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AJÁNLÁS

Kedves Olvasó!
A Vízügyi Tudományos Tanács 2016-ban javasolta az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetésének, hogy „Jövőépítés a vízgazdálkodásban” címmel indítsunk
könyvsorozatot, amelyben a hazai vízgazdálkodás kimagasló egyéniségeinek életútját és munkásságát mutatjuk be. Ez a kötet, amelyet az Olvasó kezében tart, a sorozat negyedik kötete. Szigyártó Zoltán, Somlyódy László és Ijjas István után most
Kozák Miklós kiemelkedő mérnökünk munkásságának válogatott tanulmányaival,
azok eredményeivel és egy regénybe illő emberi sorssal ismerkedhet meg. A könyvsorozat indításánál az volt az egyik cél, hogy olyanok életpályáját mutassuk be, akik
nemcsak példát mutattak a vízépítés hazai és világsikerének elérésében, hanem köztünk vannak, részt vesznek a munkásságukat bemutató, a mai szakembereknek is
szánt, legfontosabb ismereteket rögzítő munkáik kiválogatásában.
Kozák Miklós professzor nem érhette meg könyvének megjelenését. A kitűzött
célt azonban teljesíteni tudta. A hihetetlen gazdag életmű 2019-ben kezdődött szerkesztői, válogatási és rendezési munkáiban maradéktalanul részt vállalt. Bevezetőt
írt, összeállította a könyv tartalmát és szerkezetét, és az elkészült, immár szerkesztett anyag első lektorálását is maga végezte.
Kozák professzor így foglalja össze a könyv célját: „Ennek az életútkiadványnak
célja mindazon tevékenységemnek a bemutatása, melyek a társadalom és a szakma
szempontjából fontosak, és egységes képet adnak rólam.” Mindezt ezzel a ﬁgyelemfelhívó megjegyzéssel teszi: „Soraimat nem a magam méltatása érdekében írom, hanem azért, mert korunk ﬁataljai, szerencséjükre, el sem tudják képzelni azt a kort,
amelyben én éltem. Csak érzékeltetni szeretném, hogy miként jutottam el nyomorúságos gyermekkoromból az egyetemi katedráig. Céljaimat csak olyan kitartással
és keserves küzdelemmel tudtam elérni, ami a múltat nem ismerők számára hihetetlennek tűnhet. Csak a valóságot próbálom leírni.”
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Szinte felfoghatatlan, hogy hatvankilenc év alkotó, szakmai, megalkuvást nem
ismerő munkájának válogatását fogja össze ez a könyv. Ez majdnem lehetetlen,
de a célt, miszerint a múlt megismerésével, a korábbi eredmények mai körülmények közötti alkalmazásával, a szerzett tapasztalatok ismeretével kezdjünk újat,
biztosan teljesíti. Professzor úr ajánlását a mai nemzedék számára itt is idézem:
„Élettapasztalatom, hogy egy tudományos pálya legfőbb tényezői az idegen nyelvek
ismerete, a témaválasztás, a műszaki élettel való gyakorlati és nemzetközi kapcsolat,
illetve a publikálás itthon és külföldön.”
Ajánlom a kötetet mindazoknak, akik a víz iránt érdeklődnek. Ma szinte nincs
olyan ember, aki ne tudná, hogy mit jelent a víz az emberiségnek, így tehát mindnyájunknak. A könyv Kozák Miklós életútjának megfelelően igen változatos témákat
tartalmaz, ezért minden olvasó, a gyakorló szakember vagy kutató, BSc-, MSc- vagy
doktoranduszhallgató a vízügyi igazgatóságok nagy tudású, terepi ismeretekkel rendelkező szakemberei, akár a laikus érdeklődő megtalálja a maga számára legizgalmasabb, legtanulságosabb fejezetet. Ajánlom azoknak, akik módszertani támogatást
szeretnének találni valamely probléma megoldásához, vagy éppen a múlt feltárásában keresnek választ valamilyen felmerült kérdéshez. Ajánlom mindazoknak, akik
előrejutásukat, boldogulásukat olykor reménytelennek látják.
Emlékezetes és elmélyült olvasást kívánok!
