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uralkodik a külpolitikában, óvatosságra és 
előrelátásra készteti az összes nagyhatal -
makat . A si vis pacem elve még talán 
soha sem uralkodott annyi a politikában, 
mint épen napjain'kba. A .hadsereg fejlesz-
tésének kérdése foglalkoztat ja az összes 
nagyhatalmakat . És az európai törvény-
hozások minden p á r t j a a legnagyobb .ál-
dozatkészséggel tanúsí t ja a haderővel 
szemben. A flotta fejlesztése az angol "tör-
vényhozásnak a legfőbb gond ja . A német 
Reichstagban és az osztrák parlamentben 
nagyarányú és nyugodt hangú vita folyik 
most a véderőfejjtesztési javaslatok körül. 

Egyedül a mi törvényhozásunk kivétel 
e téren. Nálunk már több évtized óta nem 
történt semmi a hadsereg fejlesztése érde-
kében. Áldatlan politikai viszonyaink .foly-
tán a nemzetek versenyében épen csak a 
mi monarchiánk marad t el, az a nagyha-
talom, .amely egy balkáni háború esetében 
a legközvetlenebbül volna érdekelve. Már 
pedig, ha a közel jövőben európai kon-
fliktus támadna, ki hiszi el, hogy ettől a 
Balkán meg volna kiméivé? 

Szeged város feltöltéséről. 
a Szegedi Mérnök- és Épitészegyesület ápri-
lis 26-iki vitaestéjén felolvasta Polcsner Erős. 

i i . 
Nem áll az én tisztelt barátom aecfn álli-

tása ,sém: „sajnos, liogy a királybiztosságnak 
nem volt módjában e tekintetben megbíz-
ható kutatásokat eszközölni", ennek cáfola-
tául tisztelettel bemutatom a királyibiztosság 
1881., 1882. és 1883-ik években a talajvíz ma- j 
gasiságökra vonatkozó megfigyeléseit, ame- j 
lyekből kitűnik az, bogy a királybiztosság j 
idevonatkozólag a leliető legprecízebb meg- j 
figyeléseket eszközölte és ő az okokkal na- j 
gyon is tisztában volt s az általa történt | 
nivómegállapitásoknak logikai magyarázata j 
van. g 

A harmadik ok, mi a talajvizet befolyásol- j 
ja, a szökött vizek (utcai ártézi kifolyók, ; 
magánvizvezeték hiányosságai, rossz, maga- < 
san fekvő magán- és közcsatornák stb.) ezen 
okok helyhez kötöttek és helyenkaat igen 

nagy zavarokat okoznak, különösen azon idő-
szakban, mikor a talajvizállás igen magas, 
mikor is a pincék, az udvarok elöntéseiben 
hathatósan közreműködnek. 

Tehát ha tisztába jöttünk a geológiai vi-
szonyokkal, ösmerjük a város belterületén 
előálló talajvíz jelentkezés és liullámzási oko-
kat, bajosan hihetjük el az én mélyen tisztelt 
barátomnak azop meg nem okolt állítását, 
hogy az általa tervezett csatornahálózat a 
csatornák szivárgó lyukainak magasságáig a 
talajvizet leszállítják. Leszállítanák akkor, 
ha az ő csatornája homokos, kavicsos stb., 
azaz vízáteresztő rétegben feküdne, nem pe-
dig beágyazva a sárga agyagiba, ahol ha nem 
a tervezett 50 m. távolságokra, hanem sok-
kal kisebb távolságokra helyezi is el a szi-
várgó lyukait, akkor sem ér el semmiféle 
eredményt; példa erre a belváros mostani 
csatornahálózata, amely legnagyobbrészben 
a végleges csatornahálózat után is meg fog 
maradni. Ott, ahol a geológiai viszonyok nem 
engedik, a közvetlen telkeknél sem képes a 
talajvizmagasságokat csökkenteni, pedig a 
tetején nem 05 m.-kint, hanem minden egyes 
tégla között elegendő liézag van arra, hogy 
a talajvíz behatolhasson. Ezen. csatornák 1— 
2 méterrel mélyebben fekszenek, mint Farkas 
Árpád által megállapított talajvizmagassági 
réteggörbék. Vagy italán keresztül-kasul 
egész városrészeket akar az én tisztelt bará-
tom alagcsövezni? Ismert dolog, hogy az 
alagcsövezés csak normális viszonyok között 
funkcionál. E tekintetben, hogy mily kala-
mitások történhetnek, arra például szolgál-
hat a „Corsó"-kávóház alagcsövezése. 

