. A part közelében lévő 

épületeket az omladozó mederpart pusztulással fenyegette. A munkálatoknál a rőzse mellett kőszekrényeket is 

alkalmaztak de csak kisebb mértékben. A folyó mentén csak a Villányi hegységben lehetett megfelelő követ 

bányászni, a szállítás megdrágította a használatát. Erre a legjobb példa, hogy a varasdi hídnál lévő 

partbiztosításokat szinte évenként újra kellett építeni, mert a rőzse fonatokat elmosták az árvizek (OLSZR;1789). 

A vízszabályozást a XIX. század elejétől társulati keretek között oldották meg. A jogi és szervezeti 

működésükről az 1807. évi XVII. törvénycikk gondoskodott. A megrövidített folyó nem fogadta el az ember 

által kialakított nyomvonalat, hanem igyekezett a természetes egyensúlyát fenntartani. Ahol nem biztosították a 

partokat, a meder hosszúságát oldalazó mozgással növelte. Az árvizek növekedése összefogásra késztette a 

vármegyéket. Baranya és Somogy vármegye 1819-ben egyezett meg egymással az árvédelmi töltések építésében 

(VIZIG;1970)9. Az árvízszintek tovább növekedtek, a legnagyobb árhullám 1827-ben vonult le a folyón (Ezután 

helyezték el az első vízmércét Eszéknél a Dráván.). Elöntötte az egész Dráva- völgyet, az Ormánságon keresztül 

Siklósig a Batthyányiak uradalmi központjáig elért (VIZIG;1970). Nagy változások következtek ezután, az árvízi 

károkat felszámolták, majd 1827 novemberében Sellyén királyi biztos jelenlétében elhatározták a megyék 

képviselői, hogy rendezik az elfajult kanyarokat. A kiviteli munkák kezdetét 1828 márciusára rendelték el. 

Ugyanebben a hónapban helyszíni bejárást végeztek, majd ezután vonalterveket készítettek. Az elfajult kanyarok 

rendezésére tervet készítettek a BM. Levéltár térképein látszik a Nárd, Donji-Miholjac, Zehi, Piskó, Endres 

községek határában tervezett átmetszések rajza (BML;1-259)10. 

A Dráva főmedrének a szabályozása mellett fontos volt a többi kisebb, a folyóba érkező vízfolyás megregulázása 

is. Ezek között a legnagyobb jelentőségű a Fekete-víz rendezése volt, Baranya két nagy uradalmát is érintette, a 

dárdait, és a siklósit. Kiss András a dárdai uradalom földmérője már 1822-ben tanulmányt írt: „A Fekete-víz és 

mellékágai melletti mocsarak kiszárítása” címmel11.  

1822-24 között az Építési Igazgatóság Póka Antal és Csonka Ignác mérnökökkel felmérette a Drávát, és 

1833-ban a munkák irányítására „Drávaszabályozási Királyi Bizottság” létesült. A legfontosabb feladata az volt, 

hogy egységesen történjenek a szabályozások, és az árvizektől a településeket is megvédjék, ne csak a 

nagybirtokosok földjeit. A Bizottság elnöke Ürményi József Somogy megyei kereskedő volt, a jegyzőkönyvet 

Hobblik Márton vezette (Révai Lexikon;1934)12, legnagyobb támogatója Széchenyi Ferenc maradt. 

A Dráva- menti árvédelmi töltések építési, megerősítési munkáit 1838-ra befejezték. Hosszas előkészítés után 

1839. április 4-ére a siklósi várba hívták össze a Fekete-víz szabályozásában érdekelt földesurakat, és a községek 

elöljáróit a „Vízegylet” létrehozására. Létrejött a Dél-Dunántúl első vízi társulata, a Feketevíz Lecsapoló 

Társaság (Polohn-Szappanos;1974).  

Az akkori szemlélet érvényesítése érdekében új vonalozási terv született meg, a Mura torkolat alatt a Drávát 

négy, teljesen egyenes szakasz kialakításával akarták a Dunába vezetni. A tervezés alapjául az úgynevezett 

„német” szabályozási elvet használták, aminek a lényege az volt, hogy nem biztosították védművekkel az 
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átvágásokat. A munkálatok 1844-ben indultak, a Dráva jobbpartján lévő Brod községet (mai Heresznyével 

szemben) lebontották, hogy az átvágást elvégezhessék. A folyó átmetszése 8 hónapig tartott, a kitelepített 

brodiaknak új falut építettek, amit a császárról neveztek el Ferdinandsdorfnak (BDM;44586). A brodi átmetszés 

után nagy ütemben folytatatták tovább a munkát.  

A Királyi Bizottság jegyzőkönyvéből kiderül, hogy az első hossz-szelvényt 1842-46 között vették fel, 1846-ig 

befejezték a szabályozás első ütemét. A munkákat Wouthier Lipót horvátországi királyi mérnök irányította. Az 

általa készített felvételeken feltűntette az elkészült átvágások helyét és az elkészítésük idejét. A felvételezést 

munkatársaival közösen, már mérőasztalon végezték, a Dráva medréről 1000 méterenként keresztszelvényeket 

vettek fel. Sajnos csak a helyszínrajz egy része (Vejti- Zákány közti szakasz) és a teljes hossz-szelvényről 

készült rossz minőségű másolat maradt meg (VIZIG;1970). A Monarchia Építési Igazgatósága által összeállított 

munka a Dráván történt átmetszésekről ad áttekintést. 1784-1848 között 62 átvágást készítettek el Légrád- 

Dráva-torkolata között, ezek összhosszúsága 75 kilométer volt. Ezzel a folyó medrét az eredeti hosszúság 60%-

ára, 182 kilométerrel rövidítették meg (OLSZR;675). A Dráva hossza ekkor Légrád- Dráva-torkolata között 350 

kilométerről 263 kilométerre rövidült. 1848-ban a Drávaszabályozási Királyi Bizottság megszűnt, a társulatokat 

is feloszlatták, az árvízszintek tovább emelkedtek. 

A „német” szabályozási elvek alapján készült méretszabályozás eredménytelen maradt, mert hosszú 

egyenes szakaszokra természetes vízjárású folyót tagolni nem lehet. A vízmozgás dinamikája és a mozgások 

törvényszerűsége a medret és a völgyet felépítő kőzetek különböző ellenálló képessége, az egyenes szakaszokból 

kialakított mederszakaszt rövid időn belül ismételten ritmikus vonalazásra kényszeríti. Az időszakos sikert az is 

hátráltatta, hogy a partok és az átmetszések felső részének biztosítását nem végezték el. Ezeken a helyeken a 

folyó a könnyen omló partokat megbontotta és igyekezett rövidesen kialakítani a természetének legmegfelelőbb 

medervezetést.  

