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Nagyméltóságu Minister TJr! 

Kegyelmes Uram!

A vízrajzi osztály 1886-ik évi teendőiről általam össze
állított és a műszaki tanács 906/1886. sz. alatt kelt jelentésé
vel felterjesztett munkaprogrammot, múlt évi május lm 4-én 
kelt 1218. ein. sz. alatti intézvénynyel kegyesen helybenhagyni 
méltóztatott.

E munkaprogramm szerint a vízrajzi osztálynak 1886-ik 
évi teendői a következőkből állottak:

I. A vizmérczék rendezése; nevezetesen a Duna, 
Tisza stb. folyókuál létező vizmérczék helyszíni megvizsgálásá
nak megindítása, a vizmérczékről törzskönyvek készítése, — 
a még szükségeseknek mutatkozó vizmérczék felállításáról 
javaslattétel, és a beérkező vizállási adatok összeállítása.

H. A szabályozás alá vett folyókon kikeresése és ki
tűzése mindazoknak a szakaszoknak, hol a vizemésztések meg- 
állapitandók lesznek.

III. A dunai árvizek lefolyási viszonyainak tanulmányo
zása, különös tekintettel a budapesti folyamszakaszra.

IY. Kipuhatolása a gyulai m. kir. folyammérnöki 
hivatal közreműködésével, hogy a hármas Kőrös gyomai sza
kaszán mily magasságú árvizek várhatók annak következté
ben, hogy ma már a három Kőrös mindegyike töltések közé 
van fogva és árvizeiket most már nem ömleszthetik szét a 
lapályokon. Ezzel együtt kipuhatolása annak, hogy a szentesi 
kormánybiztosság felügyelete alatt épült körösi töltések magas
ságai mennyiben felelnek meg az ezutánra várható legmaga
sabb árvizeknek ?

A fenti négy pontban előirt teendőkön kívül:
V. Múlt évi 19,639. sz. alatti rendelettel megbízni méltóz

tatott a vízrajzi osztályt, hogy a Szolnok-Csongrád-Tisza-bal- 
parti ármentesitő társulatnak a közép Tisza elfajuló állapotára 
vonatkozó panasza — helyszínén szerzendő tapasztalatok alap
ján — megvizsgáltassák.

VI. A műszaki tanács 1512/1886. sz. alatti felhívása 
folytán pedig: a Balaton vizszinének kezelésénél tekintetbe 
veendő körülmények és adatok tanulmányoztalak.

VII. Végül a külföldi kidrografiai intézetek szerveze
tének és eljárásának kimerítő ismertetése megkezdetett.

A vízrajzi osztály mindezen teendőket a legnagyobb buz
galommal és lehető pontossággal igyekezett végrehajtani és 
múlt évi feladatainak nagy részét meg is oldotta; nevezetesen :

A folyóinkon létező vizmérczék helyszíni megvizsgálását, 
0 pontjainak bemérését, és a vizmérczék törzskönyvé
nek szerkesztéséhez szükséges adatok összegyűjtését a Duna 
és Tisza egész hosszában elvégezte; továbbá: ugyané két 
folyónál még szükségesnek mutatkozó vizmérczék felállításáról, 
valamint általában a vizmérczék rendezéséről és a törzskönyvek 
szerkesztéséről kimerítő javaslatot készített. E javaslat elbírá
lása, illetve helybenhagyása után e folyó év teendője lesz 
a már megvizsgált folyókról a vizmérczék törzskönyveit el
készíteni és a már megvizsgált vizmérczékről beérkező viz- 
állásokat, a javaslat értelmében a vízállások törzskönyvében 
összeállítani.

Ugyancsak a Dunán és Tiszán kikereste a vízrajzi osztály 
mindazokat a szakaszokat, hol a vizemésztések megállapitandók 
lesznek. A kiválasztásnál követett eljárást részletesen leírta és 
a kiválasztott helyeket megnevezte, egyszersmind javaslatot 
tett a kiválasztott helyeknek miként való kittizése iránt. E 
javaslat helybenhagyása után a felmerülő szükséghez képest a 
jövő teendőjéhez fog tartozni, a vizemésztés felvételére alkal
masnak talált helyeknek helyszíni kitűzése és a vizemésztések 
megmérése.

A dunai árvizek lefolyási viszonyainak tanulmányozása, 
különös tekintettel a budapesti folyamszakaszra, meg van indítva; 
nevezetesen a Nagy-Maros—Duna-Pentele közti folyamszakaszon 
a Vásárhelyi idejében felvett régi keresztszelvények helyein 
újból felvétettek a keresztszelvények, mivel nevezett szakasz
nak csak a fővárosi vonaláról és azon helyeiről bírunk újabbi 
szelvényeket, hol kotrási munkák történtek; továbbá ugyané 
szakaszon a tavalyi kisviz színe fixiroztatott és a legközelebbi 
fixpontokból beméretett. A vízállásoknak tanulmányozását még 
nem lehetett a múlt évben megkezdeni, mivel előbb a viz
mérczék megvizsgálását kellett elvégezni és megállapítani, 
hogy mely vizmérczékből, mily módosítással lehet az árvizek 
lefolyásaira következtetni ?

l
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Úgyszintén nem lehetett a Duna vízmennyiségének meg
állapítását sem a múlt évben megkezdeni, mivel előbb ki 
kellett a vizemésztésre alkalmas helyeket választani, a minek 
megtörténtével e folyó évben már úgy a dunai vízállások 
összehasonlítása, valamint a Duna vizemésztésének megállapí
tása befejezhető lesz a dunai árvizek lefolyási viszonyainak 
tanulmányozása czéljából.

A Kettős- és Hármas-Kőrös vizmütani felvételei, melyek 
e folyók fejlődésének későbbi tanulmányozkatása végett voltak 
szükségesek, a gyulai kir. folyammérnöki hivatal közre
működésével végre vannak hajtva. A gyomai szakaszon 
várható árviz-magasságot azonban még néni lehetett megálla
pítani, mivel az ahhoz szükséges magasabb vizek tavaly őszszel 
nem jelentkeztek.

A Szolnok-Csongrád-Tisza-balparti ármentesitő-társulatnak 
a közép Tisza elfajuló állapotára vonatkozó panasza kimerí
tően megvizsgáltatott, és a talált eredmények „A közép Tisza 
fejlődése“ czim alatt részletesen ki vannak mutatva.

A Balaton vizszinének kezelésénél tekintetbe veendő 
körülmények és adatok részletesen tanulmányoztattak és az 
elért eredmények alapján, a Balaton vizszinének jövendő keze
lésére nézve javaslat tétetett.

Végül: a külföldi hidrogratiai intézetek közül a cseh
országi, svájczi és badeni intézetek szervezeteit és eljárásait a 
vízrajzi osztály részletesen megismertette. Ez nem tartozott 
ugyan a vízrajzi osztály tavalyi teendői közé, de felette czél- 
szerünek tartottam a külföldi hasonczélu intézetek szervezeté
nek és eljárásának tanulmányozását, illetve megismertetését, 
hogy belőlük mindazt, a mi nálunk is haszonnal alkalmaz
ható, megismerjük és esetleg alkalmazzuk.

A fentiekben röviden elősorolt vizsgálatok és tanulmá
nyoknál követett eljárások módozatait és a múlt évi munkás
ság eredményeit külön mellékletekben kimerítően megismertet
vén, ezeknek kivonatait a következőkben van szerencsém 
mély tisztelettel előadni.

I.

Vizmérczék rendezése a Dunán és Tiszán.

A folyóvíz felszínének folytonos változásában, vagyis az 
áradás és apadásban tükröződik vissza a folyóvíz egész élet
működése, miután mindama változások, melyek a folyó medré
ben végbemennek és a melyek a folyóra és annak úgyszól
ván életjelenségeire bármi tekintetben hatással vannak, — vég
eredményükben — a vízállásokban mutatkoznak.

E körülmény teszi a folyók tanulmányozásánál legelső 
és legfőbb szükséggé a vízállások folytonos s összefüggő is
meretét.

Nem terjeszkedve ki e helyen a vízállások statisztikai 
gyűjtésének rendkívül fontos és a gyakoilati életben messze 
kiható hasznosságának részletezésére, a vízállások állandó jegy
zése általán véve nélkülözhetetlen: a folyón történő minden 
védelmi, szabályozási, hajózási s más hasznosítási munkálatok 
tekintetéből; de a dolog természeténél fogva a vízállások 
feljegyzésének haszna csak úgy lesz elérhető, ha az évek 
hosszú során át folytonosan és lelkiismeretesen gyüjtetik.

A vizmérczék nagy fontosságánál fogva történt, hogy 
hazánkban is az e század első felében megindult folyamszabá

lyozási, illetve vizmütani felvételeket — úgy a Dimán, mint 
a Tiszán azoknak rendszeres felállításával kezdték meg; ezek 
a vizmérczék azonban több körülmény közreműködése folytán 
egész a legutóbbi időkig többé-kevésbé hézagos adatokat nyúj
tanak; de még az ekként begyült, különben igen becses ada
tok sem voltak eddig rendszeresen összeállítva, illetve fel
dolgozva.

A múlt évben felállított vízrajzi osztálynak lett egyik 
feladatául kitűzve: a vizállási adatoknak összeállítása és rend
szeres feldolgozása, s általában a vizmérczékre vonatkozó ada
tok gyűjtése úgy a múltban, mint jövőre nézve; sőt tekintve 
a tárgy nagy fontosságát, már az első évi teendők közé fel
vétetett : a meglevő mérczék törzskönyvéhez szükséges adatok 
összegyűjtésének megkezdése, s a még felállítandó vizmérczék 
iránti javaslattétel.

Ennek megfelelőleg az elmúlt év folyamán a vízrajzi 
osztály legelsőbben a Dunán és Tiszán jelenleg már létező 
vizmérczéket vizsgálta meg a helyszínén, és az ezekre vonat
kozó adatokat összegyűjtötte; melyekből a következők tűntek k i :

1. A létező vizmérczék számát tekintve, oly vizmérczék, 
melyekről a vízállások ez idő szerint rendesen jegyeztetnek, 
fennállanak :

A Dunán:

az állam tu la jd o n á b a n .................................... 25
állami közeg által észlelt magánmércze . . .  4
nem állami közeg által észlelt mércze . . . 11

összesen 40 vizinércze.

A Tiszán:

az állam tulajdonában..................................... 19
állami közeg által észlelt magánmércze . . 4
nem állami közeg által észlelt magánmércze . 9

összesen 32 vizmércze.