Dr. Váradi József
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Örömmel fogadtam dr. Váradi József felkérését, aki az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Tudományos Tanácsának megbízásából azt kérdezte, vállalkoznék-e
szakmai életutamról egy átfogó beszámoló megírásában közreműködni. Némi gondolkodás után vállaltam el, hiszen már kilencvenhatodik évemben járok, és tizenöt
évvel ezelőtt egy súlyos műtéten estem át, melynek következtében ﬁzikai állapotom
meggyengült. Ezért lehet, hogy írásom nem minden tekintetben lesz olyan, mintha tizenöt évvel ezelőtt írtam volna. De szellemileg teljesen rendben vagyok, amit
az is bizonyít, hogy irodalmi és kritikai megjegyzéseket tartalmazó írásaim száma
elég tekintélyes, és e téren még ma is aktív vagyok. Előre is hangsúlyozni szeretném,
hogy az emberek társadalmi és szakmai megítélése csak akkor lesz tárgyszerű, ha
közismertté válnak az egyének életútjának mindazon körülményei, amelyeken át az
illető eljutott kifejlett szakmai, társadalmi helyzetéhez, állapotához. Ezen életútkiadványnak célja mindazon emberi tevékenységem bemutatása, amelyek a társadalom és a szakma szempontjából fontosak és egységes képet adnak rólam.
Kitérek azokra az életeseményekre, amelyek személyiségem megítélése és sorsom alakulásának szempontjából lényegesek. Írásaimból az is kiderül, hogy általános mérnöki munkám nemcsak a vízépítési tudományokra terjedt ki, hanem
írásaimmal, tanulmányaimmal mindig a társadalmi igazságosságot és a vízügyekkel
kapcsolatos szakmai tisztességet akartam szolgálni a szaktudást mellőző szakmaiatlansággal szemben.
A könyv nyolc fejezetből áll, és a magyar vízgazdálkodásban elért – szerénytelenség
nélkül állíthatom – történelemformáló szakmai és tudományos eredményeimet tartalmazza. A kötet anyagát a szerkesztők írásaimból egyetértésemmel állították össze.
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Az 1. fejezetben életem rövid történetével ismerkedhet meg az olvasó. Ajánlom
mindazoknak, akik előrejutásukat, boldogulásukat olykor reménytelennek látják.
Nehéz, küzdelmes élet áll mögöttem.
A 2. fejezetben az oktatással kapcsolatos fontosabb tevékenységeim néhány szemelvénye olvasható. Az oktatás egész életem meghatározó hivatása és élménye.
A kiváló mérnökök jelenlétét a társadalomban nélkülözhetetlennek tartottam, ezért
aktív életem teljes egészét kitöltötte az oktatás.
A 3. fejezet „A digitális vízgazdálkodás hajnala” címet viseli, mert nevemhez
fűződik a korszerű számítástechnikának a hazai vízügyi ágazatban történő megvalósítása azzal, hogy elsőként dolgoztam ki a legbonyolultabb, az időben változó,
szabadfelszínű nempermanens áramlások számítástechnikáját. A szabadfelszínű
nempermanens vízmozgások számítása digitális számítógépen című, az Akadémiai
Kiadó gondozásában megjelent könyvemben a modern numerikus hidraulika alapelveit fektettem le. E könyvemért az Akadémia különdíját kaptam az MTA 1975. évi
közgyűlésén. A pisai hidraulikai kongresszuson a csővezetékekben és a csatornákban kialakuló lökéshullámok hidraulikai jellemzőinek számítására a rugalmassági
modulus szabatos értelmezésével egységes képletet vezettem le (Kozák, 1963).
Elsőként önálló, explicit hatodfokú parabolaképletet vezettem le a széles és kanyargós medrekben kialakuló cirkulációs sebességek vízmélység szerinti számítására is, amelyet az IAHR pekingi, 2001. évi kongresszusán mutattam be.