 

II. A Dráva-szabályozása 1850-1886-ig 
 

Az önkényuralom évei 

 

Az ármentesítési és folyószabályozási munkálatok a szabadságharc ideje alatt szüneteltek. 1850. június 

16-ai nyílt parancsban rendelték el a szabályozási és ármentesítési munkák folytatását. Az intézkedés valójában 

egy láncszeme a reformkor és 1848 vívmányait felszámoló, haladó eredményeit megsemmisítő – és az 

önkényuralom bürokratikus rendszerének kiépítését biztosító – rendelkezéseknek. Jelen esetben a Dráva-völgyi 

társulatok önkormányzatát biztosító alapszabályok módosításáról, és a közös érdekek védelmét szolgáló 

egyesülés a Drávaszabályozási Királyi Bizottság – nyilvánvalóan politikai szempontokból vezetett – 

megszüntetéséről volt elsősorban szó. Az 1850-es rendelkezés a gyakorlatban a szerves egységet képező munka 

erőszakos és később végzetessé váló szétválasztását jelentette. Az ármentesítő társulatok teljes magukra hagyását 

(főleg anyagi szempontból), és a társulatok ármentesítő munkájától függetlenül kezelt folyószabályozások 

önkényes méretű végrehajtását, egy önkényesen kialakított, bürokratikus és erősen centralizált állami apparátus 

révén.  Ez az idegen apparátus nem törődött azzal, hogy munkáját a neki, mint felügyeleti hatóságnak műszaki 

szempontból alárendelt társulatok erőfeszítéseivel összhangba hozza.  
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A rendelet a megszüntetett Királyi Bizottság helyébe – központi felügyeleti hatóságként – az egy elnökből, egy 

jogtanácsosból és egy főmérnökből álló „Központi Bizottság”-ot állította (VL;27.23.2)13. A folyószabályozás 

végrehajtására, és a társulatok műszaki irányítására pedig a vízszerkezetnek megfelelően osztálymérnöki hivatalt 

szervezett. A demokratikus centralizmus helyébe állított hivatali központosítás azonban nem volt következetes és 

elvszerű, mert a Dráva mellékfolyóit kivette ebből a szervezetből, s azokat önállósítva, az illetékes helyi 

hatóságok alá rendelte. Ezzel lehetetlenné tette az összehangolt tervszerű munkát, aminek súlyos 

következményei lettek. 

Korábban, a nagy feladat megoldására az érdekeltek – a központi műszaki igazgatás támogatásával – egyetlen 

hatalmas szervezetben egyesültek, most az egyes ármentesítő társulatokat is, a kormányzat helyi szervei alá 

rendelték. A korábbi szervezet szétrobbantásával azt egész feladatkomplexum egységes kezelésének lehetősége 

is megszűnt: az állami szervek munkája csupán a szűklátókörűen kezelt folyószabályozásra és a társulatok 

formális, bürokratikus ellenőrzésére korlátozódott. 

Az 1827-es árvízszintet meghaladó 1853-as és 1855-ös árvizek a kezdetleges védelmi berendezések jelentős 

részét tönkretették, és nagy területeket öntöttek el. Az egész addigi munka eredményességét kétségessé tevő 

csapás a munkálatok és tervek teljes felülvizsgálatát tette szükségessé.  

A főurak Gátegyleteket hoztak létre, amik a gátak megerősítésével foglalkoztak, a Baranya Megyei Levéltárban 

megtalálhatóak a végzett munkát bemutató források (BML;BmT 201). A töltésezés, annak ellenére, hogy még 

nem alkotott összefüggő védővonalat, jelentősen megemelte az árvizek szintjét. Az átvágások létesítése nem 

folyt párhuzamosan a töltésezéssel, vagyis a lefolyási viszonyok nem javultak, az árvizek időtartama sem 

változott. Így a kezdetleges védgátak nem tudtak huzamosabb ideig ellenállni az árvíz ostromának. A töltések 

fejlesztése mellett szükségessé vált az átvágások számának növelése és kiásásának, kifejlődésének 

meggyorsítása. A felülvizsgálat kevésbé szerencsés eredménye volt az egész hivatali szervezet újabb, minden 

belső szükségszerűség nélküli, önkényes átalakítása. Az 1856. október 9-ei miniszteri rendelet feloszlatta a 

korábbi Központi Bizottságot, s helyébe egy Felügyelőséget állított, az eddigi osztálymérnökség helyett egy 

folyamosztállyal, mint kirendeltséggel (VL;27.23.3). Az újabb szervezetbe az önállóságuktól egyre jobban 

megfosztott társulatok, mint „építészeti járások” illeszkedtek be. A társulatok szervezetét, jogait és költségeit 

újraszabályozó 1856. évi rendelet egyik intézkedése, az ún. „hozzájárulási kulcs” meghatározása volt, mely 

szerint az érdekeltek a rájuk háruló haszon arányában voltak kötelesek hozzájárulni a társulat költségeihez. 

Valójában kevéssé törődött az önkényuralom a magyar vízi munkálatok sorsával. Mégis Eszék és Volpona 

között a zavartalan hajózás biztosításának érdekében 1850-60 között 8 helyen átvágást készítettek. Az átvágott 

kanyarokat nem zárták el, az átvágásokat nem biztosították, és így a laza szerkezetű kőzetben hamar túlfejlődtek. 

A meder kiszélesedett, zátonyok, gázlók keletkeztek. Nagyobb árvíz levonulása után a folyó visszatért eredeti 

elfajult medrébe. Egy jegyzőkönyvi adat szerint – az átvágások hosszának 90%-a még 1880-ban sem fejlődött ki 

(VIZIG;1970). A szárazon való földkiemelés, amit 1856-tól kezdődőleg a nyári kisvíz idején hajtottak végre a 

lemaradás behozása érdekében, nem bizonyult elegendőnek. A szükséges kotrógéppark beszerzésére, az 

átvágások fejlődésének víz alatti kotrással való siettetésére, azonban csak 1893-ben került sor. 

 

                                                           
13 Vízügyi Levéltár BP. 
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A kiegyezés utáni évek 
 

A kiegyezést követő évek eredményei a vízügyek terén alig számottevőek, még az önkényuralom, a Bach-

korszak eredményeihez viszonyítva is megtorpanást jelentenek. Ami ebben az időben történt, azok sokáig csak a 

különböző rendelkezésekre és a szervezeti változásokra korlátozódtak. 1867-ben megszüntették az 

önkényuralom központi „Felügyelőségét” és „Dráva-szabályozási Császári- Királyi Bizottsággá” szervezték át, 

ami állami irányítás alá került. Fő feladatként a hajózási akadályok elhárítását, és az ezzel kapcsolatos 

mederrendezést kapta a Bizottság. A szabályozási tevékenységek már nem helyi érdekeltségi alapon, hanem 

állami feladatként készültek. 1870-ben a vízvári öreg kanyar védelmére 10 darab cölöpös-kőszekrényes 

sarkantyút építettek (VIZIG;1970), 1871-ben az árvíz teljesen elvitte, ami mutatja a folyó nagy erejét (A Dráván 

a legtöbb problémát az öreg kanyar, és az itt lévő nagy sziget okozta, és ma is okozza.). 1872-ben Barcson 

vízmércét állítottak fel (Révai Lexikon;1934)14, naponta kétszer végeztek leolvasást rajta. Az árvizek 

előrejelzésében nagyon fontos szerepe volt a barcsi vízmércének. 1873-75-ben készült el a detkovaci, 1880-82-

ben a tótujfalusi és 1882-85-ben az Eszék alatti kettős kanyar átvágása (VIZIG;1970).  

1882-ben a Császári- Királyi Bizottság általános bejárást végzett a Dráván, megállapították hogy a XVII. század 

végén és a XIX. század első felében épített sarkantyúk mederelzárások már sehol sem láthatóak, a folyó dunai 

torkolata szinte hajózhatatlan. A Dráva-torkolatának új kiképzése 1884-ben indult (VIZIG;1970), egy bal parti 

mellékágat zártak le először 120 méter hosszúságban. 1884-1886 között egy 860 méter hosszú partvédő művet 

építettek, az 1885-ben átvágott kettős kanyarulatot teljes hosszában védte a gátrendszer, hajózhatóvá vált a 

torkolat. A munkálatokhoz a terveket az Eszéki Királyi Folyómérnöki Hivatal készítette, és részt vett a 

kivitelezésben is a Királyi Bizottsággal együtt. 1886-ban Baross Gábor lett a Közmunka és Közlekedésügyi 

Minisztérium első embere megszüntette a felügyelete alá tartozó Császári- Királyi Bizottságot. A szabályozások 

folytatásával 1886-ban az Eszéki Folyammérnökséget bízták meg, kezdetben Jankovich László Somogy megyei 

főispán felügyelete mellett (Pallas Nagy Lexikona;1896)15. Baross Gábor hozzáértő szakemberekre bízta a 

munkálatokat, szerinte a Királyi Bizottságban nem voltak ilyenek (Baross G;1891)16. 

