
Megemlékezés Huszár Mátyásról, halála 150. évfordulóján 

1. kép. Huszár Mátyás (1778-1843) képzelet szülött arcképe 

Hazánkban 1814-15-ben újjászervezték a Vízi és Építészeti 
Főigazgatóságot. E hivatal fő feladata az árvízmentesítési és a 
folyószabályozási munkálatok előkészítő felmérésének megkez-
dése volt. Egyre nyilvánvalóbbá vált ekkora, hogy az egymástól 
elszigetelt megyei vízszabályozási munkák helyett átfogó, 
központilag irányított szabályozási, illetve azt megalapozó 
térképezési munkákra van szükség. József nádor a só-alap 
újjászervezésével, az egész országot érintő fogyasztási alap 
felemelésével gondoskodott a főigazgatóság munkájához 
szükséges anyagi feltételekről. 

A tervszerű folyószabályozások megindításához megbízható 
vízrajzi térképekre és adatokra volt szükség. A korábban készült 
térképek főként helyszínrajzok voltak, amelyek jól elősegítették 
a terepen való eligazodást, azonban a vízfolyások szabályozásá-
hoz ismerni kellett a meder alakját, a folyó esését, sebességét, 
vízhozamát stb. 

Az első felméréseket és a tervkészítéseket a Duna völgyében 
akarták megkezdeni. Az 1816. évi katasztrófális árvizek azonban 
a Körösök és a Berettyó vízrendszerére terelték a figyelmet, és 
így először a legsúlyosabb helyzetben levő, legelvadultabb vidék 
felmérésére került sor. 

Vay Miklós (1756-1824) bányamérnök (hadmérnök) 1804-től 
a Tisza és a Körös-vidék folyószabályozási királyi biztosa 
irányította az itteni vízügyi munkákat. Néhány találkozás után 
nagy felkészültségű személyt talált, a beindulásra került vízgaz-
dálkodási feladataihoz. 

Huszár Mátyás a Bars megyei Kisherestényben (aranyos-
maróti járás, jelenleg Szlovákia, Maié Chrástany) született 1778-
ban. Ez a - múlt század elején 27 házból álló - falu a Dervence-
patak (Zsitva-patakba ömlik) partján terül el. A szomszédos 
Nagyherestény település sem volt sokkal nagyobb 42 házával. 
(Az első világháború kezdetén Kisheresténynek 130, Nagyheres-
ténynek 540 magyar és szlovák lakosa volt.) A helyi római 
katolikus templomban keresztelték meg Huszár Mátyást. 
Szülőfalujától Aranyosmarót 10 km-re, Nyitra 17 km-re, 
Érsekújvár 40 km távolságra van. A család őse H. Márton 1591-
ben a török elleni harcban vitézségéért címeres nemességet 
kapott. Az így jutott valamelyes birtok egy évszázad alatt eléggé 
szét- és elmorzsolódott. így apja H. Imre kisebb földbirtokú, 
hétszilvafás félparaszti sorban tengődő kurtanemes lehetett. 

Gyermekkoráról semmit sem tudunk. Az azonban bizonyos, 
hogy 1796-tól 1798-ig a pozsonyi akadémián tanult. Hallgatott 
logikát, bölcselet-történetet, oknyomozó történetet, vallástör-
ténetet, metafizikát, erkölcstant, matematikát, fizikát, építészetet, 
hidrotechnikát és gazdaságtant. Jó közepes tanuló volt. 
1799-1800-ban Kassán jogakadémiai hallgató volt, itt is közepes 
tanulmányi eredménnyel. 

Sikeres felvételi vizsga után került be, az 1800-as év őszén 
a pesti egyetem mérnöki szakára, a híres Institutum Geomet-
riáimba. Itt végig minden esztendőben, minden tantárgyból 
kitűnő eredményt ért el. Minden félévben 60-80 Ft-nyi, 
királyi ösztöndíjban részesült. 1804 augusztusában kapta meg 
mérnöki oklevelét, de 1802 nyarán egyetemi végbizonyítványa 
a kezében volt, és még ugyanennek az évnek őszén leszerző-
dött az Esterházyak tatai uradalmához gyakorló mérnöknek, 
ahol vízrajzi és háromszögelési feladatokkal foglalkozott. 
Három évig dolgozott itt Litzner János vezető mérnök 
oldalán. Közben módot talált arra, hogy 1799-ben hat hónapot 
töltsön Bogdanich Dániel Imre, a budai csillagda segéd-
csillagásza mellett. Itt igen sokat tanult elméleti és gyakorlati 
téren, a földrajzi meghatározás terén. 