Azonban a mérczék helye, illetve a mércze-állomások 
egymástóli távola igen változó; a mennyiben a folyó némely 
szakaszán igen siirüu, másutt pedig igen távol vannak az 
egyes állomások egymástól; de ettől eltekintve, a vizszin-esés 
változásainak sem felelnek meg mindenütt a mércze-állomások 
jelenlegi helyei.

2. A vizmérczék kezelésének hiányai, melyek még ez idő 
szerint is, de még inkább a múltban, bizonytalanná teszik az 
észlelés adatait, általánosságban a következők:

a) A meglevő vizmérczék legnagyobb részénél, a kis- 
vizek észlelésére, esetről esetre ideiglenesen levert lécz szol
gál ; minthogy kis vízállásnál — különösen a Tiszában — 
több mércze már szárazon marad; ezenkívül a legnagyobb 
vizek leolvasása is több állomáson ilyen pótléczen történik.

b) Csökkenti a vízállások feljegyzéseinek használhatóságát 
ama körülmény is, hogy — egynéhány főbb mércze kivételé
vel — a mércze 0 pontjának mikor és mily módon való 
változásai — a fennállás óta — nem tudhatók kellő biztos
sággal.

c) A lejtősen fekvő vizmérczék általánosságban nem a 
beosztásoknak megfelelő lejtőben feküsznek, és több mellék- 
állomáson a függélyes vizmérczék is ferdén vannak felszegezve,
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mely körülmény 1—2 decimeter különbséget is okoz a mércze 
egész hosszában.

3. A vizmérczék 0 pontjául a Dunán az 1834-ik évi, a 
Tiszán pedig az 1842-ik évi kisvizszin volt annak idejében 
megállapítva. Idővel azonban úgy a Dunán, mint a Tiszán 
ezeknek a 0 pontoknak magasságai nem lettek mindenütt 
betartva.

Az idők folytán beállott kisebb-nagyobb változások a 
következő okoknak tulajdoníthatók:

a) A közbejött kisebb vízállás miatt a mércze 0 pontja 
lejebb tétetett.

b) Áthelyezés alkalmával a távolság nem vétetett tekintetbe.
c) A mércze kijavítása vagy kicserélése alkalmával tör

tént hiba később nem lett kijavítva.
cl) A kisebb magassági különbözetek pedig a mércze 

sülyedésében, ferdeségében, vagy a fixpontok különbözőségé
ben lelik magyarázatukat.

4. A vizmérczék 0 pontjainak magasságára nézve általá
nosságban az a kérdés merül fel, hogy a folyó hoszszelvényé- 
ben mely vonalra, vagy mely már téuyleg létezett és ismert 
vizszinre helyezzük a mérczék 0 pontjait?

E kérdésnél, a mi viszonyaink között, következő vonalak 
jöhetnek szóba:

a) A legnagyobb vizszin.
b) A várható fenékvonal.
c) A legkisebb vizszin, és
d) Az 1834., illetve 1842-iki Vásárhelyi-féle kisviz.
A legnagyobb vizszintő), mint 0 ponttól lefelé való 

leolvasásnak előnyeit és hátrányait mérlegelve, kitűnik, hogy 
eltekintve a nagyvizszin-vonal főelőnyeitől, melyek azon
ban a kisvizszin által is elérhetők, habár nem is oly közvet
lenül, hátrányai miatt, 'de különösen azon körülmény foly
tán, hogy ez a gyakorlattal és a megszokással ellenkezik, 
a mi a hajózásnál különösen tekintetbe veendő, a nagyviz- 
szin magassága nálunk nem fogadható el a vizmérczék 0 
pontjául.

De a várható fenékvonal sem fogadható el a vizmérczék 
0 pontjául, különösen azért, mivel folyóink, legkivált a Tisza, 
még fejlődésben vannak és elég adatunk nincs hozzá, hogy 
a várható és kiegyenlített fenékvonalat előre meghatároz
hassuk.

Úgyszintén az eddig tapasztalt legkisebb vizszin sem 
fogadható el 0 pontul; mivel folyóink nagy fejlődése folytán 
valószínűleg még nagy változások fognak beállani a kisvizek 
magassági és esési viszonyaiban, és a legkisebb vizszin elvé
hez mereven ragaszkodva, csakhamar egy másik kisebb viz- 
szint kellene a 0 pontok vonalául felvennünk; de különben 
is sem a Dunán, sem a Tiszán nem voltak a kisvizek újabb 
időkben rendesen felvéve, hanem csak a mérczékről voltak 
leolvasva, a melyek pedig nem eléggé megbízhatók.

Legczélszerübb tehát továbbra is megtartani a szabályozás 
megkezdése előtt megállapított — úgynevezett Vásárhelyi
féle — kisvizszint a vizmérczék 0 pontjául; vagyis a Dunán 
az 1834-ik, a Tiszán pedig az 1842-ik évi kisvizszint. Neveze
tesen a következő okok teszik ezt czélszeríivé:

o) Mind a két megnevezett kisvizszin a szabályozás 
előtti időkben vétetvén fel, a rajtuk alapuló vizmérczék adatai 
legközvetlenebbül mutatják a folyó medrének fejlődését, vagy 
elfajulását, és minden változást, a mit a folyó működése és a 
szabályozás hatása a mederben előidéz.

ß) Úgy a múltban, mint ez idő szerint is, a vizmérczék 
adatai az 1834., illetve az 1842-ik évi vizszinekkel vannak 
általában véve összefüggésben. E vizszineknek megtartásával 
tehát az eddigi észlelések legkevésbé fognak változást szenvedni.

y) A közönség már szokva van az eddigi vizmérczék 
adataihoz; a mi úgy a nagy, mint a kis vízállásnál, 
amott a védekezés, itt a hajózás szempontjából igen lényeges 
előny. Végül

d) Eendszeresen fixirozott más kisvizszin ez ideig még 
nincs megállapítva.

5. Általános javaslat a dunai és tiszai vizmérczék rendezé
séről. A Duna és Tisza folyóban fennálló vizmérczék helyszíni 
bejárása alkalmával tapasztalt hiányok megszüntetése czéljá- 
ból: a vizmérczék számára és beosztására, valamint szerkeze
tére és kezelésére nézve általánosságban a következők java
soltalak:

a) A vizmércze-állomások száma. Valamely folyóban a 
vízállások észlelt adatai az illető vizszinesés vonalát annál 
pontosabban adják, minél sűrűbbek az észlelési helyek, vagyis 
a vizmérczék. Azonban a gyakorlati kivihetőség és költség
kímélés tekintetéből, vagyis: hogy mely vizmérczék, illetve 
mércze-állomások tartandók fenn, vagy hagyandók el a régiek 
közül? és hogy hol állítandó fel új mércze-állomás? a követ
kezők szolgálhatnak irányadóul:

Úgy helyezendők el a vizmérczék, hogy a kisvizszin- 
esés változásainak megfeleljenek, azaz a kisvizszintörés 
pontjainál állitandók fel.

Továbbá vizmérczék állitandók a folyó jellegének 
nagyobb változásainál; a szabályozási vonalon felül a folyó 
oly helyén, a honnan az alsó szakaszon bekövetkező áradás 
még elég korán jelezhető, és a mellékfolyók beömlésénél.

Tekintetbe veendő azonkívül, hogy a mérczék lehetőleg 
egyenlő távolságban legyenek egymástól, hogy lehetőségig a 
községekben legyenek felállítva, hol helyben lakó mércze- 
jegyző alkalmazható, és hogy lehetőleg kevésbe kerüljön az 
észlelés és fentartás.

E körülményeknek a Dunán és Tiszán a mellékelt ki
mutatásban foglalt vizmérczék felelnek meg, melyek mint 
általános jelentőségű elsőrendű vizmérczék tekintendők, és mint 
ilyenek kell, hogy az állam tulajdonát képezzék.

Az ezeken kívül létező, inkább csak helyi jelentőségű 
mérczék másodrendű mérczéknek nevezhetők. Ebbe tartoznak : 
a jelenleg létező állami mérczék közül azok, melyek az első
rendű mérczék sorából kihagyattak, de fentartásuk továbbra 
is kívánatos, továbbá azok: melyek az illető folyamszakaszon 
folyamatban levő szabályozás miatt egy bizonyos ideig szüksé
gesek, vagy észlelésük külön költségbe nem kerülnek, úgy
szintén azok az állami vizmérczék, melyek a folyó valamely 
szabályozási szakaszán, részletes tanulmány végett, vagy hajó
zás szempontjából felállittatnak; végül minden magánmércze, 
a melyről a vízállás rendesen jegyeztetik.

Ezen két osztályzaton kívül vannak még az árvízi 
mérczék, melyekről csak bizonyos esetekben, különösen a nagy- 
viz beálltával jegyeztetik a viz állása.

Ezek előbocsátása után javaslatba hozatott:
a Dunán összesen 34 elsőrendű vizmércze, melyek az állam 

által fentartandók, nevezetesen:
6 olyan mércze-állomás, hol az állam jelenleg nem 

a saját mérczéjéről jegyezteti a vízállást, és igy az állam 
költségén új mércze állítandó fel;
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4 olyan mércze-állomás, hol jelenleg a magántulajdon
ban levő mérczékről magánosok által jegyeztetnek a víz
állások ; a hol tehát az állam költségén szintén új mérczék 
állitandók fel;

7 olyan mércze-állomás, hol jelenleg sem állami, sem 
magán-mérczék nem léteznek, de általános fontosságuknál 
fogva egészen új mérczék felállítása szükséges;

végül 17 olyan mércze-állomás, hol már jelenleg is 
vannak állami mérczék, melyek továbbra is fentartandók.

Ellenben a jelenleg fennálló állami vizmérczék közül 
el lenne hagyandó az elsőrendüek közül 7 mércze, mely 
szám az egészen újonnan szervezendő mércze-állomások szá
mával megegyezvén, tulajdonkép több elsőrendű állami 
vizmércze-állomás a Dunán nem lenne, mint jelenleg is van.

Javaslatba hozatott továbbá:
a Tiszán összesen 27 elsőrendű vizmércze, melyek az állam 

által lennének fentartandók, nevezetesen :
4 olyan már is létező állami{ mércze-állomás, hol a viz

mércze jelenleg nem az állam tulajdona, és igy vij állami 
mércze állitandó fel;

4 olyan már létező magánmércze-állomás, hol azok 
helyett az állam által uj mérczék állitandók fel;

5 olyan mércze-állomás, melyek az állam által egészen 
újból szervezendők ;

végül fentartandók továbbra is a már fennálló régi 
állami mérczékből 14.