A kiegyezés utáni évek összegzéseként elmondható, hogy pozitív intézkedés volt a társulatok 

önkormányzatának visszaállítása és a Dráva mellékfolyóinak visszacsatolása, ami lehetőséget adott a 

munkálatok összehangolására. A meder rendezését tovább folytatták, 4 átvágást eszközöltek a Dráván 1869-82 

között Drávaszentmáronnál, Detkovácnál, Tótújfalunál, Szarvas községnél. A folyó nem ágyazódott be az új 

mederbe, az átmetszések nem voltak hosszú életűek. Egy- egy nagyobb árvíz levonulása után a folyó visszatért 

eredeti medrébe, vagy több ágra szakadt szét és így folyt tovább. Tévedés lenne ennek az eredménytelenségnek 

az okát a folyó mozgásaiban, és az 1860-as évek aszályaiban keresni. A megtorpanásért elsősorban a kiegyezés 

utáni idők vezető rétegének magatartása a felelős; nemtörődömsége, értetlensége a reformkor idején napirendre 

került történelmi feladattal szemben. Ahogy a vízi munkálatok egyik történetírója megfogalmazta: „Mind a 

kormány, mind a törvényhozás az ország életbevágó fontos ügyeivel lévén elfoglalva” (Wertheimer E.;1910)17. 

A Dráva-szabályozás terén fontosabb intézkedés nem történt. A társulatok alig tudták fedezni fenntartási 

költségeiket, sőt azokat, amelyek gátszakadás által szenvedtek, országos segély tartotta vissza a 

                                                           
14 Révai Lexikon (1934) I. kötet p.89 
15 Pallas Nagy Lexikona (1896) III. kötet p.104 
16 Baross Gábor (1891): Le commerce des transports en Hongrie BP. p.54 
17 Wertheimer Ede (1910): Gróf Andrássy Gyula élete és kora BP. p.208 
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végpusztulástól.” A Dráva-völgy gazdasági felemelésének ügyét a kor nemzedéke nem tekintette „életbevágó” 

nemzeti ügynek. Számukra “életbevágó” üggyé az uralkodóval, illetve az osztrák tőkével való egyezkedés 

jogilag elfogadható – s a közvéleményt elaltató – formáinak kialakítása, és főleg a kapitalizálódás - különösen a 

vasútépítés- által nyújtott anyagi lehetőségek megragadása lett (Wertheimer E.;1910)18. Ez a vasútépítési láz 

vonta el nemcsak az uralkodó rétegek figyelmét, hanem a tőkést, magát is, a megkezdett vízi munkálatok 

folytatásától: a folyószabályozások, ármentesítések, a napirendre került belvízrendezések támogatásától és az 

öntöző-, hajózócsatornák építésétől. A kapitalista gazdálkodásba és életformába idegen, elsősorban az osztrák 

tőke gyámsága alatt beletanuló uralkodó rétegek cserbenhagyták a „Dráva-völgy rendezésének” ügyét. Hiába 

biztosított az első Országgyűlés a közlekedés – a vízi utak és a vasutak együttes – fejlesztésére jelentős 

összegeket (1867. XIII. törvénycikk a MT- ból)19, a vasútépítésben érdekelt tőkéscsoportok gondoskodtak róla, 

hogy ezek csaknem kizárólag a vasútépítésben kerüljenek felhasználásra. 

E szellemnek megfelelően a törvényhozás hosszú ideig csupán különböző jogi intézkedésekkel támogatta a 

vízszabályozó társulatokat. Így született meg a vízszabályozási társulatokról szóló 1871 XXXIX. törvénycikk, a 

gátőrségről szóló ugyanez évi XL. törvénycikk, valamint a belvizek levezetése körüli eljárásokat szabályozó 

1874 XI. törvénycikk. A társulati törvényt 1879-ben (XXXIV. törvénycikk a MT- ból)20 az ügyvitelre és 

működésre vonatkozó újabb előírásokkal egészítették ki (Kvassay J.;1907)21. (Különösen az engedélyezési 

eljárással kapcsolatban.) Az 1869 után bekövetkező csapadékos időszak egyre magasabban tetőző árvizeivel 

ismételten felhívta a figyelmet a veszélyekre. 

Vészjelzésük azonban süket fülekre talált, s a közvéleményt csak a még súlyosabb, Tiszán levonuló 1879. évi 

szegedi árvíz tudta feléleszteni, amely az árvédelmi töltéseket áttörve, hátulról támadta meg Szegedet, és földig 

lerombolta az Alföld legvirágzóbb városát.  

Nem működött jól a Császári- Királyi Bizottság, amely összehangolta, egységes műszaki koncepció keretébe 

illesztette az egyes társulatok tevékenységét. Mindezzel párosult a folyammérnöki hivatalok, a vízügyi igazgatás 

szervezetének leépítése, az állami ellenőrzés és irányítás lazasága, ami szabad utat nyitott a tervszerűtlenségnek, 

a részérdekek – elsősorban a nagybirtokosok érdekei – érvényesítésének. Az egyes társulatok töltésszelvényei 

eltérő méretűek voltak. A karbantartásról nem gondoskodtak. Hiányzott az árvízvédelmi készültség szervezet és 

az árvízi előrejelzés. Beszögellő töltésszakaszok bontották meg a hullámtér egységes vonalvezetését, a váltakozó 

szélességű hullámtéren torlódásokat, keresztirányú áramlásokat okozva, egyes töltésszakaszokat védhetetlenné 

tettek. Mindezt súlyosbította, hogy miközben rendszertelenül ugyan, de nagy lendülettel folyt a társulatok terhére 

végzett töltésezés, annál kevesebbet tettek az állami feladatot jelentő folyószabályozás, az átvágások kialakítása 

terén.  

Valójában ebből fakadtak a műszaki hibák: egyrészt a munka, egységes terv szerinti végzésének, állami 

ellenőrzésének hiányából, másrészt a társulatok magukra hagyatottságából, anyagi megterhelésük és teherbírásuk 

aránytalanságából, erőik szétforgácsoltságából és legfőképpen a fontos állami feladat, a folyószabályozás  

 

                                                           
18 u.o. 
19 Magyar Törvénytár (MT) 
20 u.o 
21 Kvassay Jenő (1907) Árvízvédelem BP. p.78 
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III. A Dráva-szabályozása 1886- I. világháborúig 
 

A Közmunka és Közlekedési Minisztérium 1886. április 25.-én kelt 11. 319. számú leiratával elrendelte, a 

Dráva-szabályozási tervkészítését a torkolattól egészen Zákányig. A szabályozási munka céljául a hajózás 

lehetőségének maximális biztosítását jelölte meg. A mederméretezést a középvízszintre kellett elvégezni 

(Hajózni már a kisvízre biztosítottnál is lehet, de nem biztonságos). 1886-ban megkezdődött a hidrológiai és 

hidraulikai alapadatok rendszeres gyűjtése, a medergeodéziai felvételeivel együtt (VIZIG;1970). Az adatok a 

méretezésen alapuló szabályozást tették lehetővé, a méretezést a 610 ml/sec-ban megállapított középvízi mederre 

végezték el (Baross G.;1891)22. Azt akarták elérni, hogy a 400 tonnás uszályok teljes terhelés mellett is 

közlekedni tudjanak. A vonalvezetésben követték a vízfolyást, attól csak ott tértek el, ahol túlfejlett kanyarulat 

alakult ki. A fennmaradt kéziratos számítások szerint a méretezés csak a hajózási szempontokat vette 

figyelembe, a hordalék és a jégelvonulás problémáival nem foglalkozott. A síkrajzi felvétel után 1000 

méterenként meder-keresztszelvényeket vettek fel (VIZIG;1970), helyüket „vállas kövekkel” jelölték meg (ma is 

látszanak). A helyszínrajzot 1: 10 000 és 1: 20 000-es méretarányban készítették el., amelyen az 1842-46-os 

állapotot is feltűntették (OL;TK 3567). Eszék környékére ezek alapján részletes szabályozási tervet dolgoztak ki. 