A király biztosság által a Mars-téri lakta-
nya helyén 3 éven keresztül megfigyelt talaj-
vizállás mia is ott van, mint 30 évvel ezelőtt 
volt, pedig azóta e környék csatornázva is 
lett. 

Nem tagadom, az ug csatornahálózat a ta-
lajvizmagasságokat normális körülmények 
között befolyásolni fogja, azonban hogy ez-
zel a gordiusi csomó ketté vágatnék, az nem 
valószínű. Mivel a javaslat abnormális vi-
szonyok között, árvízveszély alkalmával 
semmiféle megnyugtatást nem nyújt , épen 
ezért az összeállított talajvíz rétegtérképnek 
mint olyannak, melyből a nivóredukció leol-
vasható, lényeges értéket nem tulajdonítok 
és épen ezért a belőle levont következtetése-
ket sem tartom plauzibiliseknek. 

Szükségesnek tartom a város feltöltését 

egészségügyi szempontokból is. Hogy egy 
város a minimális egészségügyi követeimé-
nyeknek megfeleljen, annak a környéke ne 
legyen mocsaras s. a talajvíz időszaki járása 
a felszíntől bizonyos mélységre maradjon. Az 
orvosi tudomány előírja, hogy az időszaki 
talajvázmagasságok a felszínhez 1:5—2 mé-
ternél közelebb ne jöjjenek. Jelenleg e te-
kintetben a város belterülete óriási kívánal-
makat hagy fenn, mert a talajvíz kulminá-
ció idejében (mely megfigyeléseink alapján 
március hóban és április hó első felében szo-
kott jelentkezni (egész városrészek telítve 
vannak a városi szenny által fertőzött talaj-
vízzel úgyannyira, hogy az helyenkint egész 
telektömböket is elönt; példa erre a mult év 
tavasza, mikor a felsővárosi Ősz-, vagy a 
móravárosrészi Csendes- ós Gólya-utcákban 
a házak a magas talajvíz folytán egy más -

• után dőltek össze. A helyzet veszélyességét 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
rendőrség sürgős felszólítására éjjel kellett 
a helyszínére kiszállanom és több házból éj-
nek idején erőszakkal kellett a családokat 
kitelepittetnem s a jó szomszédok vendégsze-
retetéért közbenjárnom. Ott, hol az épületek 
összedülésetől nem kellett tartanunk, s a szo-
bákban csak 20—30 cm. magas volt a kiáll-
hatatlan büzii talajvíz, ott be sem avatkoz-
tunk, mert nem tudtunk volna a népeknek 
helyet adni. Mélyen tisztelt szakosztály, aki 
ilyen tragikus jeleneteknek közvetlen szem-
tanuja volt, azt ígéretekkel, hipotézisekkel 
kielégíteni nem lehet. Mivel az u j csatorna-
hálózat töltésredu'kció esetén az 1.5—2 méter 
vastagságú felszíni száraz réteget nem bizto-
sítja s mivel a talajvizmizériák véleményem 
szerint a feltöltés nélkül meg nem szüntet-
hetők, követelnem kell tehát a város belte-
rületének feltöltését azért is, hogy az egész-
ségügyi szempontok ez irányban is kielégí-
tést nyerhessenek. 

Elkerülhetetlenül áaükségesnelk tartom a 
királybiztosság által megállapított feltöltési 
magasság betartását kereskedelmi, ipari te-
kintetekből. 

Egy városban, vagy városrészben, hol az 
ipar és kereskedelem virágzik, ott a telkek 
forgalmi értéke összehasonlíthatatlanul na-
gyobb, mint hasonló körülményü, de ipar és 
kereskedelemmel nem biró helyeken. A bel-
város magas talajvíz állásai a pincehelyisé-
gek fenékmagasságát átlag + 5.30 m. ffisza 
kottában szabják meg. A belváros átlagos 

a Pialais Orléansban töltöttem a huszonegy 
éves fiatalságomat. Akkor minden szerelem 
mögött ott volna a tudat, hogy rossz, kár-
hozott nőt szeretek, akiből akkor ábrándulok 
ki. amikor akarok. De Melanie tiszta. Egy 
menyasszony. Istenem, az a legborzasztóbb, 
amikor egy tiszta leány, még csak nem is 
asszony, hanem leány visz a kárhozatba. 
Nagyon, nagyon megvert engem az Isten. 