Ellenben el lenne hagyandó a jelenleg fennálló állami 
vizmérczék közül az elsőrendüek sorából 5 mércze, mely szám | 
szintén megegyez az egészen újonnan szervezendő mércze- 
állomások számaival, és igy a Tiszánál sem lenne jövőre több 
elsőrendű állami mércze-állomás fentartva, mint eddig volt.

b) A  vizmérczék 0 pontja jövőre is arra a magasságra 
helyezendő, mely ez ideig általán véve gyakorlatban volt, 
t. i. a Dunán az 1834-dik, a Tiszán az 1842-dik évi kis- 
vizszin magasságára.

A jelenleg fennálló vizmérczék, melyek nem ezen 
magasságon állanak, általában visszahelyezendők úgy, hogy 
0 pontjaik az elfogadott kisvizszin vonalában legyenek.

Azonban a Dunán a drenkovai és orsovai mérczék 
0 pontjai kivételesen nem változtatandók meg két okból:
1- ször az alduuai hajózás szempontjából a megszokás miatt;
2- szor azért, mert 1856, illetve 1838-tól kezdve e két mérczé- 
ről a rendszeres feljegyzések állandóan a jelenlegi 0 pontra 
vonatkoznak.

A 0 pontok tengerszin feletti magasságait illetőleg leg- 
czélszerübb lenne azokat a katonai fixpontok kottái szerint ; 
állapítani meg, de mivel a katonai fixpontok tengerszin feletti 
magasságai még nincsenek véglesen megállapítva: egyelőre j 
a régi folyamszabályozási kották szerint állitandók fel a viz- j 
mérczék 0 pontjai, de nem egy, hanem több ismert jóságu 
fixpontból kiindulva.

c) A vizmérczék szerkesztésükre nézve háromfélék, úgymint:
Úszó vizmérczék, melyeknél a beosztott lécz egy uszó-

testre vau erősítve és azzal együtt egy vezetékben függélyesen 
mozog.

Álló vizmérczék azok, midőn a mérczelap függélyesen j 
van valamely szilárd tárgyhoz erősítve, és

Fekvő vizmérczék, midőn a mérczelap a folyó partjának 
lejtőjére van fektetve, mely esetben a beosztás a lejtő foka 
szerint más és más.

Költségkímélés tekintetéből jövőre is, mint eddig, 
általában csak a két utóbbiról lehet szó.

Mindkét rendszerű vizmérczénél az alépítményt, a melyre 
a mérczelap ráerősittetik, a helyi viszonyok határozzák meg, 
és igy általában csak magára a mérczelap minőségére tétetett 
javaslat; még pedig tekintettel a tartósságra javaslatba hozatott, 
hogy az elsőrendű mérczéknél a mérczelap zománczozott öntött
vas legyen, mely nagyobb tömegben gyártva sokkal csekélyebb 
költségtöbbletbe kerül, hogy sem az — a famérczékkel 
szemben — tekintetbe jöhetne.

b’ekvő mérczéknél, a mennyiben a lejtőt más helyi 
körülmények határozzák meg, öntöttvas helyett kovácsolt
vas-lemez vagy vaslécz volna használható, melyen a követelt 
nagyobbközü beosztás kivágásokkal vagy kiálló szegekkel 
volna megjelölendő.

Bármily anyagból készíttessék azonban a mérczelap, 
mindenkor lényeges és elengedhetetlen kellék gyakorlati szem
pontból, hogy minden vizmércze-állomáson, a mércze közelében 
egy állandó magassági fixpont határoztassék meg és ott, hol 
erre elég alkalmas s könnyen feltalálható pont nincs, oda 
e czélból egy nagyobb méretű kő vagy vas fixpont helyez
tessék le.

d) A vizmérczék és vízállások jegyzésére nézve általában 
szükséges: a vizmérczék történetének és a vízállásoknak 
gyűjteményes s áttekinthető összeírása, amaz a vizmérczék, 
emez pedig a vízállások törzskönyvének rendszeres vezetése 
által érhető el.

A vizmérczék törzskönyvében minden vizmérczére vonat
kozólag a múltban történt, s jövőben történő minden 
változás, mely a mércze helyére s 0 pontjára vonatkozik, 
továbbá mindazon adatok, melyek a mércze állapotára s ezek 
folytán a leolvasásokra befolyással bírnak, bejegyzendők és 
nyilvántartandók.

A vízállások törzskönyvei a vízállások gyűjteményes össze
írására szolgálnak, és pedig az elsőrendű állami mérczékre 
nézve külön könyv vezetendő a dunai, és külön a tiszai 
vízállások bejegyzésére, azonkívül külön a mellékfolyók egy- 
egy csoportjára is, a másodrendű és árvízi mérczék adatai 
szintén külön könyvbe vezetendők be.

A vizmérczék és vízállások törzskönyveinek vezetése 
a vízrajzi osztály feladata és a vizállások törzskönyveinek 
lapjai a vízrajzi osztály évi kiadványaiban rendesen közlendők.

A vizállási adatok — a törzskönyveken kivlil — még 
áttekinthető rajzokban is kitűntetendők, melyeket az illető 
folyammérnöki hivatalok állítják össze évenkint és csoporton- 
kint úgy, mint eddig.

e) A  vizmérczék fentartása, valamint közvetlen ellenőrzése 
— mint ez ideig is — annak a folyammérnöki vagy állam- 
éjjitészeti hivatalnak legyen a feladata, melynek területén van. 
Ebből kifolyólag a mérczén történő minden oly változás 
beálltával, mely a leolvasásra bármily tekintetből is befolyással 
van, kötelessége az illető hivatalnak a mércze magasságát 
idejekorán ellenőrizni, de az ilynemű változások beállta 
nélkül is szükséges az elsőrendű mérczéknél a 0 pontnak 
magasságát minden 2 évben egyszer lemérni és a nagyobb 
változásokat a vízrajzi osztálynak bejelenteni.

/ )  A vizállások jegyzése a mércze-állomáson lakó fel
vigyázó által, vagy — ilyennek nem létében — egy e czélból 
megbízott egyén (mércze-jegyző) által teljesítendő, és pedig 
az elsőrendű mérczéknél naponkint kétszer olvasandók le és
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vezetendők be a mércze-könyvbe a vízállások: a reggeli és 
esteli órákban, sőt árvíz idejében lehetőleg óránkint.

A mérczejegyző minden hó végével a mérczekönyvnek 
e hónapra vonatkozó lapjáról a másolatot az illető hivatalnak 
tartozzék beterjeszteni, úgyszintén az illető hivatal a hozzá be
érkező havi kimutatásokat havonkint a minisztériumhoz, illetve 
a vízrajzi osztályhoz.

g) A fentiekben általánosságban előadván mindazokat a 
körülményeket és szükségleteket, melyek a vizmérczék rende
zésénél úgy a Dunán, mint a Tiszán tekintetbe veendők és 
nélkülözhetetlenek, hogy ama feladatokat, melyeket a vizállási 
adatok gyűjtésével elérni vagy megfejteni akarunk — meg is 
oldhassuk; és tekintettel a vizmérczék rendezésére nézve 
itt általánosságban elmondottakra: a vízrajzi osztály további 

; teendője: kijelölni azokat a vonalokat, melyek a vizmérczék 
0 pontjainak biztos meghatározása végett újból belejtezendők;

továbbá: tüzetesen megállapítani a fentebbiekben javas
latba hozott új vizmérczék felállításának helyeit, egyetértő- 
leg az illető folyammérnöki hivatalokkal;

végül a vizmérczék kezeléséről — a fentebb előadottak 
alapján — egy részletes szabályrendeletet készíteni;

és mindezeket végleges jóváhagyás végett beterjeszteni.

II.

A Duna és Tisza vizemésztéseinek meghatá
rozására szolgáló szakaszok kijelölése.

A vízrajzi osztály egyik leglényegesebb feladata: „a 
folyóknak olyan szakaszain, melyeken a vizlefolyási viszonyok 
az általános vízjárásra jellemzőknek tekinthetők, a lefolyó víz
mennyiségnek — különböző vízállásoknál és különböző viz
lefolyási viszonyok között eszközlendő — lehető gyakori meg
határozása, s ezekből minden vízállásnak megfelelő vízmennyi
ség megállapítása“.

Az elmúlt év folyamán ez irányban a vízrajzi osztály 
csak annyiban fejtett ki tevékenységet, a mennyiben a Dunán 
és Tiszán kiválasztotta, a vizmérczék törzskönyvéhez szüksé
ges adatok beszerzése alkalmával, a vízmennyiség meg
határozására legalkalmasabb szakaszokat.

Legyen előrebocsátva, hogy valamely folyón a vizemész- 
tésnek, vagy más szóval: a másodperczenkint lefolyó víz
mennyiségnek meghatározására alkalmas helyek, illetve szaka
szok, kiválasztásánál, általában a következők szolgálhatnak 
irányadóul:

1. Lehetőségig úgy választandó a szakasz, hogy ott a 
vizsebességet úgy műszerrel közvetlenül, mint a vizszin esése 
által közvetve megmérhessük; minek következtében:

2. A folyam medrének partjai egymással lehetőségig pár
huzamosak legyenek, és a meder alakjában szabálytalanságok 
vagy egymástól nagyon elütő eltérések elő ne forduljanak, 
vagyis a folyam vize normálisnak vehető mederben folyjon.

3. A meder természetes partjai oly magasak legyenek, 
hogy az árvizek is lehetőségig zárt mederben találjanak le
folyást.

4. Azonkívül a kiválasztandó szakasz lehetőségig egye
nes irányú, és az egyenes irány legalább is 5—6 száz méter 
legyen ; minélfogva:
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5. A rövid hosszúságú szorulatok lehetőleg kikerülendők.
6. Végül: hogy a folyó vizemésztéséről teljes képet 

nyerjünk, úgy választandók az észlelési helyek, a mennyire 
lehetséges, hogy belőlük minden jelentékenyebb mellékfolyók 
beömlése felett és alatt meghatározhassuk a lefolyó vízmennyi
ségeket.