A közepes vízhozamot 610 ml/sec-ban határozták meg, erre a vízhozamra 2 méteres átlagos vízmélységet és 60 

méteres fenékszélességet állapítottak meg (VIZIG;1970). Sarkantyúkat 200 méterenként terveztek beépíteni. 

Rendszeres vízhozam mérés kezdődött el Barcsnál, a vízszint változásait Donji Miholjacnál és Zákánynál 

felállított vízmércén figyelték meg (Révai Lexikon;1934)23.   

Új szakasz kezdődött ezzel. Zákánytól a torkolatig terjedő szakaszára új felvétel és szabályozási terv készítését 

rendelte el a minisztérium, mert a folyó árvizei emelkedtek ,és nem tartotta a kijelölt főmedret. A munkálatok 

irányításában legfontosabb szerepe Baross Gábornak volt, aki 1886-1889 között irányította a Közmunka és 

Közlekedési Minisztériumot. A „Vasminiszter” 1889-1892-ig kereskedelemügyi miniszter volt, tovább 

támogatta a Dráva hajózásának az ügyét, hiszen fontos kereskedelmi útnak tartotta. 1892-ben hajón bejárta a 

Drávát teljes hosszában a Hivatal munkatársaival együtt. Keresztülvitte, hogy 1893-ban megbízzák az Eszéki 

Folyammérnöki Hivatalt, hogy a folyót tegyék hajózhatóvá. Egy hónap állt rendelkezésükre hogy újra felmérjék 

a Drávát, bejárták a folyót egy hét alatt, kijavították az 1886-os helyszínrajzot. Két részre osztották a Drávát, a 

Barcs alatti szakaszon a hajózási akadályok megszűntetését tűzték ki célul. A Barcs-Zákány közötti szakaszon a 

hajózási idény meghosszabbítását, gőzhajózás feltételeinek a biztosítását tekintették elérhető feladatnak. Az 

árvízvédelmet megoldott feladatnak vették, a medret azonban még rendezni kellett ehhez. A kivitelezési munkák 

1895-ben kezdődtek el a Dráva alsó szakaszán, az első lépésben a torkolattól Barcsig tették hajózhatóvá a 

főmedret. Az alsó szakaszán a folyó beágyazódott, ezért ma úgy tűnik, mintha csak Barcsig szabályozták volna. 

A főmeder kialakításához el kellett zárni az összes átvágott kanyarulattól, jelentős kőanyag odahordásával. Elő 

volt írva, hogy a költségeket a minimumra kell csökkenteni, ezért a homorú partoknál rőzseművekkel 

helyettesítették a kőanyagot. A munkálatoknál a legnagyobb problémát az okozta, hogy nem állt rendelkezésre 

megfelelő vízépítési kő, és követ magas szállítási költségek mellett lehetett csak biztosítani. 1899-ben az 

Országos Vízépítési és Talajjavító Hivatal ellenőrizte az addig elkészült munkálatokat (Kvassay J.;1907)24, és a 

                                                           
22 Baross Gábor (1891): Le commerce des transports en Hongrie BP. p.100 
23 Révai Lexikon (1934) II. kötet BP. p.214 
24 Kvassay Jenő (1907) Árvízvédelem BP. p.154 
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további terveket 1899/139-es számú rendeletével fogadta el (Ihrig D.;1973)25. 1904-ig tartott az első szakasza a 

munkálatoknak. A kivitelezésben nem tartottak szigorú sorrendet, egyidejűleg dolgoztak a Dráva-torkolatánál, 

Eszéknél, Donji Miholjacnál, Moslavinánál, Révfalunál, Budkovácnál, Tótujfalu térségében, Barcs alatt és fölött 

a folyón. Még Vízvárnál is belekezdtek az öreg kanyar átmetszéséhez (Mike K.;1991)26. Az első szakasz 

eredményesen zárult, évente 400 000 koronájába27 került az államnak. Baross Gábor 1892-ben azt akarta, hogy 

az egész folyót tegyék hajózhatóvá, ehhez a felső szakaszon is rendezni kellett a medret. A Dráva-szabályozás 

egyik legnagyobb támogatója a „Vasminiszter” 1892-ben meghalt. Nagy elgondolása azonban megvalósult, 

Erdély és a Balkán félsziget gabonáját és ásványkincseit a Tisza- Duna- Dráva útvonalon szállították a fiumei 

vasúthoz, és azon át a tengerpartra. A Déli Vasúton keresztül Ausztria – az Örökös Tartományok – irányába is 

eljutottak ezek a termékek. A koncepció olyan jól működött, hogy 1904-ben újabb szabályozási terv készült, ami 

Eszéktől Varasdig tette volna teljesen hajózhatóvá a főmedret. A hozzá szükséges fedezetet az 1908-as XLIX. 

törvénycikkben biztosították. A hajóforgalom annyira megnövekedett a Dráván, hogy a szabályozásnál 

figyelembe kellett ezt venni. Ezért az általános terv alapján évente készítették elő a következő év munkáját, és 

havonta határozták meg a munkák sorrendjét. A vonalvezetésnél már nem ragaszkodtak a vízfolyás adta 

kanyarokhoz, hanem új francia elvet (Fargue-Girardon) követtek. Az I. világháború kitöréséig a tervbe vett 86,5 

km-es szabályozási munkából 32 km készült el. Barcs-Drávatamási között 7,8 km, Tótujfalu-Felsőszentmárton 

között 11,4 km, Kémes-Kisszentmárton között 12,8 km-es szakasz. A vízvári öreg kanyarnál is folytak tovább 

munkálatok, de itt a Drávát nem lehetett megregulázni (VIZIG;1970). A munkálatok 1915. november 27-én 

leálltak, nem épült meg a második szakaszban tervezett hajóút. 

A két szakaszban elért eredmények akkor maradhattak tartósak, ha a mellékfolyókat szabályozó társulatokat 

megszervezik. Újjászerveződött 1896-ban a Feketevízi Lecsapoló Társulat, „Fekete, Pécsi, és Egerszegi 

Vízlecsapoló Társulat” néven (1932-ben végleg rendezték a Fekete vizet, és a Pécsi vizet). A Kápolnai-és Sellyei 

Gürü Lecsapoló Társulat 1911-ben jött létre a nevében szereplő csatornák, és mellékágaik kiépítésére és 

fenntartására, feladata volt még a zalátai nyári gát fenntartása, és az árvízvédekezés a Dráván. A Dázsony- 

Dárdai Ármentesítő és Belvízlevezető Társulat 1918-ban alakult meg és vette át az “Ősgát” töltésszakaszt, amit a 

trianoni országhatár később kettévágott. Az Egerszegi-csatornát 5 km-es töltésezéssel a Fekete-vízbe vezették, az 

árvízmentesítést eredményesen oldották meg. 

A teljes program végrehajtását az I. világháború kitörése nagyban hátráltatta. A munkálatok mégis olyan 

eredményesek voltak, hogy az általuk létrehozott rendszernek sikerült ellenállnia a későbbi árvizeknek (még a II. 

világháború alatt is többé-kevésbé jól szerepelt, és 1970-ben sem lett ezért katasztrófa).  

A tervezetet a 1908. XLIX. törvénycikk emelte törvényerőre, amelyben az Országos Vízépítési és 

Talajjavító Hivatal a hajózás mellett az öntözéssel való vízhasznosítást is meg akarta oldani (Kvassay J.;1907)28. 

