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mesterségesen beleönteni senki se lesz ké-

pes. 

A végén pedig azt a gyakorlat i kér-

dést vet jük föl, hogy mit használ , bár-

minő hangzatos néven nevezett tömörülés , 

ha az praktice nem érvényesülhet? Ha nem 

lép föl és nem folytat verbuvá ló munkát , 

a maga igaza mellett az egyetlen helyen, 

ahonnan az egész országnak beszélhet: a 

képviselőház tanácskozótermében? Aká r 

öt frakció ma rad távol az ülésekből, akár 

egy egységes alakulat , az tökéletesen egy-

remegy. A tárgyalásokból magá t abszen-

tá ló vá lasztó jogi blokk felett csakúgy na-

pirendre térne a közvélemény, mint ahogy 

napirendre tért a t ávo lmarad t Justh-párt, 

Kossuth-párt és néppár t felett. 

M i ugy lát juk, hogy az ellenzéki tö-

rekvések ismét helytelen i r ányban mozog-

nak. Ezen az uton a zsákutcából nem fog-

nak kijutni. A z ellenzéknek most m á r eg-

zisztenciális érdeke az, hogy ismét bekap-

csolja magá t a pol i t ikába. H a nem teszi, 

ugy véglegesen kiesik a politikai faktorok 

sorából . M i haszna van az országnak egy 

ellenzékből, amely az országgyűlésben 

meg nem jelenik? Melyik kerületnek telhe-

tett ö röme az o lyan képviselőben, aki az 

ülések napirendjének fontos és gyakran 

a vá lasztó inak legközelebbi érdekeit érin-

tő t á rgya ihoz még csak hozzá sem szól-

hat? A passzivitásnak nagy értelme van 

akkor, amikor avva l va lami t meg lehet 

akadá lyozn i , v agy legalább is súlyos za-

varokat lehet föl idézni . De semmi értel-

me sincs, ha anrrak hatása egyál ta lán nem 

mutatkozik . I lyen esetekben az absztinen-

cia takt iká ja nem passzivitás többé, hanem 

egyszerű lehetetlenség, me ly lelkesedést 

ki nem vál that , sőt még megértésre is al ig 

számithat . 

M indez t v i lágosan érzi m a m á r az 

ország. Lehetetlen, hogy ne érezze az el-

lenzék is. Éppen ezért nem1 lehet kiölni be-

lőlünk a szi lárd meggyőződést , hogy. az el-

lenzék végre is kénytelen lesz rekonszide-

ráció alá venni a pol i t ikáját a tekintetben, 

hogy a parlamenti tanácskozásokba ma-

gát bekapcsolja. 
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Javaslat a szegedi 

vizkérdés megoldásáról . 

(Saját tudósítónktól.) Ismeretes, hogy 
a közgyűlés a szeged; vizkérdés helyes meg-
oldásának célzatával" a szolnoki tiszai viz-
mütelep tanulmányozására áprilisban bizott-
ságot küldött ki, amelynek a tagjai Bokor 
Pál helyettes-polgármester, Tóth Mihály fő-
mérnök, Csonka Ferenc városi vegyész, Fa-
ragó Ödön dr. tiszti főorvos és Farkas Ár-
pád városi mérnök voltaik. Azt kellett ugyan-
is eldönteni, hogy második artézi vizmüte-
1-ep fölállításával segitsen-e a város az egyre 
növekvő vízhiányán, vagy pedig a Tisza vi-
zét használja-e föl. a szolnoki vizmütelep 
mintájára. A kiküldött bizottság, amely most 
készült el a jelentésével, nem javasolja, hogy 
Szolnok példáját kövesse Szeged, hanem má-
sodik artézi vizmiitelep mellett foglal állást. 
Érdekes adatainál fogja alább közöljük a je-
lentést egész terjedelmében. 

Amikor Szeged város törvényhatósági bi-
zottsága a szolnoki tiszai vizmü fie-lysaini 
tanulmányozását elrendelte, ezt abból a cél-
hói tette, hogy a város vízellátása ügyében a 
vizbesz-erz-ás kárdósét idejében tisztázza. 

A kiküldött bizottság Szolnokon megje-
lenvén, célul tűzte k i maga elé az ott alkal-
nazott víztisztítás módjának, nehézségeinek 

-hatályosságának -és költségeinek megismeré-
sét. 