Ezeket szem előtt tartva, az alább megnevezendő helyek 
mutatkoznak legalkalmasabbaknak a Dunán és Tiszán a 
vizemésztések meghatározására, megjegyezvén, hogy a fent 
részletezett feltételek mindenikének egy kiválasztott hely sem 
felel meg teljesen; de miután megfelelőbb szelvényhelyek egy
általán nem találhatók, ezek is — mint különben legalkalma
sabbak — felhasználhatók a vízmennyiségek meghatározására. 
Ily értelemben alkalmas hely mutatkozik:

A )  A Dunán.
1. Pozsonynál a hajóhíd közelében.
2. Komáromnál a kis dunasziget felett.
3. Lábatlannál a Vág beömlése alatt.
4. Zebegénynél az Ipoly beömlésén alól, vagy ehelyett: 

Nagy-Maros és Visegrád között.
5. Budapesten a Margit- és lánczhid közt.
6. Mohácsnál a kompjárónál.
7. Batinánál a Ferencz-József-zsilip alatt.
8. Erdődnél a Dráva beömlése alatt.
9. Újvidék és Pétervárad között.

10. Gardinovcze községnél a Tisza beömlése felett.
11. Szlankamen alatt a Tisza beömlésén alól.
12. Ritopek szerb községnél a Temes beömlése alatt.
13. Báziásnál.
14. Ó-Moldován.
15. A Kazánban, és végül
16. Orsovánál.

B) A Tiszán.

A következő helyek látszanak legalkalmasabbaknak a viz
emésztések meghatározására :

1. Máramaros-Szigeten felül a bocskói hídnál, a Vissó 
beömlése alatt.

2. A tekeházi két hid között.
3. Tivadarnál a Szamos beömlése felett.
4. Csap és Záhony között a Szamos folyó beöm

lése alatt.
5. Tokaj alatt a Bodrog beömlésén alól.
6. Palkonyánál a Sajó beömlése alatt, vagy e helyett: 

Tiszakeszi és Ároktő között.
7. Tisza-Derzsnél.
8. Puszta-Ballán.
9. Vezsenynél vagy Tigza-Kürtnél.

10. Szentes alatt a szegedi folyamszakasz 20-ik kilo
méterénél.

11. Algyőnél a Maros torkolata felett.
12. Szegednél a Maros beömlése alatt.
13. Tarras felett vagy Török-Becsénél, és
14. Titel felett.
A fent megnevezett helyeken teljesítendő vizsebességi 

mérések részint az illető folyónak saját vízmennyiségeit fog
ják szolgáltatni, részint a mellékfolyókból beömlő viztöme-
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gek meghatározására fognak adatokat nyújtani, részint a 
folyásban levő víztömegek helyenkénti elraktározódásnak ará
nyát fogják megvilágítani. A Duna legalsó négy helyén vég- 
hezviendő vizmérések pedig az Alduna szabályozásához fognak 
vizmennyiségi adatokat szolgáltatni.

Végül megjegyzendő, hogy a vizemésztések meghatáro
zására — fentebbiek szerint — kiválasztott helyeken fel
veendő keresztszelvények két végpontja, az illető folyam
mérnöki hivatalok közreműködésével, a helyszínén tartós 
faczölöppel vagy alapkővel kitűzendő, hogy a vizsebességek 
megmérései mindenkor ugyanazon helyeken és keresztszelvé
nyekben legyenek teljesíthetők ; ezenkívül a keresztszelvények 
végpontjaiba beállított faczölöpök vagy alapkövek tetejeinek 
tengerszin feletti magasságai, valamint azoknak helyrajzi fek
vései meghatározandók, hogy igy könnyen és biztosan fel 
lehessen őket találni, és a keresztszelvények egyes pontjai — 
a vizszabályozási adatokkal való könnyebb összeliasonlithatás 
végett — tengerszin feletti magasságokban legyenek kifejez- 
lietők ; hogy egyszersmind a keresztszelvények felvételének 
ellenőrzése minden különös munka nélkül megtörténhessék.

III.

A dunai árvizek lefolyásának tanulmányo
zása, különös tekintettel a budapesti folyam

szakaszra.

A dunai árvizek lefolyásának tanulmányozása különösen 
a budapesti folyamszakaszra való tekintetből szükséges, de 
azonkívül a Dunának internaczionalis jellege is megkívánja, 
hogy e folyam vízrajzi körülményei minél részletesebben és 
minél hamarabb tanulmány tárgyává tétessenek, hogy a fel
merülhető kérdések megoldására lehetőségig kimerítő és alapos 
adatokat szolgáltathassunk.

Ez okokból vétetett fel mindjárt az első évi munka- 
programmba a dunai árvizek lefolyásának tanulmányozása, a 
melylyel legelsőbben is a következő kérdések oldandók meg:

1. Az árvizek lefolyása ez idő szerint mily irányban 
fejlődik ? Azaz: hogy az egyenlő tömegű árvizek jelenleg 
mily magasságokban mutatkoznak a múlthoz képest ? Hogy 
azt tudva folyamszabályozási munkálatainkat azok szerint 
folytathassuk.

2. A fővárosi vízállások mily viszonyban állnak a Dunának 
felsőbb szakaszán mutatkozó vízállásokkal'? Hogy a felső 
vízállásokból megtudhassuk, habár csak egy nappal is meg
előzőleg, a levonuló árvíz várható magasságát, és intézkedé
seinket ahoz képest idejekorán megtehessiik.

3. Mily irányban fejlődik a Duna medre a fővárosi 
szakaszon? Azaz: hogy a meder e szakaszon mélyedik és 
bővül-e vagy pedig ezzel ellenkezőleg elsekélyesedik-e ? 
Ettől függ ugyanis, hogy az árvizek ez idő szerinti lefolyásában 
jövőre javulás várható-e, vagy rosszabbulás?

4. Ezeken kívül szükséges a különböző magasságú árvizek 
másodperczenkinti víztömegeinek megállapítása, már csak abból 
az okból is, mivel az egyenlő magasságú vízállásokból még 
nem következik múlhatatlanul, hogy egyenlő tömegű vizek 
folytak légyen le ; és igy szükséges a vízállások adatait vagy 
vizemésztési mérésekkel, vagy más egyéb felvételekkel ki
egészíteni.

5. A nagyvizek felszíne — a szoros értelemben vett 
fővárosi szakaszon — a mennyiszer csak lehetséges lesz, 
szintén fixirozandó, felveendő, és egy hoszszelvényben fel
rakandó; hogy a főváros közti mederben létező vizszinduzzadás 
magassága, kiterjedése és fejlődésének iránya ismeretessé 
váljék.

A dolog természeténél fogva e kérdésekre csak oly terje
delmes tanulmányok alapján lehet a feleletet megadni, melyek 
több évet fognak mindenesetre igénybe venni. Szükséges volt 
tehát a tanulmányozást már az első évben megkezdeni.

Az első pontra való tekintettel, a fővárosi vízállások oly 
vízállásokkal hasonlitandók össze, melyeknél ugyanazon víz
tömegek folynak le, mint a fővárosnál, és a melyekre a sorok
sári dunaág elzárásának hatása ki nem terjed, sem valamely 
mellékfolyó behatása alatt nem áll.

E körülményeknek, a főváros feletti folyamszakaszon, a 
nagymarosi vizmércze felelne meg, de erről csak 1876 óta 
vannak feljegyzések és igy a soroksári dunaág elzárása előtti 
időkből nem nyújthat vizállási adatokat; de különben is oly 
megbizbatlan, hogy az összehasonlítás alapjául nem fogadható 
el. Ugyanez mondható az esztergomi vizmérczéről is, minélfogva 
kénytelenek vagyunk a komáromi vizmércze adataira támasz
kodni.

Az összehasonlítások eredményeinek mintegy ellenőrzéséül 
nem lesz felesleges a főváros alatti szakaszról is egy vizraérczéf 
bevonni az összehasonlításokba. Erre legalkalmasabbnak látszik 
a paksi vagy bezdáni vizmércze.

Arra a kérdésre tehát, hogy a fővárosi szakaszon jelenleg 
mily magasságokban mutatkoznak az árvizek a múlthoz képest: 
a komáromi, budapesti és esetleg paksi vagy bezdáni vízállá
soknak összehasonlításai fogják megadni a feleletet.

E három vizmércze adatainak összehasonlitásait az elmúlt 
évben még nem lehetett megkezdeni; mivel előbb a dunai 
összes vizmérczék megvizsgálását kellett befejezni és megálla
pítani azokat, melyek egymással összehasonlíthatók; a mi már 
megtörténvén, a jelen év feladata leend a kiválasztott három 
vizmércze adatait összevetni és eredményét kimutatni.

A 2-ik pontra nézve nagyon kívánatos, egy más, Komá
romnál távolabb eső vízállással hozni kapcsolatba a buda
pesti vízállásokat, például Pozsonynyal, a honnan a nagy vizek 
leérkezésének körülbelül 2 napi időre van szüksége.

Minthogy azonban Pozsonyon alul oly bővizű mellékfolyók 
ömlenek a Dunába, nevezetesen a Vág és Rába, melyek 
a beömlésűk alatti folyamszakasz vízállásait nagy mértékben 
befolyásolják : e két folyó vízállásai is mindenesetre tekintetbe 
és a pozsonyi vízállásokkal kombináczióba veendők.

E kombinácziót a múlt évben szintén nem lehetett még 
megkezdeni, mivel a Vág és Rába vizmérczéi csak ez évben 
lesznek megvizsgálva és ennélfogva ez évben lesz csak lehet
séges kijelölni azokat a vizmérczéket, melyek a pozsonyival 
kombináczióba hozhatók.

A 3-ik pontban tanulmányozandónak van jelezve: a duua- 
meder fejlődésének iránya ; mert attól függ, hogy az árvizek 
eddigi lefolyásában jövőre javulás várható-e vagy rosszab
bulás ?

Ez legczélszerübben és legközvetlenebbül a régi és jelen
legi keresztszelvények összehasonlításából deríthető ki.