Ez irányú törekvéseiket a háború megakadályozta, és csak kezdeti lépéseket tudtak tenni, ezért nagyarányú 

belvízszabályozásba fogtak Kvassay vezetésével. Az árvédelmi munkálatok előrehaladása és az ármentesítő 

társulatok kialakulása adott nagy lendületet a síkvidéki vízrendezéseknek. Ez tette szükségessé és lehetővé, hogy 

a mentesített területeken, a töltések mögött összegyűlő belvizek levezetéséről is gondoskodjanak. (A 

                                                           
25 Ihrig Dénes (1973): A magyar vízszabályozás története BP. p.414 
26 Mike Károly (1991): Magyarország ősföldrajzi viszonyai BP. p.76 
27 Magyar Nagylexikon 6. (1999) BP. p.787 
28 Kvassay Jenő (1907) Árvízvédelem, az árvédelemre vonatkozó törvények és ministeri rendeletek BP. p.97 
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belvízrendezés fogalmát szűkebb értelemben, sokáig ezzel a történetileg csak a XIX. század második felében 

felmerült feladattal azonosították.) 

Az Alföld mélyebb területein éppúgy, mint a Dunántúl folyóvölgyeiben és a peremvidék medencéiben keletkező 

időszakos, vagy tartós vízborítások vízpótlásáról túlnyomórészt a környező csapadékosabb hegy- és 

dombvidékek vízfolyásai gondoskodtak. Így az ármentesítések és folyószabályozások, s a velük kapcsolatos 

vízrendezések a korábbi vizes rétek, sárrétek, nádas-mocsaras területek nagy részének művelhetővé tételét 

biztosították. Jelentős területek maradtak azonban e vízrendezési munkálatok hatókörén kívül: olyanok, melyek 

vízpótlása a kevésbé jelentősnek vélt kisebb vízfolyásokból, a rossz vízháztartású talajokba beszivárogni nem 

tudó csapadékból, esetleg a környező területek fakadó-vizeiből származott. Kiderült, hogy a korábbi, 

időszakosan vízzel borított területek vízborítását jelentős részben a befogadón kívül érkező külvizek és a 

belvizek okozzák.  

Így az árvédelmi gátak hiába védték meg e területeket a (általában csak a befogadón keresztül érkező) 

külvizektől, mert ugyanakkor megakadályozták a gátak mögött felgyülemlő belvizek levezetését is. 

A belvízborítás okozta károk, pedig kedvezőtlen időjárási viszonyok (fagyott talaj, kedvezőtlen 

csapadékeloszlás, stb.) között a korábbi árvizek pusztításait is felülmúlták.  

Az ármentesítés munkája tehát, mely ekkorra már több millió holdnyi területet állított a mezőgazdaság – főleg a 

szántóföldi termelés – szolgálatába, korántsem biztosította e területek teljes és tökéletes hasznosításának 

lehetőségeit. Az ármentesítés után további feladatot jelentett a talajok termékenységének kedvező vízháztartás 

biztosítása (csapadékos időszakokban belvízlevezetéssel, lecsapolással, aszályok idején öntözéssel). Az ország 

gazdasági fejlődése mellett ekkorra a népesedési viszonyok alakulása is időszerűvé tette a mezőgazdasági 

termelés további fejlesztését, biztonságának fokozását. Nemcsak gazdasági szempontból vált szükségessé a káros 

vízborítások megszüntetése - legalábbis időtartamának csökkentése- a tenyészidő lehető legteljesebb 

kihasználása érdekében; hanem a mezőgazdaság népességeltartó képességének fokozása, a növekvő népesség 

munkalehetőségeinek biztosítása érdekében is. Mint azt a növekvő munkanélküliség és kivándorlás bizonyította, 

már a századfordulón időszerűvé vált a vízrendezés további feladatainak megvalósítása, beleértve az öntözéses 

gazdálkodás bevezetését is. 

A feladat megoldására azonban a magyar mezőgazdaság, illetve a fennálló feudálkapitalista társadalmi-

gazdasági rendszer nem volt képes. 

A magyar mezőgazdaságot részben az osztrák ipari tőkével való kapcsolata, részben a hazai tőkés fejlődés (a 

mezőgazdasági tőkének az iparba való átáramlása) fosztotta meg a további fejlesztést szolgáló befektetésekhez 

szükséges ösztönzéstől és anyagi eszközöktől. Csak a termelés biztonsága, belterjessége felé vezető első lépések 

megtételéig, a belvízlevezető rendszerek fokozatos kiépítéséig juthatott el. 

A feladat megoldását túlnyomó részben a tevékenységi körüket a belvízrendezésre is kiterjesztő ármentesítő 

társulatok, részben pedig az újonnan alakult belvízlevezető társulatok vállalták. 

A belvízlevezetés mai rendszerének, színvonalának kialakulása hosszú fejlődés eredménye. Az árterületekre 

érkező külvizek elvezetéséről a mentett területek peremén vezetett, megfelelő vonalozású felfogó-, vagy 

övcsatornák építésével gondoskodtak. A kialakított belvízlevezető csatornahálózatot pedig a zsilipekkel 

lépcsőzetes szakaszokra osztották. Majd a víznek a legalsó szintről való mielőbbi elvezetése, az árvízi mederbe 

való átemelése érdekében a csatornák torkolati zsilipjei mellett szivattyútelepeket építettek. A zsilipépítés terén 
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nagy haladást jelentett a töltések állékonyságát nem csökkentő, csőzsilipek alkalmazásának elterjedése a XIX. 

század végén.  

A töltések jóknak mutatkoztak mind az 1913-as és 1915–ös nagyobb árvizeknél is. Az Országos Vízépítési és 

Talajjavító Hivatal a folyó- és mederszabályozásban is nagy feladatokat oldott meg (Kvassay J.;1907)29. Ez 

szükséges is volt, mert vissza kellett állítani a vízjárási viszonyok egyensúlyát, az átvágások anyamederré való 

fejlesztését. A feladatokra már nagyobb teljesítményű kotróhajókat vetettek igénybe. 1918-ban lezáruló komplex 

programjával véget ért a Dráva egységes és tervszerű szabályozása, bár maradtak még megoldatlan problémák, 

mint a hajózás és a szakadó partok kérdése. 

 

IV. A Dráva-szabályozása a két világháború között és a II. világháború 

idején 
 

1921-ig a Dráva menti területek szerb megszállás alatt voltak, és teljesen csak 1923-ra ürítették ki a 

Magyarországnak ítélt részeket. A Trianoni Békeszerződés nemzetközi vízi útnak tűntette fel a Drávát, a hajózás 

volumene azonban rohamosan csökkent (Erdősi F.;1971)30. A Szerb- Horvát- Szlovén Királyság csatlakozott a 

Kisantant államaihoz. Romániával, Csehszlovákiával közösen magyarellenes politikát folytattak, gazdasági 

együttműködésünk szinte teljesen megbénult. 

A Dráva-szabályozásának az igénye tovább élt magyar oldalon. 1928-31 között a Nagykanizsai Folyammérnöki 

Hivatal Kofranek Vendel vezetésével az Old- Barcs közötti szakaszra szabályozási tervet készített 

(VIZIG;1970). Az előmunkálatok során geodéziai munkával újra felmérték a vizsgált folyószakaszt, a 

hidraulikai adatokat újabb vízhozam-méréssel és vízszintrögzítéssel bővítették. Az elkészített tervekből nem lett 

semmi, a gazdasági világválság miatt nem volt rá pénz, és az engedélyeztetés is elhúzódott.  

Az 1929. évi III. törvénycikk adott először 3,8 millió pengőt a legsürgősebb vízi munkálatokra, addig az 

országnak nem volt pénze még a szinten-tartásra sem. 1934-ben Szentborbáson állandó vízmércét létesítettek 

(Révai Lexikon;1934)31. A folyószabályozási munkák közül, a meglévő állapot fenntartásával, 

partbiztosításokkal, újonnan keletkezett mellékágak elzárásával foglalkoztak. 

