
A malmok földjén

A JÓZSEF NÁDOR MALOM-CSATORNA A KÁR-
PÁT-MEDENCE LEGKORSZERŰBB VÍZGAZDÁLKO-
DÁSI LÉTESÍTMÉNYE VOLT A XIX. SZÁZADBAN

A József nádor Malomcsatorna és kora
A társadalom, a névadó és egy kiváló társulati mérnök a reformkorban

A 18. század végének országon kívüli háborúi által keltett gabonakonjunktúra nemcsak a termőterületek kiszélesíté-
sének (így az ármentesítések, lecsapolások gondolata népszerűsödésének), hanem a kereskedelmi szállítások fő vívő-
ereinek: a viziutak fejlesztésének is kedvezett. Az udvar és az általa vezérelt kamarai pénzügyi kormányzat a hajózás 
elősegítését közfeladatnak tekintve, már a 18. század végén lépéseket tett a nagyobb folyók szabályozási terveinek 
kidolgozására és a munkálatok megkezdésére. Az ármentesítések, lecsapolások és vízrendezések végrehajtása viszont 
alapvetően az abból hasznot húzó birtokosra hárult. Mindezek mellett egyéb - antropogén hatások következtében 
beálló - környezeti feltétel-módosulások is időszerűvé tették a vízszabályozások dolgát. A vízrendezések kérdése az 
országgyűlést is foglalkoztatta, amely az 1807. XVII.tc-kel megteremtette a társulat működésének jogi alapjait /Fejér 
László nyomán/

A népszerű József nádor – a felvilágosult reformer

II. Lipót császár és Mária Ludovika spanyol infánsnő hetedik fiaként 1776. 
március 9-én született Habsburg József Antal János főherceg, aki megtanult 
magyarul, s több mint 50 évig töltötte be nádori tisztét. Eleinte az udvar 
akaratát hajtotta végre, de miután megismerte a helyi viszonyokat, az ország 
történelmét és alkotmányát, önálló politikával próbálta összehangolni az ud-
var és a magyar rendek érdekeit.

„Fentebb a domb – zöldekkel hímezett.
Oldalt meg csordogál a vízár szerte,
Csobog, locsog, zubog, csupa hab,
és el-eltűnik, nyomtalanul szinte.

Szem után szem fut –csorog
a liszt a garatból.
A sok kerék egyre forog,
de zúdul a búza újból,
végtelenül, mint csillagos ég.
Őröl, csak őröl a malomkerék.”

/Marin Georgiev - Kiss Benedek fordítása/

Átnézetes helyszínrajz a Malomcsatornáról

A kor kiváló mérnöke: Beszédes József 
1787-1852

„Bátorkodom hinni, hogy a’ vízhasználatra 
három üdvös dolgot találtam föl, és hoztam 
életbe, úgymint: víz-osztó épület új tervét, 
víz-erőveli nagyban munkáltatás rendszerét, 
és a’ t. vármegyék kegyes bizodalmuk megnye-
rése által a’ közrehatás útját vizi technikánk-
ban... Tetteim nyilvánosan állván, ha érdeme-
sek, vívják ki hasznosságuk által jövendőre 
állandóságukat és dicsöket.”

Magyarkanizsán, 1787. febr. 13-án született.  Főiskolai és egyetemi 
tanulmányait Egerben, és Pesten a Mérnöki Intézetben végezte, 1813-
ban szerzett vízépítőmérnöki oklevelet. 1819-ben filozófiai doktorátust 
nyert. Harmadik legjelentősebb munkája az Arad vármegyei fehér-kö-
rösi József Nádor Malomcsatorna, első kizárólag ipari célú csatornánk. 
Elsőként vetette fel az Al-Duna-szabályozás gondolatát, s tervet készí-
tett egy mély bevágású, több célú Duna–Tisza-csatornára. A központi 
vasút mérnöke volt, a vízierőhasznosítás és a mezőgazdasági vízépítés 
(öntözés, lecsapolás, kopárfásítás, stb.), sőt a komplex vízgazdálkodás 
nemzetközi viszonylatban is korai úttörője, a magyar nyelvű műszaki 
irodalom egyik megteremtője, a MTA l. vízépítőmérnök tagja (1831). 
Dunaföldváron, 1852. febr. 28-án halt meg.