Szo-lnok város hatóságának lekötelező 'fi -
gyelméből a tanulmány-ut tapasztalatokban 
bővelkedő volt, mert .a -tiszt,itótelep üzemének 
minden jelentős -fázisát közvetlenül megis-
merhettük s megszemlélhettük. Ezen közvet-
len tapasztalat a r.e-ndíelkezésünkre bcesáj-
tot't három .évi üzemadatok határozottan 
meggyőztek bennünket arról, hogy a vizbe-
szerzés ottani módja a mi viszonyainkhoz ké-
pest nemcsak hogy túlságos költséges, de köz-
egészségi szempontokból sem mondható tel-
jesen megbízhatónak. Tapasztalataink részle-
tes leírása i t t következik: 

Szolnok város vízvezetékét Tisza vizzel 
táplál ják. A viz tisztítására lassú homoks-zü-

rő szolgál. A nyers vizet, a szűrésre derítő 
u t j án .készítik elő. 

A -derítés abból á l l , liogy a nyers viz nagy-
méretű medencéken áraml ik keresztül, mi-
közben a sebességcsökkenés hatása alatt a 
.nálánál nagyol)!) fajsúlyú idegien anyagokat 
leejti. 

A Tisza vize azonban kis v-izál! ásnál ,i.s 
telit ve va-n végtelenül apró finom iszappal, 
melynek fajsúlya n-em lévén na-gypbb a viz 
fajsúlyúnál , a váz teljes nyugalmi állapotá-
ban se ülepedik. A Tisza vizénél ezen külö-
nös és egyben kellemetlen tulajdonsága le-
hetetlenné teszi, hogy a Tisza vizet egyszerű 

i ülepesztés u tán bocsássák a homok-szűrőre, 
j mert a lebegő iszapszernek amellett, lliogy a 

legfelső homokréteg -szemcséi közt áthalad-
va, belejutnak a szűrt vízbe, maigát a"szűrő-
ágyat is eldugaszolják és ,alkalmatlanná te-
szik a további használatra. 

Ho,gy a Tisza vize a. lassú szűrésre al-
kalmassá vál jék, a lebegő .iszaptól iparkod-
nak megszabadítani. 

Szolnokon ezen szolgálatot ,a timsó vég-
zi. A timsó normális Viszonyok közt a nyers 
viz megfelelő előkészítését lehetővé ás teszi. 
A Ti-ssa folyó vízjárása azonban annyira 
szeszélyes, iszaptartalma oly ina-gy, hogy pl. a 
mú l t évben maximál is timsó adagolással 
sem voltak képesek a vizet -kellőképen derí-
teni. A derítés körü l i nehézségeket m i sem 
il lusztrálja jobban, m in t a szolnoki v izmü 
igazgatóság mú l t évi jelentésének ide vonat-
kozó passusa, melyben az álil, hogy mig 1911-
hen viz-köbméteremkint felhasznált timsó 
mennyisége csak 18.5 grammot tett ki, addig 
1912-ben 40 gr. timsó sem volt elég. A bő-
vebb timsó adagolástól azonban közegészség-
ügyi okokból óvakodni kellett s inkább el-
tűrték, hogy a viz a szűrés után sem volt tö-
kéletes tiszta. Amellett, 'hogy az -ilyen eset 
a szűrés megbízhatóságát egyenesen iilluzo-
r-iussá teszi, nem hagyható figyelmen (kivül 
azo-n munka és költségtöbblet sem, melyet a 
nyers viz nagy liszaptartalma okoz. 

Szemtanul voltunk a n-elhéz és körül mé-
ny-as munkának, mellyel a szűrőik tisztítása 
-általában jár , lá t tuk a közegészségügyi te-
kintetekből oly krit ikus kézi erő alkalma-
zású!. Hogy a szolnoki szűrt viz- normális 
viszonyok közt k oboán ti n í éterenként 3-5, 
egészségre ártalmatlan -csirát tartalmaz, ez a 
viz j ó minősége mellett szól, ha azonban -fi-
gyelembe vesszük, hogy ugyanakkor a nyers 
Tis-za viz hasonló mennyiségben talált 950 
csira közt sem volt -egészségre -ártalmas osi-

minden osztály képviselve van idekint a sza-
bad jégpályán, még a jómódúak sincsenek 
kizárva. A íkorcsolyán mindenki egyforma. 
A teljesség kedvéért m-eg kell jegyeznem, 
hogy itt a szabad jégpálya vendégei között, 
-minden-kitől megvetett olyan nőket is láttam 
itt, akiket minden-ki megvetett — Jézust és 
üoethet kivéve — -akiket különben szabad 
ég alatt, csupán foglalkozásuk után járva 
tudunk elképzelni. 

Furcsa látvány -egy ilyen vágyakozó, 
dúlt arc, amint megenyhül és visszanyeri 
gyermekkori kifejezését, nyi lván a régi téli 
örömökre emlékezve. 

A fridrichsbergi kertben a vár alatt az 
előkelő Kopenhága iringál -a jégen pompás 
cikornyákat vág -ki, itt mindenki érti a dol-
gát. De nincs is szebb összjátéka a termé-
szetnek és tulfinoniultságnak, mintha -égy fia-
tal teremtés lágy és erős mozdulatokkal, 
szabadon és gondtalanul repül -a jégen, mint-
ha maga volna a tavasz, a tél szive kellős 
-közepén. Öröm látni, m-ennyi szép és fiatal 
korcsolyázó dáma van K-openhágában, a biz-
tosság és kecsesség csodái hemzsegnek itt. 