A társulatok is nehéz helyzetbe kerültek Trianon után. 1927-ben újjászervezték az adó-visszatérítés rendszerét, 

ezzel csökkent az állami segítség és a vasúti hozzájárulás is kevesebb lett. Az utak hozzájárulása megszűnt. A 

belvízrendezési feladatokat is a társaságok kötelességévé tették. Ezek után a jó viszony megromlott az állammal. 

A folyamatok oda vezettek, hogy az adósságaik már hatalmas összegekre rúgtak, mert folytatták az ár- és 

belvízvédelmi fejlesztéseket. 1935 végére az adósságuk már több millió pengőre nőtt (Polohn-

Szappanos;1974)32. Mégis sikerült befejezniük mindenhol a mellékfolyók szabályozását (1932-ben Fekete-víz, 

Pécsi víz szabályozása).  

A Vízrajzi Osztályt Vízrajzi Intézet néven újjászervezték (VL;27.23.4). Felmérései nagy szerepet játszottak a 

vízgazdálkodás távlati tervezésében, és vízimérnökeink reális felméréseiben. Közéjük tartozott Sajó Elemér is, 

aki rövid ideig a vízügyi szolgálat élére kerülve, színvonalas programjával méltán volt az Országos Vízépítési és 

                                                           
29 Kvassay Jenő (1907) Árvízvédelem, az árvédelemre vonatkozó törvények és ministeri rendeletek BP. P.79 
30 Erdősi Ferenc (1971) Somogy megye múltjából, a Dráva hajózása -In: Levéltári Évkönyv 2. Kaposvár pp. 1-7 
31 Révai Lexikon (1934) BP. II.kötet p.208 
32 Polohn-Szappanos (1974): Árvízvédelmi társulatok Pécs p.234 
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Talajjavító Hivatal vezetőjének Kvassay Jenőnek utóda. 1930-ban terjesztette a kormány elé 30 éves beruházási 

programját az úgynevezett „Emlékiratát”, amelyben a keretterv módszer mellett foglal állást (Sajó E.;1931)33. 

Alapelve, hogy az alapproblémákat már nagyrészt megoldották, ezért itt az ideje egy korszerű és átfogó 

vízrendezési programmal a vízhasznosítást is megoldani. Erre 250 millió pengőt kért. A miniszterek azonban a 

gazdasági válsággal voltak elfoglalva és visszautasították Emlékiratát. Az 1932-es árvíz után aszályos időszak 

következett. A kormány a komplex vízhasznosítás helyett öntözési programot akart. A vízügyi szakembereknek 

sok huzavona után sikerült elfogadtatniuk elképzeléseiket, hogy a fejlesztés tudományosan és fokozatosan 

valósuljon meg (Sajó E.;1931)34. Eredménye az 1937.- évi XX. törvénycikk Öntözési Alap létrehozása, amit az 

Országos Öntözésügyi Hivatal kezelt. 

Sajó Elemér Emlékirata a vízgazdálkodás központi helyét és jelentőségét hangsúlyozva, egész gazdasági életünk 

fejlesztésében kiterjeszkedett a vízgazdálkodás minden ágára: a közlekedés fejlesztésének kérdéseire, a vízerő-

hasznosításra, a mezőgazdasági vízgazdálkodásra és a vízellátásra is. A mezőgazdasági vízgazdálkodás 

feladatain belül pedig hangsúlyozottan utalt a passzív vízgazdálkodás még megoldatlan feladataira: az 

ármentesítések és belvízmentesítések biztonságának szükséges fokozására is. 

A program közreadása után megkezdték a benne felvázolt keretek kitöltését: az egyes vízgazdálkodási ágak 

részletes és szakszerű, műszakilag és gazdaságilag egyaránt megalapozott kidolgozását is. Sajó Elemér nemcsak 

a vezetése alatt álló vízügyi műszaki főosztály munkáját állította e feladat megoldásának szolgálatába, hanem 

felhasználta elgondolásainak propagálására a Földművelésügyi Minisztérium könyvkiadását is. 

E vízügyi program fő erőssége, hogy nemcsak az adott gazdasági helyzet és feladatok elemzése, hanem egész 

gazdasági fejlődésünk, s ezen belül vízépítésünk történetének tanulmányozása alapján készült. 

Sajó Elemér a víziút-fejlesztés kulcskérdésének tekintette a Duna-Tisza-csatorna megépítését, mely 

nagymértékben növelné vízi útjaink hasznosíthatóságát: egy 105 km-es útszakasszal egybefüggő hálózattá 

alakítaná két részre szakított víziút-rendszerünket. A csatorna megépítésétől a drávai hajózás újjáéledését is 

várták. Sajó Elemér a csatorna építésének költségeit 1930-ban kereken 100 millió pengőre, az olcsó vízi 

szállítástól várható megtakarítást pedig évi 15 millió pengőre becsülte, ami nem kevesebbet jelentett volna, mint 

a befektetett tőke 15%-os kamatozását. Az egész víziút-fejlesztési programból a korszak végéig alig valósult 

meg valami. Vízi útjaink a két háború között a legésszerűbb program ellenére sem fejlődtek. Sőt, a megfelelő 

karbantartás hiánya miatt annyira elhanyagolttá váltak, hogy alig feleltek meg a korszerű hajózási 

követelményeknek.  

Az Emlékirat ismételten hangsúlyozta, hogy jelentős területeket kell még ármentesíteni az országban (pl. vízvári 

öreg kanyar), s még nagyobb a belvízrendezésre szoruló területek kiterjedése. Nyilvánvaló, hogy a meglevő 

berendezések is nemcsak állandó karbantartásra, hanem fejlesztésre, korszerűsítésre szorulnak, hiszen a 

gazdasági élet fejlődésével növekszik az igény a termelés biztonságának fokozására.  Azt állítani, hogy mindez 

az egyik közgazdaságilag legképzettebb, s legszélesebb látókörű vízimérnökünk előtt nem lett volna ismeretes, 

célzatos ferdítés. A drávai védgátak szükséges kiigazítása és fejlesztése, az egyenetlen dunai védgátrendszer 

korszerűsítése éppúgy elmaradt, mint a régóta sürgetett dunai jégtörő flotta létrehozása.  

1938. március 5-én elindult a győri fegyverkezési program, a bécsi döntések után Magyarország belesodródott a 

                                                           
33 Sajó E. (1931) Emlékirat vizeink fokozottabb kihasználása és újabb vízügyi politikánk megállapítása 
tárgyában BP. p.156 
34Sajó E. (1931) Emlékirat vizeink fokozottabb kihasználása és újabb vízügyi politikánk megállapítása tárgyában 
BP. p.159 
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II. világháborúba. A háború évei a vízügyi szolgálat talán legsúlyosabb évei voltak. Az ár- és belvízvédelemre 

már 1940-ben kormánybiztosságot kellett kinevezni, amelynek négy éven át folyamatosan rengeteg munkája 

volt. Árvizek miatt az 1940-41-es év, belvízvédelem miatt az 1940 és 42-es év volt nagyon nehéz, a hirtelen 

történő olvadás miatt. Már nemcsak a földeket kellett vízmentesíteni, hanem a településeket, utakat, vasutakat is. 

1943-44-ben pedig jöttek a háborús pusztulások (bombázások, és a vörös hadsereg). A vízügyi hivatalok 1944. 

május-júniusában már képtelenek voltak ellátni munkájukat. 1944 szeptemberében kiürítési rendelet érkezett 

hozzájuk a Földművelésügyi Minisztériumból. 

 

V. Dráva-szabályozás 1945-től a 80-as évekig 
 

1945 után a Dráva folyó és környéke lezárt területté vált, Tito Jugoszláviája nem volt hajlandó elfogadni Sztálin 

követeléseit. 1954-től oldódni kezdett a rossz viszony, a határzár egészen 1990-ig megmaradt. 