Az Algyesti kétkerekű vízimalom terve

Ezen tervet szerzé és végrehajtá1835-ben Beszédes József mk
Igazgató Vízmérnök

„A vízi épületek mind erősen, téglából és kőből készültek, különösen a 
malom épületek vannak több emeletű magtárral ellátva. Minden vízi 
épületet előre szárazon, szántóföldre, domboldalba letétettek, egykét 
esztendővel előbb is, mintsem a csatorna elkészült, s a víz azon épüle-
tekre eresztetett volna, és mégis a víz minden malom és zúgó-fejnél arra 
libellára tette magát, mely a földesurak szerződésében és a planumban, 
mint őrlő víz előre ki volt mondva. Ezen előre mutatott bizodalomból 
azon nagy haszon következett, hogy szárazban építeni a malmot keve-
sebbe került, mint ha már a víz ott lett volna, de közönségesen úgy volt 
irányozva a dolog, hogy mint a csatorna munkája és a víz a malom-
hoz ért, a malomépítési munka is akkorra kész lévén, a malom azonnal 
őrölt, s így a víz hiába nem folyt a malomnál az építés hátra léte miatt. 
Az utolsó hat malomra 1839. évi november 7-én eresztetett a víz, mely 
már most végig folyik, és minden malom őröl, a hol egészen kész a csa-
torna, hathatós foganattal, s így ezen díszes és hasznos csatorna úgy 
szólván közel kész, némely apró igazításon kívül.”
Beszédes József Arad, Századunk 7. szám 1840. január 23.

Epilógus /a tanulmányból/

„A műszaki emlékek semmihez nem fogható hitelességgel és szemléletességgel adják vissza az 
emberiség fejlődésének történetét. A 19. századi magyarországi vízszabályozások mind egyedi-
ségük, mind méretük kapcsán méltán keltik fel az utókor érdeklődését. A Tisza vízrendszerének 
szabályozása szakmai körökben Európa-, sőt világszerte is elismerést aratott. Ezen belül mű-
szakilag legsikeresebb alkotás éppen a Körösök és a Berettyó vidékének vízrendezése volt. Ha-
sonló méretű és jelentőségű munkálatokat legfeljebb Hollandiában, vagy a Pó folyó völgyében 
találhatunk.
E hatalmas műszaki beavatkozás során létrehozott földművek, vízszabályozási művek, csatornák, 
szivattyúházak, malmok másfél évszázad múltán belesimultak a természeti környezetbe és vonzó 
kultúrtájat alkotnak. Ma, a turizmus világméretű fellendülése kapcsán, az érdeklődés a helyi sajá-
tosságok felé fordul. A Körösök szabályozott folyóártere, a hozzá kapcsolódó Élővíz-csatorna és 
József Nádor Malom-csatorna technikatörténeti emlékeivel, meghitt táji környezetével kivételes 
lehetőséget nyújt a turisztika legkülönlegesebb igényeinek kielégítésére is. A tiszta klasszicista 
stílusban épített malmok felújítva alkalmasak lehetnek szállodai, múzeumi, és gazdasági haszno-
sításra. A minden részében működőképessé tett csatornának, vízszabályozó műveinek és épülete-
inek sokrétű, országhatáron átlépő egységes hasznosítása példa lehet az Európai Unión belüli ha-
tárokon átívelő együttműködésre, és a vidék népességmegtartó erejének növelésére. A csatornára 
felfűzött, eredeti szépségükben megjelenő malomépületek funkciója lehet vendégfogadó, a 19. 
századi, vidéki gazdálkodást bemutató, működő malom, hozzájuk kapcsolódó parasztgazdaság, 
Halászcsárda a csatorna által táplált kis halastóval, vagy technikatörténeti múzeum. A terep szinte 
kínálja magát a természetbarát turisztika kialakítására. A Malom-csatorna építésével összefügg az 
Élővíz-csatorna kialakítása, amelynek adottságai máig sincsenek kihasználva. Bonyolult műkö-
dési problémáit megoldva, valamelyest más jellegű, de hasonlóan érdekes hasznosítási formákat 
kínál. A Malom-csatornával közös tervek és elképzelések sikeres megvalósításával a régi Európa 
arcának egy átmenetileg elhomályosult, de a nyugat-európaiak számára pl. teljesen ismeretlen 
részlete rajzolódna ki.”

Részvény egyesületi szerződés 1833. június 30.
(részlet a szerződésből)

Nemes Arad Vármegyében lefolyó 
Körösből vonandó Malom Csatorna iránt kötött 
Részvény Egyesületi Szerződés

„Mi alább irattak adjuk tudtára mindenkinek 
kiknek illik, hogy minekutána legfelsőbbi Rende-
léseknél fogva a kárt okozó gátra épített malmok 
mind elbontatván, e miatt a Megyebéli lakosok 
gabonájok őrléséért, majd száraz malmokra, 
majd pedig távolabbi vontatásokért nem csak idő 
vesztességre, de marhájok rontására szoríttat-
tak, s kényszerítettek volna; ezen a lakosok terhe 
helyheztetésén való segítés ösztönétől vezérel-
tetve egy részről; de már részről azon tekintet-
nél fogva is : hogy a’ mennyire lehetséges az ed-
dig fájdalommal szenvedett Vízáradásoknak gát 
vesztességek alúl megneveztek részvényes Tár-
sasságokba egyesülvén. Beszédes Jósef Igazga-
tó Vízmérő Ur által a Fehér Körösből Butyintól 
kezdve Gyulafehérvárig vonatni javallott Malom 
Csatornya kiásása, és azon felépítendő malmok-
nak elrendezése czéljából költsönös megmásol-
hatatlan lekötelezésse, és következendő elvekben 
feltételekben és Szabályokban megállapodtunk:”

Készült: ÖKOVÍZ-Az Élővíz-csatorna ökológiai és turisztikai állapotának javítása című, HU-RO-SCG-1/330 regisztrációs számú Interreg III/A pályázat (2007. Gyula – Arad) keretében 
megvalósult, Európai Uniós támogatású projekt anyagának felhasználásával

A Víz Világnapja, 2014. évi rendezvényeire készítette: Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör, KÖVÍZIG, Gyula. Cz.Cz.J, Cz.A.