Annak azonban, aki ezen a szalón-játé-
kon kivül a hosszú, vidám kirándulásokat is 
szereti, Kopenhága környékének nagy ta-
vai pompás alkalmat nyújtanak, itt az utób-
bi napokban több mértföldnyi területen kaca-
gott a jég. Nagy társasággal voltunk kint a 
Fure-tavon és a korcsolyázáson kivül még 
egy pár jégvitorlával mulattunk, amellyel a 
könnyű szélben kitűnően -lehetett bánni. Fél-
szélre bocsátva, keresztülhajtattunk az -egész 
tavon és ugyanazon a csapáson vissza. Alig 

lehetett több egy fok hidegnél, a jég kicsit j 
megkásásodott, de a pálya azért kitűnő. Né-
hány nappal ezelőtt oly sima és átlátszó volt 
a jég, hogy azt hihette az ember, a puszta * 
mélység felett rohan. Le lehetett 'látni a viz 
fenekéig; a Furte-tó -egész halállománya ott 
ficánkolt a sz-emiink előtt, nagy, szürkéskék 
cigányhalak, csukáik, zebra-csíkos sügére-k és 
vén, fakó pontyok. Csapatostul vonultak el a j 
lábunk alatt. Most azonban homályos volt a .; 
jég. 

A lágy szél, hideg földszagú pásztákban 
fújdogált, ezek már tavaszébredésről regél-
tek. A világosság finom tónusokban váltako-
zott és hol a tavon tükröződött, hol a körü-
lötte levő pa-rtot csókolgatta -és ebben a -mesz-
szes-égben és frisseségben, mintha szárnyak-
ká változtak volna a jégvitorláik. A szél hátul-
ról tolta lágy, kíméletes erőszakkal, néha-
néha egyet lódit-ott rajta, nem túlságos erő-
sen ugyan, de mégis le kellett hajolni, hogy 
ki ne röpítsen bennünket. Ugy -éreztük, mint-
ha egy nagy, nyájas és erős parasztleánnyal 
keringőznék, akinek — ha sikerült őt kiját-
szania és jobban siettetni, — minden hatal-
ma ellenére is — hangosan -az arcába nevet-
tünk, aztán siklottunk egy darabon tovább, 
nélküle. 

Csak kevesen voltak a jégen. Egyszerre 
i találkoztunk egy pár rozsdás korcso-lyán 
| evickélő emberrel, -aki azt mondta, hogy egy 
i ismeretlen férfi, n-em messze tőlünk, belefu-
í ladt egy lé-kbe. Odarohantunk és néhány em-
! bert találtunk ott a jégen, meg egy csónakot, 
j A lék kissé -arrább volt, alig -észrevehető nyi-
' lás látszott a jégen, az emberek pedig egy 

sapkát adtak kézről-kézre, -ez volt az egész, 
ami egy -ember haláláról beszélt. 

Később fokról-fokra kiszélesedett a tör-
ténet. Néhány gyerek látott -egy korcsolyázó 
embert eltűnni; gyerekek mindig, mindent 
látnak. Egyik hallott három segélykiáltást, 
előbb hangosat és rémültet, rögtön rá má-
sikat, -azután egy utolsó kétségbeesett ordí-
tást. D-e látni semmit se lehetett. Később te-
lefonüzenet jött hozzánk, hogy keresnek egy 
embert és biztosra veszik, hogy -ez volt az. 
Annyit tudnak róla, hogy szokatlanul testes 
ember volt és -az ország egyik leghíresebb 
sportsmane. Hogy a sapkáját -elveszítette, <ez 
azt bizonyítja, hogy óriási sebességgel zu-
hant a lékbe, -ahol elmerült. Azután merült, 
merült le-felé, miután körülnézett -és látta, 
hogy maga van — sehol s-emmT, -csak a mér-
hetetlen" jég, amely a korcsolyázók -alatt va-
lahol messze, messze tőle éne-kel. 

Éjszakára megint keményebb lesz az 

idő és a jég összehúzódik és tompa bőg-és-

s-el rian, egyik parttól a másikig. 

— Te is kaptál? — bőbi a Bags-fárd-tó, 

a föld legeslegm-élyéből jövő rövid fülsiketítő 

ropogással. 

Szünet. 

Azután felel a Fure-tó meuydörgő dur-

ranással, amely a jég egyik végétől a má-

sikig szalad: 

— Igen. Én is kaptam. 

Fenyegető sóhajokká halkul a söt-éíben 

a so-k: 

— Én is! Én is. Én is . . . 