1948. március 25-én államosították az ármentesítő vízszabályozó és lecsapoló társulatokat. Vagyonuk az államra 

szállt, személyi állományukat az 1948-ban létrehozott Országos Vízgazdálkodási Hivatal szervei vették át. Az 

1949. augusztus 20.-án elfogadott új alkotmány értelmében a vízszabályozásokat és a vízi létesítmények 

fejlesztését, fenntartását átvette az állam a társulatoktól. Az első hároméves terv az újjáépítésekkel, az első 

ötéves terv a nehézipari nagyberuházásokkal foglalkozott. Az Országos Vízgazdálkodási Hivatal is elhanyagolta 

helyi szinten a vízgazdálkodás feladatait. Fenntartás hiányában pár év alatt tönkrementek a vízművek. A 

megalakult állami gazdaságok és termelőszövetkezetek a gátakat tették tönkre azzal, hogy útnak használták 

azokat a nagyobb esőzések idején. A megépült töltésrendszernek hirtelen nem lett gazdája, a feloszlott társulatok 

tagjai méltán panaszkodtak, hogy olyan pusztulás következik be, mint a török idején. A Dráva árhullámai 

minden évben növekedtek, a Hivatalnak még elképzelése sem volt arra, hogy mit tegyenek árvíz katasztrófa 

idején. 1951-ben 526 cm-rel tetőzött az árvíz Drávaszabolcsnál. A védekezést elsősorban az értékes, széles 

hullámteret megvédő nyárigát megerősítésével akarták megoldani (VL;27. 23. 5.). Az áradó víz átszakította, 

majd elmosta a jelentős pénzen épült töltést, és csak a hátrébb lévő megyei töltés állította meg. Legsúlyosabb 

helyzet az egerszegi csatornánál, és Szaporcánál alakult ki, ahol a megyei töltés is nehezen állt ellen a folyónak. 

Jelentős károk keletkeztek Jugoszláv oldalon is, ők már akkor felvetették, hogy közösen kellene végleg 

megoldanunk a Dráva-szabályozását. Jugoszlávia a gátakkal való szabályozás mellet döntött. Terveikben először 

a Dráva felső szakaszának a szabályozása szerepelt. Ott nem kellett egyezkedniük Magyarországgal, akivel 

ekkor még komoly ellentéte volt a szovjet-jugoszláv vita miatt. Az 1953-ban megalakult Országos Vízügyi 

Főigazgatóság -a Baranya és Somogy megyei Tanáccsal közösen- közmunkával újjáépítette a megsérült gátakat. 

Az 1951-es árvízszintet vették alapul a töltésmagasság meghatározásánál (VL;27.23.6.). Szaporcánál és az 

egerszegi csatornánál megerősítették a védvonalat. Az 1959-ben létrejött Drávai Nyárigát Társulat vált igazi 

tulajdonossá a térségben (VL;27.23.7). Az állami gazdaságokat perrel fenyegette meg, ha tönkreteszik a gátakat. 

Pénz fizetésére kötelezte őket, területeket sajátított ki tőlük az árvédelem biztosítására. A társulathoz 19 300 fm. 

töltés tartozott Vejkitől indult ki és Szaporcánál csatlakozott a megyei töltéshez. A Vízügyi Levéltár 

dokumentumaiból kitűnik, hogy megszervezték a védekezést. A gátak feletti műszaki felügyeletet a pécsi Dél- 

dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője gyakorolta, aki egyben az árvízvédekezés vezetője is volt. Készültségi 

állapotot rendeltek el, ha a barcsi állami vízmérce a 430 cm-es szintet meghaladta, ekkor már katonai erőt is 

igénybe vehetett a Társaság. Ha az 500 cm-t elérte és további áradás volt várható, az előírás szerint át kellett 
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vágni a töltést, és a védett területeket elárasztották. Árvíz idejére szakaszvédelmi vezetőt nevezett ki a pécsi 

vízigazgatóság vezetője, aki teljes felhatalmazással és teljes felelősséggel tartozott a védekezés ideje alatt. 

Naponta tett jelentést mindenről a pécsi vízigazgatás vezetőnek, aki ezt továbbította a megyei tanács elnökének 

és a kormánybiztosnak. Az árvédekezés befejezését is a vízigazgatóság vezetője rendelte el, a helyreállításokról 

a társulat elnöke és a szakaszvédelem vezetője intézkedett. 1954-től kezdve tárgyalások folytak a jugoszlávokkal 

közös szabályozási terv létrehozásáról. A Vízgazdálkodási Egyezményt 1955-ben kötötték meg (VIZIG;1986). 

Elhatározták, hogy vízerőműveket építenek a közös szakaszon. A legnagyobb beruházás a barcs- gyurgyeváci 

vízlépcső lett volna, ami pénzhiány miatt nem valósult meg. 

A közös Bizottság első ülésszakán 1957-ben (VIZIG;1986), a Dráva közös érdekű szakaszának mondták ki a 

Mura betorkolásától a Dráva dunai torkolatáig terjedő folyószakaszt. Megállapították, hogy a közös érdekű 

szakaszon valamennyi feladat csak közösen oldható meg. 

A szabályozás igénye a Bizottság 1958-ban megtartott II. ülésszakán merült fel (VIZIG;1986). Geodéziai 

felvétel készült, szabályozási vonaltervet és általános szabályozási tervet fogalmaztak meg közösen. 1959-ben a 

IV. ülésszakon a Bizottság elfogadta az általános szabályozási tervet (VIZIG;1986). 

A kiviteli munkák 1968-ig egyenletes ütemben készültek, de mindkét fél csak a saját szakaszán végezte a 

szabályozást. Már 1959-ben elhatározták, hogy a 75 fkm. felett is ki kell dolgozni a szabályozási tervet, de csak 

1967-ben döntöttek a közös szabályozási terv készítéséről a 75-85 fkm. közötti szakaszra (VIZIG;1986). 1968-

ban a XIII. ülésszakon megállapodtak, hogy a munkákat a folyó bal partján a magyarok, jobb partján a 

jugoszlávok építik meg, tekintet nélkül az országhatár helyzetére. A költségeket 50-50 %- os arányban osztják 

meg. 

1978-ban fejezték be a 75-85 fkm. közötti szakasz szabályozását. A 85-95 fkm. közötti szakasz szabályozása 

1974-ben kezdődött el, és csak a 80-as évek végére fejeződött be. A 95-130 fkm. közötti szakaszon 1970-ben 

sürgős beavatkozásra volt szükség, a 70-es években csak lokális beavatkozásokra került sor (VIZIG;1986). Ezek 

a beavatkozások nem oldották meg a szakaszon elhelyezkedő két túlfejlett kanyarulat zalátai és a drávasztárai 

rendezését. Csak 1993-94-ben vágták át a két kanyarulatot, ami az utolsó nagy beavatkozás volt a folyó életében 

(VIZIG;2002). A 180-199 fkm. közötti szakaszon helyezkedik el a vízvári öreg kanyar, mai is a legtöbb 

problémát okozza a folyón, északi és déli irányban mozog a folyó medre a laza talaj miatt. A közelében húzódó 

vasútvonal szükségessé tette a kanyarulat átvágását, amit a jugoszláv fél 1979-82 között hajtott végre. A 

kialakított szelvény túlméretezettnek bizonyult, mert a jugoszlávok már a megépülendő barcs-gyurgyeváci 

vízerőmű duzzasztott medrével számoltak (VIZITERV;1977)35. Ma is gondokat okoz ezért a vízvári öreg kanyar, 

a nemzeti park nem engedi a szabályozását. A 227-238 fkm. közötti folyószakasz jugoszláv oldalon található, 