Henrik ilyenkor mindig elhatározta, hogy 
másnap reggel, ha a társasággal együtt ki-
lovagolnak a mezőkre, megbizonyosodik 
Melanie felől. De ebből természetesen sosem 
lett semmi. Melanie a lovaglás alatt egyfor-
mán kegyes volt mindenkihez. Keskeny vá-
gás* szeme nyájasan tekintett Henrikre, de 
Udine segíthette a szattyánbőr csizimácskába 
bujtatott kicsiny lábát a kengyelbe és István 
báró igazíthatta helyre Melanienak a széltől 
összeborzait makrancos fekete haját. Köziben 
pedig, mig a lovakat itatták. Melanie kézcsó-
kot adott a medaillonnak, amelyen 'vőlegénye 
volt, a negyvenesztendős tábornok, aki most 
a lengyel határon hárcol. Igy nem sikerült a 
próbatétel. Délben sem sikerült a társasebéd 
ideje alatt és délután sem, amikor a kastély 
színházi termében a Wallensteint próbálták. 
Sőt ilyenkor még rejtélyesebb lett Melanie. 
Mert a baronesse, mihelyt a színpadra lépett, 
mintha megőrült volna. Lázas volt, piros dü-

hösen és édes ábrándosan szavalta a verse-' 
Ket. Melaniet ilyenkor megigézte a dobogó, 

a színpad és ugy látszott, mintha ez a fiatal 
szűz tulajdonképen egy férfit sem szeretne, 
csak a színházat. Ennek annyira a bolondja 
volt, hogy ha a nagybátyja véletlenül nem a 
kegyelmes marsall és a Szent Gyöngy-rend 
parancsnoka, Melanie baroneaseből bizo-
nyára komédiás kisasszony lesz. 

Szóval, Henrik sosem tudott meg semmit. 
Se ma reggeli lovas-séta, sem a közös ebéd, 
sem a színpadi próbák alatt, ahonnan sosem 
hiányzott. Még este sem tudott meg semmit, 
amikor vacsora után az egész társaság, mind 
a harmincketten hölgyek, akik közül kira-
gyogott Melanie és az urak, ott ültek a park-
ban tréfálkozva és csevegve, egymással 
töltve az időt. Igaz, hogy Henrik megbizo-
nyosodhatott volna, ha azt, amit érez,- meg-
vallja Melanienek. De ez nem volt helyes 
útja a megbizonyosodásnak. Hátha Melanie 
nem válaszol nyíltan (és ez valószínűbb volt, 
mint az, hogy nyíltan válaszol) és azonkívül 
Henrik sosem merte volna önszántából sza-
vakban megvallani a szerelmét Meianienak. 

Hanem egyszer mégis csak megszületett 
egy eltökélés Henrikben. Ez az utolsó előtti 
napon volt. Azért az utolsó előtti napon, mert 
másnap volt a műkedvelői előadás és ezután 
irgalmatlanul el kellett utazni. Henrik tehát 
elhatározta, hogy vallani fog. Este szobájába 
térvén, nem vetkezett le, sokáig égni hagyta 
a gyertyát és lúdtollal finom kinai papiroson 

egy gonosztevőket is megríkató levelet irt 
Melanienak. 

— ,Arra kérem Baronesse, engedje meg, 
hogy elfelejtsem örökre — igy végezte Hen-
rik a levelet, ameelyet másnap akart átadni 
Melanienak. De egy perccel azután, hogy 
megírta, Henrik el is tépte a levelet. 

— őrültség — gondolta — -azt kérni tőle, 
angedje meg, hogy elfelejtsem. Hiszen ez 
nem tőle függ. Én őt sosem tudom elfelejteni. 

Azután, de még ennél is halkabban (a halk 
gondolatok között is vannak árnyalati kü-
lönbségek, az egyik sokWhl halkabb a másik-
nál), szóval ennél is halkabban azt gondolta 
Henrik, hogy nem kell egy ilyen lemondó 
hangú levelet Melanienak átadni. Hátha -Me-
lanie mégis őt szereti? Igaz, hogy ezt még 
nem mutatta, de azért sokszor igen, i^en 
kedves volt hozzá és még az ellenkezőjét 
sem mutatta sohasem Melanie. De a való ok 
az volt, hogy nem merte a levelet Melanienak 
kezébe -adni. 

Reggel lett, a gyertya is tövig leégett és 
Henrik még sem aludt. De viszont kitalál/ 
egy másik dolgot, egy olyant, amiről azt 
hitte, hogy csalhatatlanul a bizonyosság felé 
fogja vezetni. Elhatározta, hogy kora dél-
után a szinl előadás kezdete előtt három 
sárga rózsát fog Melanienak átadni. (Hearik, 
aki romantikus yolt, kedvelte a sárga szint, 
amit valamikor a lenézettek, szóval az er-
kölcstelen életet élő nők és a ghettók zsidai 