1806-tól Szatmárnémeti város hiteles mérnökévé választották. 
Három évig töltötte be ezt a tisztséget. Ezután a Helytartótanács 
ösztöndíját elnyerve - 1809. év elejétől 1810 májusáig - bejárta 
egész Olaszországot, Németországot, Franciaországot, Porosz-
országot és Hollandia egy részét. Az ösztöndíj elnyerését 
nagymértékben elősegítette, hogy tökéletesen beszélt és olvasott 
a magyaron kívül latinul, németül, szlovákul, románul és 
franciául. Tanulmányútján személyes ismerettséget kötött 
korának legkiválóbb vízügyi és geodéziai szaktekintélyével. 
Megismerte Poronyt, a Pontini-mocsarak híres lecsapolóját, 
AndreossyX, a dél-franciaországi vízszabályozások végrehajtóját 
és a Rajnát szabályozó Vibekinget. Időközben megtanult egészen 
jól angolul és részben olaszul is. 

A hazatért, közel 32 éves ifjú, három diplomával a zsebében 
az egész művelt Európának a legképzettebb mérnökének 
számított a fiatal mérnökök között. 

A nagytudású, és széles látókörű mérnököt a Károlyi urada-
lom (Károlyi Antal 1732-1791) sietett szerződtetni. Ebben az 
uradalomban rengeteget áldoztak a pusztító árvizek szabályozása 
érdekében. Ebből a munkakörből művészetek és a statisztika 
területére lép. Nagykároly városba költözik és ott építészmérnöki 
feladatokkal foglalkozott. 

1812 tavaszán Szatmár vármegyéhez hívták megyei mérnöki 
állásba. Ebben a tisztségben három évet töltött. 1815. május 7-én 
kérelmet küld Budára, az Udvari Kamarához, kamarai mérnöki 
állás elnyerése céljából. Az eddigi képzettsége alapján a mérnöki 
állást elnyerte és elfoglalhatta a kamarai mérnöki tisztséget, az 
aradi kerülethez tartozó Lúgoson. Itt a városban tiszti lakásokat 
épített. Külső munkái a Maroshoz kötik. 1816 őszén Apátfalva, 
Csanád és Nagylak határában készített pontos és külső szépségé-
vel kimagasló Maros térképet. 

Huszár feletteseinek elismerése minden módon megnyilvánul, 
új geodéziai műszereket szereznek részére. Vay Miklós az 
előrehozott Körösök szabályozása érdekében Nagyváradra 
helyeztette. Erre 1818 tavaszán került sor. Itt először a Szamos-
ról, majd a Tisza, tokaj-szegedi szakaszáról készített felmérést és 
szabályozási tervet. 

1818 őszén Huszárt kinevezték Nagyvárad székhellyel a 
Körösök, a Hortobágy és a Berettyó szabályozási tervének 
kidolgozására. Az 1818-as év szeptemberében Gyuláról irányítva 
megkezdték a Körörök szabályozását megelőző vízrajzi felvétele-
ket. Huszár nemcsak irányította a munkákat, hanem mint a 
legnagyobb tudású munkatárs, mint. beosztottjainak oktatója 
élénken résztvett a terepen folyó munkákban. Beosztott mérnökei 
közül a legkiválóbb volt a fiatal Vásárhelyi Pál. 
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2. kép. Az egykori nagyváradi Szent László, ma Győzelem tér 

Huszár a nagy munkát - emberfeletti iramban hajszolva 
magát és munkatárait - öt év alatt, már 1823-ban befejezte. 
Összesen 70 térképlapot készítettek, minden korábbi hazai 
munkát felülmúló pontossággal. A felmérés 1:36.000 méret-
arányú lapjai ma is megvannak az Országos Levéltárban. A 
térképezés egyöntetűségét összefogó háromszög hálózat 
kifejlesztésével biztosították. E célból Nagyszöllőstől Aradig, 
illetőleg a Maros, Berettyó, Sebes, Fekete és Fehér Körös 
mentén, az erdélyi hegyek lábáig terjedő országrészre 
szintezési hálózatot alakítottak ki. A geodéziai felmérésekben 
ebben az időben Huszár egyedülálló képzettséggel és gyakor-
lattal rendelkezett. A végzett munka összesen 4.000 Ft 
költséggel fejeződött be. 