1971-ben készítettek tervet a szabályozására déli szomszédaink. A Bizottság 1974-ben hagyta jóvá a kiviteli 

tervet, úgy hogy a jugoszláv tervet egyeztették a barcs-gyurgyeváci vízlépcső terveivel (VIZITERV;1979)36. A 

szabályozási munkák, jugoszláv kivitelezéssel, 1978-ban kezdődtek el, és elkészítették a zákány-botovoi 

mederátvágást. A jugoszláv fél ide is vízierőművet tervezett miután a barcs-gyurgyeváci vízerőmű pénzügyi 

okok, és a magyar fél környezetvédelmi kifogásai miatt nem valósult meg. A magyar fél a Mura torkolatnál, 

Őrtilosnál rendezte a szabályozási munkákat, ezek még ma sincsenek megoldva, a nemzeti park itt sem 

engedélyezi a további szabályozásokat. Jugoszlávia felbomlásával a Bizottság működése szünetelt, a 90-es évek 

                                                           
35 VIZITERV (1979) Djurdjevac-Barcsi vízlépcsőrendszer BP. p.48 
36 VIZITERV (1979) Djurdjevac-Barcsi Vízlépcsőrendszer BP. p.34 
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első felében háború volt a Dráva-partján. Horvátország felújította kapcsolatait Magyarországgal, de 

egyértelművé tette, hogy a folyó szabályozást vízerőművekkel kívánja megoldani. 1994-ben megépítette a 

dubravai vízerőművet Zákány közelében a horvát oldalon. Az erőmű hatására a Dráva vízszintje lecsökkent és 

napi 50 cm-es vízingadozásokat eredményezett, ami szinte hajózhatatlanná teszi a folyót. Ezért már 94-ben 

előkészítették a botovoi vízerőmű építését, amit a 90-es évek végén már Novo Virjében akartak megépíteni. 

Ezzel hajózhatóvá tették volna a Dráva felső szakaszát, és csak a magyar részek Vízvár és Barcs között maradtak 

volna szabályozatlanok. A természetvédők tiltakoztak a várható következmények miatt horvát és magyar oldalon 

egyaránt. A Novo Virjénél felduzzasztott folyó Dubrováig növelte volna a vízszintet, ezzel a Duna Dráva 

Nemzeti Park vesztett volna el Zákánynál és Őrtilosnál. Az Enron amerikai energetikai nagyvállalat csődbe 

jutása miatt leállították a vízerőmű építését Novo Virjénél. A pénzügyi befektető kilépése után a horvátoknak 

nem volt elég pénze az erőmű megépítéséhez. Így veszélybe kerültek a további elképzeléseik, vízlépcsőket 

terveztek Gyurgyevácnál és Eszéknél a folyón, megvalósult volna a Dráva teljes duzzasztása. A Duna Dráva 

Nemzeti Park elvesztette volna területeinek egy részét. A vízerőművek építése ma is napirenden van, az új 

horvát kormány folytatni szeretné a megkezdett építkezéseket.  

 

VI. Irodalomjegyzék 
 
• ALBRECHT FHCG. (1883) Albrecht főherczeg bellyei uradalma Bécs 
• ANDRÁSFALVY B. (1975) A Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében, az 

ármentesítés befejezéséig Szekszárd 
• ANDRÁSFALVY B. (1973) A Sárköz és a környező Duna menti területek ősi ártéri gazdálkodása, és 

vízhasználatai a szabályozás előtt BP.  
• BULLA B.- MENDÖL T. (1947) A Kárpát-medence földrajza BP.  
• BAROSS G. (1891) Le commerce, l’industrie et le régime des transports en Hongrie BP. 
• CHOLNOKY J. (1929) Magyarország földrajza Pécsi Tudományos Gyűjtemény  
• ERDŐSI F. (1971) Somogy megye múltjából, a Dráva hajózása -In: Levéltári Évkönyv 2. Kaposvár pp. 1-74 
• IHRIG D. (1973) A magyar vízszabályozás története BP.  
• IVÁNYI I.- LEHMANN A. (2002) Duna- Dráva Nemzeti Park BP.  
• KEPES A. (1998) Víztársulatok a Dráva mentén Baja 
• KOVÁCS A. (2002) Szlovénia története PhD. Doktori Disszertáció Pécs 
• KRAUSZ V. (1979) Vizitársulat a Dráva-völgyében -In: Vízgazdálkodási Társulatok Tanácsadója 5. szám 

BP.  
• KVASSAY J. (1907) Árvízvédelem, az árvédelemre vonatkozó törvények és ministeri rendeletek BP. 
• LOVÁSZ GY. (1972) A Dráva-Mura Vízrendszer vízjárási és lefolyási viszonyai BP.  
• MIKE K. (1991) Magyarország ősvízrajza és felszíni vizeinek története BP.  
• MANTUÁNÓ- KEREKES (1970) A Dráva folyó árvízvédelmi múltja és jelene, VIZITERVI ÉRT. 70/1.  
• NAGY L. (1976) A Batthyány uradalom javai 1701-ben BP. 
• PALLAS NAGY LEXIKONA I-XVI. (1896) BP. 
• POLOHN I.- SZAPPANOS F. (1974) Vízgazdálkodási társulatok a Dráva-völgyében Pécs 
• RÉVAI LEXIKON I.-X. (1934) BP. 
• ROZS A. (1986) A Sellyei Batthyány uradalom javai 1774-ben Pécs 
• SAJÓ E. (1931) Emlékirat vizeink fokozottabb kihasználása és újabb vízügyi politikánk megállapítása 

tárgyában BP. 
• SRSAN S. (2000) Kopacki Rit na starim zemmljovodima i nacrtima Bilje 
• UJVÁRI ZS. (2002) Mesélnek a képek Pécs- Eszék 
• UHERKOVICH Á. (1995) A tervezett Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti területeinek zoológiai 

kutatásairól -In: Dunántúli Dolgozatok; Természettudományi Sorozat, 8. Pécs pp. 5-8 



 16

• VÁRADY F. (1896) Baranya múltja és jelene I.-II. kötet Pécs 
• VÉR Á. (1996) A Duna- Dráva Nemzeti Park Pécs 
• VITUKI (1974-75) A Dráva alsó szakaszának hidrogeológiai feltárása BP. 
• VITUKI (1978) Vízrajzi évkönyv BP. 
• VIZITERV (1970) A Dráva folyó hidrológiai, hidraulikai és potamológiai vizsgálata BP.  
• VIZITERV (1973) Információ a Dráva és Mura folyókat érintő vízgazdálkodási elgondolásokról BP. 
• VIZITERV (1977) Közösérdekű Dráva-szakasz komplex hasznosítása BP.  
• VIZITERV- ELEKTROPROJEKT (1977) Közösérdekű Dráva-szakasz komplex hasznosításának gazdasági 

elemzése Budapest- Zagreb 
• VIZITERV (1979) Djurdevac- Barcsi vízlépcsőrendszer BP.  
• VIZITERV- ELEKTROPROJEKT (1976) Durdevac- Barcsi vízlépcsőrendszer közös tervtanulmánya 

Budapest- Zagreb  
• VIZIG (1961) A magyar Dráva- part értékelése Pécs 
• VIZIG (1965) Dél- Dunántúl Vízgazdálkodási Keretterve I. kötet BP. (kézirat)  
• VIZIG 1979. Baranya megye vízgazdálkodási-fejlesztési koncepciója 1976-1990. Pécs 
• VIZIG (1980) Somogy megye vízgazdálkodási-fejlesztési koncepciója 1976-1990. Pécs 
• VIZIG (1986) Litauszki I.- Crkvenjakov M.: A Magyar- Jugoszláv vízügyi együttműködés 50 éve BP. 
• VIZIG (1987) Ármentesítések Baranya megyében Pécs 
• VIZIG (2002) Kalocsai János: A Dráva hajózása a rendszerváltozás után Barcs (kézirat) 
• VÍZRAJZI ATLASZ (1971) Dráva I. II. III. BP. (OSZK-ból) 
• VÍZGAZDÁLKODÁSI LEXIKON (1970) BP. 


