
Szeged város feltöltéséről. 
A szegedi mérnök- és épitészegyesfllet április 
hó 26-iki vitaestéjén felolvasta Polcxner Erő*. 

i. 
Farkas Árpád tisztelt barátom folyó évi 

április hó 12-én előadást tartott Szeged város 
feltöltési magasságának részbeni csökkenté-
sének lehetőségéről. Mivel véleményemet az 
előadottakkal alapvonásaiban sem tudom 
összeegyeztetni, mivel a rendelkezésemre álló 
adatokból következtetett megállapodásaim a 
t. barátoméval homlokegyenest ellenkeznek, 
és mivel azokat csak ugy erősíthetném meg, 
ha az előadottak részleteinek megcáfolásába 
is belemegyek, szives türelmét kérem a tisz-
telt szakosztálynak, ha előadásom a szoká-
sos rövid hozzászólások kereteit túllépné. 

Farkas Árpád alapfeltételül azt állította 
fel, hogy a királybiztosság által megállapí-
tott feltöltési magasságok, az általa tervezett 
csatornahálózat megépítése esetén lényege-
sen redukálhatók. . 

Véleményem szerint, ha a javasolt feltöl-
tési redukciók tényleg elfogadtatnának, ak-
kor Szeged városa a modern kulturvárosok 
legelemibb szükségleteit nem volna képes biz-
tosítani, melynek közvetlen vagy közvetett 

, folyamányai a város továbbfejlődihetésének 
gátló akadályai lennének. 

1879-ik évben Szeged városát elöntötte és 
majdnem teljesen megsemmisítette a Tisza 
vize. A város újjáépítésére Tisza Lajos ki-
rálybiztos vezérlete alatt egy bizottság szer-
veztetett, hol a műszaki vezetés Lechner La-
jos hírneves és többszörösen kitüntetett mér-
nök kezeibe volt letéve. A királybiztosság 
működését ugy életében, valamint megszűnte 
után a legélesebb kritika tárgyává tették, 
anélkül azonban, bogy fáradságot vettek vol-
na maguknak annak mély tudományon ala-
puló működésébe mélyebben beletekinteni. 
Szeged város árviz előtti falusi állapotát 
összehasonlítva a pár évtized alatt keletke-
zett palotasorokkal, hiába, akárhogy forgat-
juk a dolog állását, el kell ösmernünk, bogy 
még sem volt az a királybiztosság olyan fe-
lületes társaság, mint amilyennek fel szok-
ták tüntetni. Tisztában voltak ők azzal, hogy 
egy helyesen megalapozott város, ha annak 
lakóiban megvan a haladni akarás, csak elő-
re mehet, nem hátra. Az bizonyos, hogy nem 
állítottak fel pl. oly elveket, hogy ahol nem 
lehet pincét építeni, hát ne építsünk pincét, 
mert ők várost, Magyarország második váro-
sát akarták fejlődésképesen talpra állítani, 
nem pedig egy nagy falut összedrótozni, a 
mely a viszonyok fordulása esetén a Tisza 
folyó által a föld szinéről újra kitöröltessék. 

Lechner Lajos „Szeged újjáépítése" mun-
kájában a város belterületének feltöltési 
szükségességét, az esetleg újra bekövetke-
zendő árviz elleni védekezéssel indokolja, 
majd pedig igy ir: „Szeged általában mélyen 
fekszik, a talajvíz pedig aránylag igen ma-
gasan mozog, úgyannyira, hogy ősszel ós ta-
vasszal a város egy nagy részét talajvíz le-
pi el" stb. 

Az árviz utáni időkben a katasztrófa hatá-
sa alatt oly természetesnek találtatott a vá-
ros bizonyos magasságra való feltöltése, hogy 
azt abban az időben bővebben indokolni tel-
jesen felesleges volt. A királybiztosság kérte 
az akkori kormányt, hogy egyszerre az egész 
város töltessék fel, azonban ezen kérelme 
költséghiány szempontjából csak részben tel-
jesíttetett; azaz a város egy része feltöltet-
lenül hagyatott. Az időközben épült házak 
azonban az egyes építési kerületekben meg-
állapított jövőbeni magasságok figyelembe 
vételével engedélyeztettek és épültek fel. 
Nem említem azon házakat, hol az építési 
vállalat az építtető megrövidítése végett, 
vagy az építtetők saját rövidlátásuk folytán 
a padozatmagasságokat a kitűzött nívónál 
alacsonyabbra hagyták, mert ezen rendelle-
nességek már kis számuk folytán sem befo-
lyásolhatják fejtegetéseim helyességét. 
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Szükségesnek tartom Szeged városának a 
királybiztosság által a II. és III. építési ke-
rületre megállapított magasságokra való. 
feltöltését első sorban a geológiai viszonyok 
miatt. 