A Körösök felmérésének befejezése után - az itt szerzett 
tapasztalatait és rátermettségét elismerve - mint legalkalma-
sabb személyt, helyezték át Huszárl a Dunához, a három-
szögelési - a nevezetes Duna mappáció - munkálatainak 
lebonyolítására. A munkát 1824 tavaszán kezdték meg és a. 
legnagyobb rendben haladtak előre. Több mint 160, 1:14.400 
méretarányú térképlapon dolgozták fel a Duna környékét, 
Dévény és Orsova között. Az ő kezdeményezésére vezették 
be a tizes számrendszert, a geodéziai gyakorlatban. 

Huszár puritán tudós egyéniség volt, akit csak a munka, 
illetőleg a kitűzött cél mielőbbi elérése érdekelt. Beosztott 
mérnökeitől is ugyanezt követelte, amit saját magától. Éppen 
emiatt saját neveltjei, baosztott ifjú mérnökei között ellen-
lábasok lettek. 

Huszár Mátyás a haladó reformok tevőleges harcosa volt, 
pártolója a hazai irodalomnak és nyelvújításnak. Néhány vele 
egykorú mérnök a forradalmi mozgalom hirdetői lett. A Hely-
tartótanács rendelkezése ellenére, Huszár - hazafias lelkesedé-
sében - 1827. március 20-án a Duna-mappáció jelentőségéről 
és a munka állásáról szóló terjedelmes jelentését nem a 
kötelező latin vagy német nyelven, hanem magyar nyelven 
terjesztette fel. így abból kivonatokat kellett készíteni, hogy 
megértsék. 

Politikai okok és a szolgálati szabályzat megszegésén 
felbőszült osztrák vezetők (Rauchmüller építési főigazgató és 
helyettese Eklér) többé már nem kezelték nélkülözhetetlenként 
Húszán. A hivatali bürokrácia minden eszközét és módszerét 
felhasználva, gondosan kidolgozott hajszát indítottak ellene. 
1829-ben - hat évi ottlét után - a Duna mappáció munkála-
tainak befejezése előtt leváltották és igazgató mérnökként 

visszahelyezték Nagyváradra. Helyére - 1829. április 14-én 
- tanítványa és munkatársa, a kiváló szakemberré vált 
Vásárhelyi Pál került. 

Újra a Körösök szabályozásával foglalkozhatott Huszár 
Mátyás, de ez, az elszenvedett sérelemért alig kárpótolta. 
Munkájához segítséget nem kapott és 1830 őszén a Körösökkel 
kapcsolatos munkakörét is kivették a kezéből, kiváló képességeit 
nem használhatta ki. Hatáskörét úgy megnyirbálták, hogy télen 
irodahelyiségét is magának kellett fűteni. A legnagyobb magyar 
geodéta és vízimérnökök egyike, testben és lélekben összeomlott. 
A méltánytalanságok megtörték és kiütközött rajta a korábbi 
megfeszített munka hatása. Egyre többet lett beteg. Fürdőről-
fürdőre járt, de az orvosok sem tudtak már elhatalmasodó 
szívbaján segíteni. 

Anyagilag háttérbe szorítva, mellőzve élte utolsó éveit. Élete 
utolsó négy évében már jártányi ereje sem volt. Betegen feküdt 
nagyváradi (Várad-Velence) lakásán, felesége ápolásában. 1843. 
március 10-én halt meg és másnap eltemették ezen városrész 
temetőjében. 

A Pesti Hírlap így írt Huszár Mátyás halálával kapcsolat-
ban: ... „Egyenes lelkület, tiszta fő és kebel, hivatalában 
szigorú pontosság és fáradhatatlan szorgalom, tudományos bő 
ismeret. Hű ragaszkodás azokhoz, akiket barátainak nevezett 
és meleg emberszeretet jellemezték az elhúnytat." A temetőt, 
amelyben eltemették, 1932-ben városfejlesztési okokból 
felszámolták. A halottak maradványai a Rulikovszky utca 
végén kialakított - Körösbalparti új köztemetőben - közös 
tömegsírba kerültek. 

Góg Imre 
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