E végből a múlt évben már megkezdettek a Duna 
keresztszelvényeinek felvételei, és a Nagy-Maros— Duna- 
Pentele közti szakaszon be is fejeztettek a hol az 1830-as
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években felvett keresztszelvények helyein, kivevén a főváros 
közti részt, a honnan különben is bírunk az újabbi időkből 
keresztszelvényeket, összesen 22 keresztszelvény vétetett fel/

A 4-ik pontra nézve megjegyzendő, hogy a különböző 
magasságú árvizeknek megfelelő víztömegek megismerése nem
csak a fővárosi szakaszra való tekintetből szükséges, hanem 
a Duna internáczionalis jellegénél fogva is, hogy bármikor, 
bármily kérdésben forduljon a külföld figyelme a hazai terü
leten folyó Dunára, mindenkor legalább a vízmennyiségre 
nézve kész adattal állhassunk elé. Különösen szükséges ezen
kívül ismerni a Duna vizemésztéseit a csallóközi Dunaszabályo- 
zás tekintetéből is. Ez okoknál fogva szintén szükséges meg
kezdeni a Duna vizemésztéseinek megmérését, még pedig 
elsőbben a főváros feletti szakaszon, mivel ezek becses adatul 
szolgáltatnak egyúttal az árvizek lefolyásának tanulmányozá
sához is, annak bevégezte után pedig a főváros alatti szaka
szon az ország határáig.

A vizemésztési mérések csak e folyó évben lesznek 
megindíthatok, mivel a hozzá való műszerek és eszközök 
a folyó évben szereztetnek be. Különösen azokon a helyeken 
fognak ily mérések végrehajtatni, melyek a vizemésztések 
megállapítására tavaly a helyszínén kiválasztattak és arra 
alkalmasaknak találtattak.

Az 5-ik pontban a nagyvizek felszínének fixirozása, fel
vétele és egy hoszszelvényben való felrakása mondatott szükséges
nek, legalább is a szoros értelemben vett fővárosi szakaszon.

A soroksári dunaág elzárásának következtében ugyanis 
a nagyvizek egy bizonyos hosszúságban felduzzadtak a fővárosi 
folyamszakaszon, de az utóbbi években végrehajtott nagy
mérvű mederszabályozási munkáknak múlhatatlanul enyhitőleg 
kellett hatni e duzzadásra. Nincs azonban e hatás nagysága 
még kimutatva, pedig úgy általános műszaki, mint különösen 
a főváros biztonsága szempontjából felette szükséges az eddigi 
munkáknak, a vizszin-duzzadás sülyesztésében mutatkozó 
eredményét megismerni, minélfogva összegyüjtendők és fel- 
dolgozandók mindazok az adatok, melyek erre vonatkozólag 
már a budapesti kir. folyammérnöki hivatal által beszerez
tettek, és ezek a lehetőségig újabb adatokkal kiegészitendők.

Ide sorolható a tavaly teljesített kisvizszinnek fixirozása, 
I felvétele és kiszámítása.

Ugyanis a múlt évben szeptember hó 26-án déli 12 óra
kor Nagy-Marostól Duua-Penteléig a Duna kisvize fixiroztatott 
117 kilométer hosszban, átlag 21/a kilométernyi távolságokban, 
összesen 59 helyen; és a talált vizszinek azonnal bemérettek 
a legközelebbi fixpontokból és magasságaik kiszámíttattak.

A fentebbiekben röviden előadatott az az eljárás, melyet 
a dunai árvizek lefolyásának tanulmányozásánál — különös 
tekintettel a fővárosi folyamszakaszra — a vízrajzi osztály 
általában követendőnek tart.

IV.

A Hármas-Kőrös gyomai szakaszán várható 
árvizm agasság kipuhatolása és az egyesült 
Kőrösökön teljesített vizmütani felvételek.

A Sebes-Kőrösnek árvizei csak 1884 óta nem terülhet
nek szét az úgynevezett „Sárréten“ ; a másik két Kőrös töl
tései is a múltban oly gyarló állapotban voltak, hogy az

árvizeket csak kivételesen bírták kiszakadás nélkül maguk 
között tartani, ennélfogva csak 1884 óta állott be annak a 
lehetősége, bogy mind a három Kőrösnek és a Berettyónak 
árvizei egykor összetalálkozhassanak és az összetalálkozási 
szakaszon az eddiginél nagyobb oly magasságra emelkedhes
senek, mely az ottani töltésekre nézve esetleg veszélyessé 
is válhat.

Felette szükséges ennélfogva annak kipuhatolása, hogy 
az egyesült három Kőrösben, de különösen a gyomai szaka
szon mily magasságú árvizek várhatók annak következtében, 
hogy ma már a három Kőrös mindegyike töltések közé van 
fogva és árvizeiket most már nem ömleszthetik szét a lapá
lyokon.

Az árvizek várható magasságainak kipuhatolásához szük
séges mindenekelőtt azt a maximális vízmennyiséget ismerni, 
mely a három Kőrös árvizeinek összetalálkozásából Gyománál 
esetleg elő fog állhatni; ismerni kell továbbá azt a viz- 
szinesést, melylyel ez a maximális víztömeg Gyománál 
le fog folyni — mindkettőnek ismeretéből —■ ismervén ezen
kívül a gyomai szakasz keresztszelvényét, már kiszámítható az 
a magasság, melyre a viz színének Gyománál fel kell emel
kednie, hogy másodperczenkint a maximális víztömeg ott 
lefolyhasson.

A tárgy természeténél fogva mindezeket csak a való
színűség határai közt lesz lehetséges kipuhatolni.

A mi a Gyománál esetleg megjelenhető maximális árvíz 
mennyiségét illeti, erre nézve eddigelé csak azt tudjuk, hogy 
a Fehér-, Fekete-, Sebes-Kőrös és a Berettyó nagyvizeiuek 
találkozása esetében mily másodperczenkinti összes víztömeg 
folyna le a nevezett folyók felső szakaszairól a gyomai alsó 
szakaszra; de nem ismerjük azt az arányt, melyben ez a 
maximális víztömeg, lefolyásának útja közben, a hullámterekéi 
ideglenesen hátramarad, csak annyi bizonyos, hogy az alsó 
gyomai szakaszon mindenesetre kevesebb a másodperczenkinti 
vízmennyiség, mint a felső szakaszokról lefolyó másodperczen
kinti víztömegek összege; de ugyanennek megfelelően az 
alsó szakaszon tovább is tart az árviz lefolyása.

Legelsőbben tehát azt kell kikutatni, hogy a másod
perczenkinti víztömegek mily arányban fogynak, mig a neve
zett folyók felső szakaszairól leérkeznek az egyesült három 
Kőrös gyomai szakaszára.

Ezt pedig következőleg véli a vízrajzi, osztály kikutatni, 
illetve megállapítani:

1. Mind a négy folyón kikeresett egy-egy oly szakaszt, 
a honnan a vizek körlilbelől egyenlő idő alatt jutnak le a 
gyomai szakaszra.

2. Az igy kikeresett helyeken, valamint a gyomai sza
kaszon legalább is három, különböző magasságú viz lefolyását 
fogja észlelni, úgymint: egy kisviz, egy 2—3 méteres viz és 
egy magas vizet, mely legalább is 4 méteres legyen. Eddig
elé csak a kisviz lett észlelve, mivel a múlt év őszén nem vol
tak magas vizek.

3. Az előbbi pontban kitett észlelésekből ismeretesek 
lesznek a különböző magasságokban lefolyó vizek esései és 
ezekből következtetést lehet vonni (különösen a gyomai sza
kaszon) a tényleg még nem észlelt maximális víztömeg lefo
lyásánál beálló vizszinesésre is.

4. A 2. pont szerint tényleg észlelt három rendbeli víz
állásoknak megfelelő keresztszelvényekből és vizszinesésekből 
kiszámíthatók lesznek a tényleg lefolyó másodperczenkinti viz-
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tömegek; és ezután a folyók felső szakaszain lefolyó másod- 
perczenkinti víztömegek összegét összehasonlítván a gyomai 
szakaszon ugyanazon alkalmakkor tényleg lefolyt másodper- 
czenkinti víztömeggel: ismeretessé fog válni, hogy mind a három 
vízállásnál mennyivel fogyott meg a másodperczenkinti víz
tömeg Gyománál? és ez eljárást kiterjesztvén az 1884., 1885. 
és 1886-ban észlelt, ily czélnak megfelelő vízállásokra is, a 
másodperczenkinti víztömegek lefolyás közbeni hátramaradásá
nak aránya lehető pontossággal ismertessé fog válni.

5. Ezek után feltesszük a legrosszabb esetet, azt t. i. 
midőn a nevezett folyók felső szakaszairól egy időben rohan
nak le a maximális víztömegek a gyomai szakaszra; és miután 
ismerjük a lefolyás közben létrejövő hátramaradás arányát, 
ismeretessé fog válni a Gyománál legrosszabb esetben várható 
maximális másodperczenkinti víztömeg.

6. Minthogy tehát ezek szerint ismerni fogjuk a Gyo
mánál várható maximális másodperczenkinti víztömeget, 
ugyanennek vizszinesését és a gyomai szakasz kereszt- 
szelvényét, mindezekből már ki lesz számítható az a magas
ság, melyre Gyománál a várható maximális víznek fel kell 
emelkednie, hogy az ottani vizszinesésnél lefolyhasson. A mi 
kutatásunk végczélja, hogy belőle előre megtudhassuk, nem-e 
fog ez a magasság a gyomai szakaszon létező védtöltések biz
tonságára veszélyes lenni?

7. Ugyanez alkalommal, a mennyiben a jelen tanulmány 
keretébe beilleszthető, kipuhatolandó az is, hogy a védgátok 
kiépítése és az átmetszések megbővitése folytán, mennyiben 
gyorsult meg a Kőrösök nagyvizeinek lefolyása?

A kisviznek észlelésénél arról győződött meg a vízrajzi 
osztály, hogy igen csekély esésű szakaszon a vizszinének 
eddigi szokás szerinti legpontosabb fixirozása sem elegendő 
pontos; minélfogva szükséges a vizszin fixirozásánál más pon
tosabb eljárást követni.

Erre igen alkalmasnak látszik az auilin-porral bedör
zsölt vessző, mely csőbe téve, az illető szakasz helyszínén egy 
czölöpre erősittetik; a csőben felemelkedő viz ugyanis az ani
lines vessző színét erősen megváltoztatja és az árvíz színének 
magasságát élesen és tartósan mutatja az árvíz leapadta után 
is. Még nagyobb biztosság végett ily vizszin-mutató legalább 
is négy állítandó fel, minden szakaszon, hol a viz lefolyásai 
észlelteinek, úgy mint a folyó mindkét partján a szakasz kez
detén és végén.

A Kőrösök öt szakaszán ily szerkezetit vizszin mutatók 
már fel vannak állítva, de felállításuk óta még nem volt nagy 
viz és igy alkalmazhatóságuk gyakorlatilag még nincs kipró
bálva.

A magasabb vizek tavalyi kimaradása folytán a fent 
körülirt kutatások nem voltak tavaly befejezhetők; minélfogva 
a Gyománál várható legmagasabb árvíz magasságának meg
állapítása is e folyó évre maradt.