A város belterületének geológiai alakula-
tait a királybiztosság mélyfúrások segélyé-
vel feltárta és térképezte. A térképekről le-
olvasható, hogy az altalajban a viz át és 
viz át nem eresztő rétegek sürün váltakoz-
nak, de leolvasható a térképekről az is, hogy 
az első viz át nem eresztő réteg a Tisza folyó 
felé esik és ezenkívül a város belterületén 
magassági változásokat is mutat, vagyis ezen 
agyagréteg a térszín alatt teknőket, kisebb, 
hogy ugy fejezzem ki magam, dombokat al-
kot. Ha most már a fölötte lévő vizáteresztő, 
illetve vizraktározó rétek vizzel telitetti'k, a 
réteg telítési magassága adja az úgynevezett 
talajvíz magasságot. Az esetenkénti pontos 
összefüggés a geológiai viszonyok, alakulatok 
és talajvíz magasság között kimutatható. 

Nézzük hát tulaj donképen miből is adódik 
össze az úgynevezett talajvíz. 

Farkas Árpád barátom állítja, hogy a ta-
laj viz állását a Tisza vize nem befolyásolja, 
azonban, hogy a belvárosban a talajvíz gör-
béi miért oly magasag, azt nem mondja (meg, 
azt áilitja, majd alacsonyabb lesz, ha elké-
szül az u j csatorna. Állítom, hogy a talajviz-
állást lokálisan a Tiszaviz magassága is be-
folyásolja és pedig azon helyeken, hol a me-
der által kettévágott vízáteresztő rétegeket 
nem tudja elnyálkásitani, azaz a homorú, 
ugynezevett szakadó partoknál. 

Ha megfigyeljük a Tisza rakpartjának em-
iitett szakaszait, kis vízállásokat, azokból 
egész kis patakok bugyognak elő, már pe-
dig ha akkor a viz ki tud jönni, oda az be 
is tud hatolni, vagy pedig méltóztassék ily 
helyeken a talajviz-állásokat napról-napra 
megfigyelni és feljegyezni, akkor tapasztala-
taim helyes következtetése kétségbe vonható 
nem lesz. 

A Tisza vízállás változásainak a talajvíz 
magasságokra okozott befolyásai, normális 
időben és körülmények között nem bir első-
rendű fontossággal. A Tisza vizállás behatá-
sai azonban arányban állanak az árviz ma-
gassági kottákkal. A dolog természetéből 
folyik, hogy kritikus időben helyenkint lé-
nyegesen befolyásolnia kell a talajvíz ma-
gasságot. Tehát inivel épen kritikus időben 
a vizveszély alkalmával van arra legnagyobb 
sziikség, hogy a talajvíz magsságok bizo-
nyos mértéken tul ne lépjenek, ezért nem osz-
tom az én igen tisztelt barátom azon néze-
tét, hogy a Tisza folyót számításunkon kivül 
Helyezhetjük. 

Befolyásolja a talajvíz magasságokat a 
csapadék, melynek egy része ott a helyszínén 
szüremlődött a talajba, vagy pedig a viz át 
nem eresztő agyagréteg magasabb pontjai-
ról, a felszíni vízáteresztő rétegben szépen le-
sétál az agyagréteg katlanaiba és ott ipar-
kodik a magassági diferenciákat kiegyenlí-
teni. Az első vizáteresztő rétegünk általá-
ban a Tisza folyó felé esik. Az efölött ván-
dorló talajvizek távolabbi helyekről is jö-
hetnek, ugy, hogy a körtöltésén kivüli terü-
letek vizzel való elboritása esetén ezzel, mint 
elsőrendű fontosságú okkal mindenesetre 
számolnunk kell. Évekkel ezelőtt Hubert La-
jos kir. főmérnök ur ide vonatkozólag tanul-
mányokat eszközölt ós azok javaslat alakjá-
ban a város tanácsa elé is kerültek. Hógy ő 
mily fontosságot tulajdonított a talajvíz e 
faktorának, mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy ezen beszüremlő vizeket a városon 
kivül egy öv-árokban összegyűjteni, a város 
belterületére való betörésüket meggátolni és 
az öv-árkot a holt Tiszába levezetni java-
solta. A terv eredeti és megkapó volt, azon-
ban csak normális viszonyok között, mert 
hogy a külterületek vizzel borítása esetén mi 
lesz, arra javaslat nem felelt meg. Farkas 
Árpád ezen talajvíz befolyásoló faktorról 
nem tesz említést. 