A Körösbökényi malom „Első a malmok között”

Az egyik tulajdonos – Báró Dietrich Josef
monogramja az ablakrácson

Egy korabeli leírásból tudjuk, hogy a Körös-
bökényi malmot, amely már az 1836-os üzembe 
helyezésekor is első volt társai között, 1925-ben 
modernizálták. A régi kerék helyére egy turbinát 
szereltek fel, s két őrlő hengert, egy fűrésztelepet, 
s olajprést működtetett. 1948-ban államosították 
a malmot, de malomként a legtovább, 1999-ig, a 
molnár haláláig működött. Az őrlő berendezés ma 
még látható, Budapesten gyártották a Ganz gyár-
ban.

A  Malomcsatorna építése 1833-1840.

Beszédes József 1831 októberében a birtokosok meghívására vizsgálta a Fehér-Köröst és a malomépítések lehetőségét, s már ekkor javasolta: a tervezett csatornát az érdekelt 
földesurak társulata építse meg. A „Beszédes-féle” József Nádor malomcsatorna építése 1833. év őszén kezdődött, és 7 évig tartott. A teljes befejezése 1840. november 5.-én volt. 
A malomcsatorna a Fehér-Körös baloldalán, azzal párhuzamosan épült ki Körösbökény községtől kiindulva Gyulavarsánd községig, itt csatlakozott vissza a Fehér-Körösbe. A 
malomcsatorna 91,9 km hosszúságban, 50 méter eséssel, 2,2 m3/s vízszállító kapacitással valósult meg. A csatornán 15 vízimalom üzemelt 50 forgó kerékkel. Ebből 6 malom 2 
kerekű, 8 malom 4 kerekű, 1 malom 6 kerekű volt. E malmok ezután a világkereskedelem számára is készítették a híres „aradi lánglisztet”. Az elkészült malomcsatorna nemcsak 
a Fehér-Körös árvízi szabályozási műve, hanem ez volt az első többcélú (külvízgyűjtő és öntöző) vízi létesítmény is, ami a Kárpát-medencében megvalósult.
A Malomcsatorna nem egy önálló műként létesült, hanem szerves része volt a Körösök szabályozásának. Célja a Fehér-Körösön volt, elbontott vízimalmok áthelyezése oly mó-
don, hogy az árvizek levonulását ne befolyásolják. A Malomcsatorna volt az első olyan vízszabályozási mű, amely teljes mértékben állami támogatás nélkül épült. A Fehér-Körös 
szabályozása során az állam a mederátvágásokat és a töltésépítéseket támogatta, így a malomtulajdonosok a vármegye segítségével önállóan hozták létre a kor egyik legsikere-
sebb vízi létesítményét. Megépítését gazdasági és politikai érdekellentétek nehezítették.

A malmok földjén, Körösbökénytől Gyulavarsándig

1. A Körösbökényi fenékgát a Fehér-Körösön

2. A Fehér-Körös a Körösbökényi zsilipháznál

3. A Körösbökényi vízkivételi zsilip 

4. A Körösbökényi malom (önkormányzati tulajdon) 3+750 fkm

5. A Birsai malom (magántulajdonban) 9+600 fkm   

6. Aldófalvi malom (magántulajdon)    14+900 fkm     

7. Monyorói malom (magántulajdon) 19+000 fkm

8. Bokszegi 1. malom (magántulajdon) 23+174 fkm 

9. Bokszegi 1. malom belső 

10. Bokszegi 2. malom (önkormányzati tulajdon) 27+400 fkm

11. Apateleki malom (vállalati tulajdon) 35+900 fkm

12. Csigérszőlősi malom (magántulajdon) 47+338 fkm

13. Újvarsándi malom 57+600 fkm

14. Nadabi malom (aradi egyetem tulajdona) 70+780 fkm

15. Székudvari malom (magántulajdon) 77+900 fkm

16. Siklói malom 80+800 fkm

17. A Pél-Gyulai Élővíz-csatorna a Csohosnál

18. Nagypéli malom 83+600 fkm

19. Csohos csatorna a Fehér-Körösbe torkollásánál

20. A Fehér-Körös Gyulavarsándnál, a  Csohos betorkollása alatt