Í Az egyesült Kőrösöknél a múlt évben még nagy terje
delmű vízrajzi felvételek is teljesittettek a gyulai kir. folyam
mérnöki hivatal közreműködésével, a vízrajzi osztály felügye
lete alatt.

E felvételeknek az volt a főczélja, hogy a Kettős- és

Í Hármas Kőrös medrében az 1879-iki első felvételek óta létre
jött változások felderíthetők legyenek; czélja továbbá: a neve
zett folyón oly szakaszokat megállapítani és állandó jelekkel 
kitűzni, melyek a másodperczenkinti víztömegek kiszámítására

alkalmasak, hogy ezentúl a nagyvizek lefolyásai ott pontosan 
észleltetvén, másodperczenkinti vizemésztéseik legalább számí
tás utján adandó alkalommal pedig közvetlen sebesség-méré
sek által megállapíthatók legyenek.

Nevezetesen a következő felvételek teljesittettek:
1. A Körös folyó lioszszelvénye a Fehér- és Fekete-Kőrö

sök egyesülésétől a Tiszába való ömlésig 130 kilométer hossz
ban felvétetett; és ennek alapján a kettős- és Hármas-Kőrös
nek hoszszelvénye egybe állíttatott, melyben a meder 1878. 
és 1886-ik évi feneke a mindkét parti természetes földszin 
magassága és az 1855. s 1881-ik évi nagy- és kisvizek ki 
vannak tüntetve.

2. Minden kilométernél felvétetett a folyó keresztszel
vénye töltéstől töltésig. Az átmetszésekben pedig — azok 
hosszához képest — 2—3 keresztszelvény vétetett fel általában; 
a 45., 44., 43., 40., 38/39., 23. és a 18a. számú átmetszések
ben pedig 500 méterenként 600 méter szélességben vétettek 
fel a keresztszelvények. Felvétetett továbbá a folyó viz- 
emésztésének megállapithatása végett négy helyen 10—10 
keresztszelvény. Összesen 273 keresztszelvény van e szerint 
felvéve, melyekből 135 szelvény fel is van rajzolva és 138 e 
folyó évben lesz felrajzolandó.

3. Múlt év szeptember hó 16-án déli 12 órakor a Kettős- 
és Hármas-Kőrös egész hosszában, egymástól mintegy két 
kilométer távolságokban, összesen 70 helyen fixiroztatott a 
kisviz színe és magassága a legközelebbi fixpontokból bemé
retett. Az igy észlelt kisviz a folyó hoszszelvényeiben fel is 
rakatott.

4. Az egyugyanazon időben lefolyásra kerülő vízmennyi
ségek kiszámithatása végett a Fehér-, Fekete-, Sebes- és Hármas- 
Kőrösön, összesen öt helyen, múlt év deczember havában a 
kisviz szine fixiroztatott és az akkor lefolyt másodperczenkinti 
víztömegek kiszámíttattak.

Ily vizszin-fixirozás és viztömegkiszámitás — a mint 
már előbb kiemeltetett — még legalább is kétszer lesz ismét- 
lendő arra alkalmas magasságú vizek beálltával.

V.

A közép Tisza fejlődése.

A Szolnok-csongrád-tiszabalparti ármentesitő társulat 
1886. évi február 21-iki választmányi ülésének megbízásából, 
a társulat elnöke egy felterjesztést intézett a közmunka- és közle
kedésügyi m. kir. ministeriumhoz, a melyben felhívja a minis
terium figyelmét „a közép Tisza aggasztóan elfajuló állapotára“, 
és kéri a jelen helyzet javítása iránti intézkedést.

Ez ügyet a tiszavölgyi társulat központi bizottsága is 
1886. évi május 3-án tartott ülésében tárgyalván, szintén 
intézett a ministeriumhoz ez ügyben felterjesztést, melyben a 
kérdéses mederszakasz állapotát megvizsgáltatni, s azon — 
a mennyiben az az egész Tisza meder-szabályozására nézve 
megalkotott általános programm keretén bellii lehetséges, — 
a szükséges javítások megtételét mielőbb elrendelni kérte.

A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. ministerium 
19,639/1886. számú rendeletével az erre vonatkozó összes ügyirato
kat azzal az utasítással adta ki a vízrajzi osztály vezetőjének, 
hogy a felhozott panaszok tekintetében a helyszínén szerzendő 
tapasztalatok alapján tegyen véleményes jelentést.
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A felhozott panaszok röviden abban foglalhatók össze, 
hogy a közép Tisza állapota 1881 óta megromlott és aggasztóan 
elfajuló állapotban van, mégis a helyett, hogy a közép 
Tisza vétetnék kotrás alá, azok az a nélkül is mindig javuló 
felső Tiszán foganatosíttatnak a közép Tisza veszélyére.

Miután azonban a panasz utolsó részének téves értesülé
sen való alapulása a szolnok-csongrád-tiszabalparti társulathoz 
19,639/1886. sz. alatt intézett ministeri leiratban már ki van 
mutatva; sőt ugyanabban a leiratban az is kilátásba van 
helyezve, hogy legkésőbb 1889-ben a közép Tiszán is meg 
fognak indittatni a rendszeres mederszabályozási munkák; 
ennélfogva a vízrajzi osztály feladata tulajdonképeu annak 
megvizsgálásában áll, hogy a közép Tisza állapota 1881. év 
óta megromlott-e? és általában elfajuló állapotban van-e?

De a közép Tisza fejlődéséről csak úgy nyerhetünk ha
tározott véleményt, ha nem csak a közép Tisza (szolnoki 
szakasz) mostani állapotát vizsgáljuk meg, hanem a vele 
szomszédos felső és alsó, vagyis a tokaji és szegedi szakaszok 
állapotát is ; azonkívül szükséges e három szakasz mostani 
állapotát összehasonlítani a szabályozás megkezdése előtti 
állapottal; mivel csak mindezeknek összevetéséből tűnhet 
ki, mennyire alaposak a közép Tisza medrének elfajulása iránt 

nerlilt aggodalmak? és hol szükséges leginkább emberi 
’ is elősegíteni a meder fejlődését?

vízrajzi osztály tehát vizsgálat alá vette a szolnoki 
kivlil a tokaji és szegedi szakaszt is és különösen 
"etkező kérdésekre terjesztette ki tanulmányát és 

elyeknek megejtésénél alapul szolgáltak: a 
■“.zdése előtt felvett tiszai térképek, liossz- 

és vizállási jegyzetek; továbbá az 
utján, az akkori állapothoz képest 
íz 1884-ben felvett hossz- és kereszt

évi vízállások kimutatásai; végül 
zve a tokaji, szolnoki és szegedi 
ítései; a partszakadások, zátony- 
.ra nézve pedig a Tisza mentén 

és a fentnevezett három folyain-

za fejlődése minden oldalról 
t közben követett eljárás, 
>s leírása külön müvelet-

iező kérdések vizsgál-

nennyiben változtak 
e változásokból, 

közép Tisza

«zol-

2. Mennyire változtak meg a kisviz, az az a 0 viz alatti 
és a természetes partokig érő, vagyis a +  5 m. vizállás alatti 
mederszelvények középmélységei ?

A véghezvitt számítások eredménye azt mutatja, hogy a 
három szakaszban összesen 365’6 kilométer hosszban mélye
déit a 0 viz alatti szelvény középmélysége, és 2555 kilométer 
hosszban fogyott. Még pedig a szolnoki szakaszon 9'6%-kal 
kedvezőbben fejlődött a 0 viz alatti középmélység, mint a 
szegedi szakaszon, de 5-9°/o-kal hátrább maradt a tokaji szakasz 
fejlődésénél.

A -f- 5 m. vizállás alatti keresztszelvények középmély
ségei pedig a három szakaszban összesen 352-8 kilométer 
hosszban növekedtek, és 278-3 kilométer hosszban fogytak 
akként, hogy a szolnoki szakaszon a fejlődés e tekintetben 
22-6°/o’kal kedvezőbb, mint a szegedi, és 4T°/0-kal ked
vezőbb mint a tokaji szakaszé.

3. Mennyire változtak a 0 viz alatti, és a természetes par
tokig érő +  5 m. vizállás alatti mederszelvények területei ?

A megejtett számítások azt tanúsítják, hogy a 0 viz 
alatti mederszelvények területei a három szakaszon összesen: 
482'3 kilométer hosszban növekedtek, és 148’8 kilométer hossz
ban fogytak olyképen, hogy a szolnoki szakaszon 146% -kai 
kedvezőbb a fejlődés, mint a szegedi, és 24%-kai kedvezőbb, 
mint a tokaji szakaszon.

A - f  5 m. vizállás alatti mederszelvények területei pedig 
a három szakaszon összesen 490-0 kilométer hosszban növe
kedtek, és 141T kilométer hosszban fogytak akként, hogy a 
szolnoki szakasz fejlődése e tekintetben 4’3%-kal maradt 
hátrább, mint a szegedi szakaszé, és 6‘0%-kal hátrább, mint 
a tokaji szakasz fejlődése.

4. A meder fejlődése által mily tömegű föld hozatott 
mozgásba ?

A véghezvitt számítások az mutatják, hogy eltekintve az 
átmetszésekben megmozdított és belőlük, valamint a mellék
folyók hordalékából ismét lerakodott földtömegektől, mind a 
bárom szakaszban a 0 viz alatti szelvényekben összesen mint
egy 48.571,000 köbméter földtömeg mozdittatott el helyéből; 
azonban az összes lerakodás 7.244,000 köbmétert tesz ki; 
tehát mintegy 41.327,000 köbméter földtömeg vehető végképen 
elmosottnak. Még pedig a szolnoki szakaszon legkevesebbet 
mosott el aránylag a Tisza vize, kilométerenként körülbelül 
20,400 köbméterrel kevesebbet, mint a szegedi szakaszon, és 
mintegy 36,000 köbméterrel kevesebbet, mint a tokaji sza
kaszon.