(Folytatjuk.) 

1912 április 27. 

A legkedélyesebb öngyilkos. 
— Aki papucsszegge l akar ta agyonlőni magát . 

(Saját tudósítónktól.) Az április humor, 
szezonban talán az volt a legjobb áprilisi vicci 
ami pénteken délután történt Szegeden, j 
szegedi rendőrség asszisztálása mellett. A sze. 
replők nagyon komolyan játszották el sze. 
repeiket, de a körülmények ugy alakultak, 
hogy a komoly öngyilkosságból humoros 
eset letft. Az eset igy történt: 

Pénteken délután az ügyeletes rendőrtiszt, 
viselőt sürgősen kihivatták a Kisfalvi di. 
utcába, hogy ott Zombori János szegedi 
szobafestő öngyilkos lett. A rendőrök kimen-
tek a Kisfaludi-utcába. Zombori János la-
kása be volt zárva és az ajtóra krétával nagy 
betűkkel rá volt irva: 

— Vidékre távoztam. 
A rendőrök bezörgettek az ajtón, de az a/ 

tót nem nyitották ki. Benéztek az ablakon, 
telve volt a szoba lőporfüsttel ós a szoba kő-
zepén, a padlón egy ember hevert. A rendő-
rök még dörömböltek egy kis ideig az ajtón, 
azután betörték az ajtót, Alig értek be a szo-
bába, hozzászokott a szemük a lőporfüsthöz 
és ekikor ijedten látták, hogy az öngyilkos 
fölkelt a földről. 

— Adjon isten jó estét, — mondotta az ön-
gyilkos. 

— Jó estét, hát nem sikerült, öregem? 
— Nem! Alásan jelentem kapitány urnák 
— Ejnye, ejnye. Mit akart csinálni? 
— Semmit. Megtöltöttem puskaporral a 

kétcsövüt, raktam bele papucsszöget, aztán 
magamra lőttem. Nem tudom biztosan, hogy 
öngyilkos akartam-e lenni, vagy nem. 

Az ügyeletes rendőrtisztviselő megvizs-
gálta a puskát és konstatálta, hogy a szoba-
festő tényleg papucsszeggel akarta agyon-
lőni magát. A szobafestő, aki különiben is 
erősen be volt rúgva, a jegyzőkönyvbe a kö-
vetkezőket diktálta: 

— Azért akartam meghalni, mert a felesé-
gem itt hagyott. Nem mondok egyebet, csak 
annyit, hogy ha az asszony két óra miulva 
itthon nem lesz, ú j ra megmérgezem magam. 

— Mivel? 
— Hát szeszszel. 
Az ügyeletes rendőrtisztviselő megvigasz-

talta az életunt szobafestőt, hogy holnap 
délelőtt felhivatja a feleségét a rendőrségre 
és ott ki fogja békíteni vele. 

— Jó lesz, akkor ma még nem akasztom 
fel magam, pedig már el is készítettem a 
gyufaoldatot. 

Ezalatt kiszállt a szobából a lőporfüst ós 
a humoros öngyilkos, mintha misem történt 
Volna, levetette a kabátját és lefeküdt alud-
ni az ágyba. Megérkeztek a mentők is, de 
azoknak már semmi dolguk sem akadt. 

Mikor a rendőrök is indulni készültek, az 
öngyilkosjelölt kiszólt a párnák közül: 

— Köszönöm kapitány ur, hogy megmen-
tette az életemet. 

Az ablak alatt az öngyilkosnak már csak 
a jóizü hortyogása hallatszott. 

NAPI_HIREK 
Szegedi tolvajok szövetkezete. 

(Saját tudósítónktól.) Pénteken délután 
nagyon sok és váratlan dolga akadt a sze-
gedi rendőrségnek. Két helyen is történt be-
törés még pedig olyan analóg módon, hogy 
a rendőrség valószínűnek tartja, hogy egy 
jól szervezett tolvajbanda működik Szege-
den. Mindkét betörés délben történt, mikor 
az üzletekben nincs senki és szünetel a 
munka. Ezt a kedvező alkalmat használták 
fel a betörők és munkájukat olyan ügyesen 
végezték, hogy a rendőrségnek nem sikerült 
egyiket sem elfogni. Az egyik betörés Máté 
György kelmefestő Kelemen-uteai. üzletében, 
a másik pedig Vess Sándor mozgófénykép-
színházában történt. Mind a kettő egy idő-
ben, délben. . „ 