A 4. fejezet a vízépítési hibák témakörével foglalkozik. Ennek oktatását szabadon
választható tantárgyként elsőként vezettem be, továbbfejlesztését pedig a szakmérnökképzés keretében valósítottam meg. A vizsgált száz esettanulmányomból e fejezetben negyvenhárom esetet adok közre. E témakörből öt egyetemi jegyzetem jelent
meg, kettő társszerzővel. Állítom, hogy a vízépítési létesítmények valamennyi tervezési, építési és üzemeltetési hibájával kapcsolatos tapasztalat a jövőben a mérnöki
továbbképzés egyik legfontosabb tényezője lesz.
Az 5. fejezet a vízgazdálkodás és a fenntartható fejlesztés kérdéskörében írott tanulmányaim válogatása. Mindig fontosnak tartottam, hogy a vízgazdálkodási beavatkozások és a fenntarthatóság összefüggései, különösen az e téren állandóan
fellángoló téves összefüggés- és párhuzamképzések terén tisztán, szakmai alapon
lássunk.
A 6. fejezetben Mosonyi Emil professzorral ápolt szoros barátságomnak szerettem volna emléket állítani, különös tekintettel arra, hogy Mosonyi munkásságának
épp a nagyműtárgyak jelentették a gerincét. Professzor úr a világon mindenütt ismert és elismert tudósa, tervezője, sőt kivitelezője volt a legnagyobb vízkormányzó
műtárgyaknak: a folyami duzzasztóknak. Itthon nem kaphatók a könyvei, és a tanulmányai sem férhetők hozzá. Ez oly mértékben méltatlan és a vízvilágválság idején
különösen felelőtlen magatartás, amin e fejezetben legalább Mosonyi munkásságának felvillantásával igyekszem enyhíteni.
A 7. fejezet arról igyekszik képet adni, milyen komoly szerepem volt a bős – nagymarosi vízlépcső (BNV) létesítése körüli vitákban. Emiatt jelentős hátrányok ér-
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tek, de a BNV témakörében közreadott tanulmányaimból minden szakember előtt
nyilvánvaló, hogy mindig távlatosan képviseltem az ország szakmai, gazdasági érdekeit, szemben a megalapozatlan érvekkel, a szakmaiatlansággal. A BNV-t és a vízügyeseket lejáratók még a Tisza szabályozását is környezetkárosítónak minősítették,
mondván, káros hatásait ma is érzi a mezőgazdaság. Ezzel szemben tény, hogy
a Tisza-szabályozást második honfoglalásnak tarthatjuk, mivel az akkori mocsárvilágból kétmillió hektár termőföldet teremtett. E területen ma kiemelt jelentőségű
városok, települések százai, gyárak, utak, vasutak, üzemek, földgáz- és olajmezők
találhatók. Az azóta kiépült hét vízlépcső a hasznosítható vízkészletek megteremtésén keresztül a vízminőség-védelmi beavatkozások eszköze, amint azt a Tisza cianidszennyezése idején is tapasztalhattuk.
A 8. fejezet a „Függelék” címet kapta, mert itt többek között olyan terjedelmű művekről van szó, amelyekből még kivonatok készítése is lehetetlen. Tíz évig tartó kutatómunkát fordítottam a Magyarország nagyobb vízépítési műtárgyai (1. Vízlépcsők,
2. Folyami kikötők, 3. Tavi kikötők) című monográﬁasorozatra. Ezek a vízépítési létesítményeink a nemzetgazdaság működésének olyan szerves részei, amelyek
nélkül egyetlen ország sem irányítható, mert a víz minden élet és valamennyi termelési ágazat működésében nélkülözhetetlen. A duzzasztók, folyami és tavi kikötők,
vízerőművek, öntöző- és belvízcsatornák stb. nélkül hazánk ipara, mezőgazdasági
ágazata és a lakosság vízellátása elképzelhetetlen volna. Ma ez a három könyv dokumentálja hazánk legfontosabb vízépítési létesítményei megvalósításának, valamint
üzemetetésüknek történetét és fontosabb tanulságait. Ide került a Mosonyi Emil
könyvének szerkesztése során végzett munkám ismertetése, illetve itt kapott helyet
mindazon cikkek és tanulmányok címjegyzéke, amelyeket megjelentettem, és itt soroltam fel oktatói munkám alapjait jelentő egyetemi jegyzeteim címét.
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