A +  5 m. vizállás alatti keresztszelvényekben pedig 
megmozdittatott a három szakaszon összesen mintegy 75.737,000 
köbméter földtömeg, de az összes lerakodás a mederben 
8.595,000 köbméter, és igy 67.142,000 köbtömeg tekinthető 
végleg elsodortnak. A szolnoki szakasz fejlődése maradt leg- 
hátrább e tekintetben, t. i. kilométerenként mintegy 64,300 
köbméterrel kevesebb mosatott el e szakaszon, mint a szegedi 
szakaszon, és 125,600 köbméterrel kevesebb, mint a tokaji 

akaszon.
5. Mily magasságú vízállások mellett folytak le a Tokaj-
- 5 métert meghaladó nagyvizek a szabályozás előtt és 1881,

s után ?
‘30/56-ik évi (szabályozás előtti) és az 1876/86-ik 

'  viz feletti magasságainak összevetéséből

2*
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A Bodrog, Sajó, Hármas-Kőrös és Maros mellékfolyók 
közül a Hármas-Kőrös beömlése szokott legnagyobb vizszin- 
emelkedést okozni a Tiszában; de 1881 óta a Kőrösök nagy
vize csak kétszer látszik duzzasztó hatást gyakorolni a Tisza 
vizszinére. E kedvező jelenség valószínűleg annak tulajdoní
tandó, hogy a Kőrösöknél utóbbi években véghezvitt nagy
mérvű mederszabályozási munkák a Kőrösök nagyvizeinek 
lefolyását már is meggyorsították, minek következtében rit
kábban találkozhatnak össze a Tisza nagyvizeivel.

A mi az egyes helyeken mutatkozó vízállások 0 viz 
feletti magasságait illeti, ezeket illetőleg a vízállások össze
vetéseiből az tűnik ki, hogy a szabályozás megkezdése óta

Tisza-Fürednél némi javulás látszik a nagyvizek lefolyá
sainak körülményeiben, a mi azonban valószínűleg az ottani 
vizmércze 0 pontjának feljebb emelésében találja magyarázatát.

Szolnoknál az 5—6 méteres nagy vizeket tekintve, ked
vezőtlenebbé lettek a lefolyás körülményei, de a legutóbbi 
időkben már majdnem ugyanazon magasságokban folynak le 
e nagy vizek, mint a szabályozás előtt. A 6—7 m. közötti 
nagyvizek lefolyása folytonos emelkedést mutat. A 7 méteren 
felüli nagyviz azonban már nem emelkedett oly magasra, miut 
a szabályozás előtt.

Csongrád, Szeged és Török-Kanizsa— Zentánál az 5—6 
és 6—7 méter közti vizek lefolyásai 1881. évig tetemesen 
emelkedtek; de azután alábbszálltak, azonban még nem érték 
el 1885-ben a szabályozás előtti állapotot. A 7 méteren felül 
emelkedő vizek lefolyási magasságai szintén tetemesen emel
kedtek 1881-ig; de az 1881 után beállott egyetlen egy magas 
viz, mely Tokajnál a 7 métert meghaladta, már nem érte el 
azokat a magasságokat, melyeket az 1881 ik év előtti álla
potban el kellett volna érnie, sőt azon alól maradt Г66 
méterrel. A miből biztos következtetést nem lehet ugyan vonni 
és igen valószínű, hogy ha több 7 méteres viz lefolyását fog
juk észlelhetni, nem fog ily kedvező eredmény mutatkozni; 
de mégis mindenesetre nagyon megnyugtató jelenségnek 
vehető, hogy az alsó Tiszán és a Kőrösökön 1881 után vég
hezvitt nagymérvű szabályozási munkák óta tényleg beállott 
egy 7 méteres nagyviz lefolyása határozott javulást mutat a 
lefolyási viszonyokban ; a mely eredmény annál inkább meg
nyugtatónak vehető, mivel Csongrád, Szeged és Zentánál az 
5—6 és 6—7 méter közti nagyvizek lefolyásának magassága 
is határozottan javulást mutatnak.

E javulás egyébiránt szoros összefüggésben látszik lenni 
azzal a körülmény nyel, hogy 1881 után feltünőleg kevesebbszer 
találkoztak a Tisza és a Kőrösök nagy vizei, mint 1881. év 
előtt. Ugyanis az 1876/81-iki időszakban 14 magas viz közül 
10-szer találkozott a Tisza és Kőrös magas vize, az 1882/86-iki 
időszakban pedig 14 magas viz közül csak kétszer.

Ennek daczára kétségen kivid áll, hogy a mi a nagy
vizek lefolyásának magasságait illeti, a szegedi folyamszakasz 
fejlődése áll még mindig leghátrább, melynél a szolnoki sza
kasz mindenesetre kedvezőbb állapotban van.

6. Mily arányban képződtek az átmetszések?
Az átmetszéseknek folyam szakaszonként összeállított szá 

hossza és fejlődési aránya azt mutatja, hogy:
A tokaji szakaszon van aránylag a legtöbb és a ? 

szakaszon a legkevesebb átmetszés.
A tokaji szakaszon létező átmetszések ° 

debbek, a szegedi szakaszon pedig a ’

Az átmetszések teljes kifejlődését tekintve, a tokaji 
szakaszon fejlődött ki, a szakasz hosszához arányitva, legtöbb 
átmetszés anyamederré, és a szegedi szakaszon legkeve
sebb.

Az Vi nagyságú fejlődést tekintve pedig legkevesebb 
átmetszés fejlődése maradt hátra a tokaji, és legtöbb a szol
noki szakaszon.

Általában véve tehát a szolnoki szakaszon létező átmet
szések fejlődése maradt aránylag leghátrább.

7. Mily kanyarok fóráidnak elő jelenleg a felső, közép 
és alsó Tisza medrében?

A kanyargások nem biztos jelei ugyan a folyás elfajulá
sának, mivel minden folyóvíz többé-kevésbé kanyargó, de 
mégis általában felvehető, hogy minél kevesebb kanyargása 
van valamely folyamszakasznak, és minél nagyobb görbületi 
sugarai vannak a kanyaroknak, azon a szakaszon annál 
kevésbé szakgatja a viz a partokat, annál ritkábbak a jég
torlódások, és igy emberi czéljainkra annál alkalmasabbak 
lévén, az ilyen folyamszakasz állapotát annál kedvezőbbnek 
tekinthetjük.

A vizsgálat tárgyává tett három szakaszon előforduló 
kanyarok számát nézve, legkedvezőtlenebb a tokaji szakas- 
és legkedvezőbb a szegedi szakasz állapota, a bol 52 kan’ 
ral van kevesebb, mint a mennyinek a szakasz hosr 
arányában lenni kellene, ha a kanyarok egyenletesen ’ 
eloszolva; a szolnoki szakaszon pedig 33 mai van 
mig a tokaji szakaszon 85-tel van több, mint «• 
aránylag lenni kellene

Ha azonban a kanyarok görbületeinek 
akkor máskép mutatkozik a viszony, v 
vagyis a legkisebb sugarú kanyarok r 
csekélyebb a szolnoki szakaszon. H 
hosszát tekintjük, viszonyítva a 
a szolnoki szakasz áll legkedvező

De mivel csak az éles к 
lenni, és ezek legkisebb számba* 
szakaszon fordulnak elő, kim or 
tétében a szolnoki, vagyis a 
pota a legkedvezőbb.

8. Mel y szakaszban 
szakadás ?

A partszakadások 
ről sem a folyammér 
sulatok nem vezetne’ 
vétetnek fel, a m; 
a part megvéd*5

E kér' 
ható, ha 
és fr1
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9. Mely szakaszban képződik legtöbb zátony és sziget ?
A zátonyok és szigetek képződése szintén nem részesül

vén nyilvántartásban, sem azokat 631 kilometer hosszban fel 
nem vehetvén, szintén csak a társulatok és községek utján 
szereztettek be az erre vonatkozó adatok; a beérkezett jelen
tések pedig az illető kir. folyammérnöki hivatalok által át
vizsgáltattak. *

Az igy begyült jelentésekből úgy látszik, hogy a fokaji 
szakaszon kevesebb zátony és sziget fordul elő, mint az alsó 
szakaszokon; ezek közt pedig a szolnoki szakasz kedvezőbb, 
mint a szegedi, a hol aránylag legtöbb zátony- és sziget
képződés fordul elő.

10. Mely szakaszban szokott legtöbb jégdugulás előfordulni?
E kérdésre vonatkozólag a beérkezett jelentések azt mu

tatják, hogy minden élesebb kanyarban többé-kevésbé meg
akad a jég levonulása, de ez a viz lefolyását lényegesen nem 
akadályozza. Miután pedig a szolnoki szakaszon legkevesebb 
éles kanyar fordul elő, úgy látszik, hogy a jégmegakadás 
tekintetében a szolnoki szakasz legkedvezőbb állapotban van.

A veszélyes jégdugulások tekintetében pedig a tokaji 
szakasz látszik legkedvezőtlenebb állapotban lenni, és legked
vezőbbnek a szegedi szakasz.

A mi azt a kérdést illeti, hogy a 7711 számú szolnoki 
alsó átmetszés által elvágott kanyar megromlott állapota szin
tén egyik okozója volt-e az 1886. évi szolnoki jégtorlódásnak? 
Erre nemmel kell felelni egyszerűen abból az okból, mivel a 
jégtorlódás Szolnok városon alul kezdődött, a kérdéses kanyar 
pedig Szolnok városon felül fekszik 1—2 kilométerre.

Ha e kanyarnak állapota, t. i. hozzájárult volna a szol
noki jégtorlódás létrejöttéhez, akkor vagy magában az elvágott 
kanyarban, vagy az elvágott kanyarnak alsó végén, a 77 11 
számú átmetszés alsó torkánál levő kanyarban akadt volna 
meg legelsőbben a jé g ; holott nem itt, hanem 8—4 kilo
méterrel alantabb akadt meg, kétségtelen jeléül annak, hogy 
a Szolnok város alatti és nem feletti körülmények következté
ben keletkezett a jégtorlódás.

11. A megejtett vizsgálatok és összehasonlítások eredményei 
a következőkben foglalhatók össze:

A tokaji szakaszon fejlődött ki legkedvezőbben a 0 viz 
alatti keresztszelvények középmélysége; a + 5  m. vízállás 
alatti keresztszelvények területe; a 0 és + 5  m. vízállások 
alatti mederszelvényekből elmosott földtömegek mennyisége; 
úgyszintén legkedvezőbb a tokaji szakasz állapota a nagyvizek 
lefolyásának magasságait, az átmetszések fejlődését, a veszé
lyes partszakadások hosszát és a zátony- s szigetképződéseket 
tekintve. Továbbá középszerű fejlődést mutat e szakaszon a 
+  5 m. vízállás alatti keresztszelvények középmélysége és a 
О viz alatti keresztszelvények területe. Legkedvezőtlenebbül fejlő
dött ki e szakaszon a meder legnagyobb mélysége, úgyszintén 
a mederkanyarulatok számát és élességét tekintve, valamint 
a jégmenés megakadása és megdugulása tekintetében is e 
szakasz állapota a legkedvezőtlenebb a vizsgálat alá vett há
rom folyamszakasz közül.

A szolnoki szakaszon fejlődött ki leglcedvezöbben a meder 
legnagyobb mélysége, a +  5 m. vízállás alatti keresztszelvé
nyek középmélysége és a 0 viz alatti keresztszelvények terü
lete ; úgyszintén e szakasz állapota a legkedvezőbb az éles 
kanyarok száma és hossza tekintetében. Továbbá e szakaszon

középszerűen fejlődött ki a 0 vízállás alatti keresztszelvények 
középmélysége; és e szakasz állapota közbtil áll a nagyvizek 
lefolyásának magasságait tekintve, valamint a veszélyes part
szakadások hossza, a zátony s szigetek képződése és a veszé
lyes jégdugulások tekintetében. E szakaszon fejlődött ki leg
kedvezőtlenebbül a + 5  m. vízállás alatti keresztszelvények 
területe, valamint a 0 és 4- 5 m. vízállások alatti kereszt- 
szelvényekből elmosott földtömegek mennyisége e szakaszon 
látszik legkevesebbnek, úgyszintén az átmetszések e szakaszon 
képződtek ki legkevésbé.

A szegedi szakasz állapota legkedvezőbb a veszélyes jég
dugulások tekintetében. Továbbá e szakaszon középszerű fejlő
dést mutat a meder legmélyebb pontjainak mélysége, a -f- 5 m. 
vízállás alatti keresztszelvények területe, a 0 és -+-5 m. víz
állások alatti keresztszelvényekből elhordott földtömeg mennyi
sége, úgyszintén közbül áll az átmetszések képződését, az 
éles kanyarok számát és hosszát tekintve. E szakaszon fejlő
dött ki legkedvezőtlenebbül a 0 és + 5  m. vízállások alatti 
keresztszelvények középmélysége a 0 viz alatti keresztszelvé
nyek területe; szintén e szakasz állapota a legkedvezőtlenebb 
a nagyvizek lefolyásának magasságai, a veszélyes partszaka
dások és a zátony- s szigetképződések tekintetében.

12. A tokaji, szolnoki és szegedi folyamszakaszok közül 
melyik fejlődött ki legkedvezőbben ? és melyiknek fejlődése maradt 
el leginkább ?

A folyamszakasz kedvező fejlődésének megítélésénél álta
lában felvehető, hogy valamely folyamszakasz annál kedve
zőbben fejlődött, minél nagyobb a keresztszelvények közép
mélységeinek és területeinek növekedése, valamiut ezekkel 
kapcsolatban minél nagyobb az elmosott földtömeg mennyi
sége ; továbbá minél inkább kifejlődtek az átmetszések és 
minél egyenletesebb és alacsonyabb magasságokban történik a 
nagyvizek lefolyása; ezenkívül minél kevesebb és rövidebb 
éles kanyar, minél kevesebb zátony és sziget fordul elő a 
szakaszon.

Annak a szakasznak fejlődése és állapota mondható 
e szerint legkedvezőbbnek, mely mindezen 10 különböző szem
pontból tekintve legkedvezőbb arányt mutat, és annál kedve
zőbb, minél több követelménynek felel meg ezek közül.

Ily szempontból tekintve a szóban levő három szakaszt, 
a legfelső tokaji szakasz fejlődése mondható legkedvezőbbnek, 
a szolnoki, vagyis a közép tiszai szakasz fejlődése pedig 
középhelyet foglal el a két szomszédos szakasz fejlődésének 
előhaladása között.

Minthogy azonban a kedvező fejlődés ismertető mértékéül 
felvett követelmények egymás közt nem teljesen egyenértékűek 
és különböző nyomatékuknak egymáshoz való viszonya szá
mokban ki nem fejezhető; minthogy továbbá a meder ked
vező fejlődésének mégis csak legbiztosabb jele a természetes 
talajba beágyazott anyamedernek 0 és 4 -5  m. viz alatti szel
vényeiben mutatkozó mélyedése és bővülése, kapcsolatban a 
nagyvizek lefolyásának egyenletes s alacsonyabb magasságai
val és az átmetszések képződéseivel, biztosabb eredmény nye
rése végett tekintsük a szóban levő szakasz fejlődését csakis 
ebből a 6 követelmény szempontjából.

Azt látjuk azonban, hogy ez esetben is, azaz a leg
nagyobb nyomatékkai biró követelmények szempontjából is, a 
tokaji szakasz fejlődése mondható legkedvezőbbnek, a szegedi 
szakaszé legkedvezőtlenebbnek, a szolnoki, vagyis közép tiszai
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szakasz fejlődése pedig, a másik kettőhöz arányitva, közép
szerűnek.

13 . A  közép Tisza állapota megromlott-e 1881. év óta? 
és általában elfajuló állapotban van-e?

Az előbbi pontban ki van már mutatva, hogy a közép 
tiszai szakasz fejlődése, a vele szomszédos két szakasz fej
lődéséhez képest, középszerűnek mondható, azaz hogy fejlő
dése a szabályozás megkezdése óta, általában véve előbbre 
haladt, mint a szegedi szakaszé, de hátrább maradt a tokaji 
szakasz fejlődésénél.

Ezzel azonban csak az a fejlődési arány van megálla
pítva, a melyben a közép tiszai szakasz a szomszédos szaka
szokkal szemben á ll; és még ebből nem következik okvetet- 
lenül, hogy 1881 óta a közép tiszai szakasz nem romlott meg 
és nincs aggasztóan elfajuló állapotban.

Ez a kérdés tehát még további fejtegetést kívánt, me
lyet megejtvén, kiderült, hogy a közép tiszai szakasz kezdetén, 
közepén és végén, azaz Tisza-Füred, Szolnok és Csongrádnál 
a nagyvizek általában véve kisebb magasságokban folytak le 
1881. év után, mint előtte.

Kivételt e tekintetben csak a 6—7 méter közti nagy
vizek képeznek, melyek Tisza-Fürednél és Szolnoknál a ma
gasság 25/10oo'e(i vészével, azaz mintegy 15—17 centiméterrel 
magasabbra emelkedtek 1881 után, mint előtte; de ennek 
okai nem az anyameder elfajulásában, hanem a hullámtereken 
keresendők.

Minthogy pedig a vízállások magasságaiban mintegy lát
hatóvá és megmérhetővé válik mindazon változásoknak hatása, 
melyek a folyam medrében véghez mentek: a vízállások ma
gasságaiban általában mutatkozó javulás határozottan arra 
mutat, hogy a közép tiszai szakasz fejlődése a legutóbbi évékben 
kedvező irányban haladt elő.

Ezen kívül tekintetbe vevén, hogy a közép tiszai szaka
szon fejlődött ki, a szabályozás előtti állapothoz képest és 
a szóban forgó három szakasz között, legkedvezőbben a 
meder legnagyobb mélysége, a -j- 5 m. vízállás alatti kereszt- 
szelvények középmélysége és a 0 viz alatti keresztszelvények 
területe.

Tekintetbe vévén továbbá hogy noha a közép tiszai sza
kaszon csak középszerű fejlődést mutat: a 0 vízállás alatti 
keresztszelvények középmélysége és a nagyvizek lefolyásának 
magassága; de e szakasz fejlődése csak a másik két szakasz 
fejlődéséhez arányitva mondható középszerűnek, mert külön
ben egymagát tekintve, tetemes fejlődést mutat; ugyanis a 
0 viz alatti keresztszelvények középmélysége a szakasz egész 
hosszának 59’90/0-ában, azaz 3/5-öd részében növekedett, a 
nagyvizek lefolyásának magasságai pedig általában alacsonyab
bak lettek az utóbbi időkben.

Tekintetbe vevén végül, hogy noha a közép tiszai sza
kaszfejlődése a +  5 m. vízállás alatti keresztszelvények terü
letének s ezzel kapcsolatban a 0 és + 5  méter viz alatti 
keresztszelvényekből elmosott földtömegek mennyiségének, 
valamint az átmetszések kiképződésének tekintetében hátrább 
maradt a szomszédos szakaszok fejlődésénél; de azért e sza
kaszban is nagymérvű fejlődés mutatkozik; nevezetesen a 
+  5 m. vízállás alatti keresztszelvények területe e szakasz 
egész hosszának 74°/0-ában, vagyis körülbelül 3/4-ed részé
ben megbővült, továbbá a 0 viz alatti keresztszelvényekből 
kilométerenként egyre-másra mintegy 62,600 köbméternyi

földtömeg, a +  5 m. vízállás alatti szelvényekből pedig kilo
méterenként mintegy 69,800 köbméternyi földtömeg mutat
kozik a Tisza ereje által elmosottuak, és az e szakaszon 
létező összes 14 darab átmetszésből 6 darab átmetszés anya- 
mederré képződött.

Mindezeket tekintve határozottan kimondható, hogy a 
közép Tisza állapota 1881. év óta nem romlott meg, és álta
lában véve nincs elfajuló állapotban, sőt némely tekintetben 
e szakaszon még kedvezőbb fejlődés észlelhető, mint a másik 
két szomszédos szakaszon.

14. Mely okoknak és körülményeknek tulajdonítható, hogy a 
-f- 5 m. vízállás alatti keresztszelvények bővülése és az átmetszések 
képződése a közép tiszai szakaszon aránylag leghátrább maradt ?

Noha a fentebbiek szerint a szolnoki, vagyis a közép 
tiszai szakasz nincs elfajuló állapotban; de tagadhatatlan, 
hogy e szakaszon a + 5  in. vízállás alatti keresztszelvények 
bővülése és az átmetszések képződése hátrább maradt a tokaji 
és szegedi szakasznál, és mindenesetre kívánatos volna oda 
törekedni, hogy e hátramaradás jövőre megszűnjék.

Midőn azonban a hátramaradás okai után kutatunk, 
több oly hézagokra találunk eddigi adatainkban, melyek előbb 
kitöltendők volnának újabb terjedelmes felvételekkel, mielőtt 
biztos feleletet adhatnánk a felvetett kérdésre. De ezeknek a 
felvételeknek majd csak akkor fog az ideje elérkezni, mikor 
az egész Tisza fejlődése részletes és kimerítő tanulmány alá 
fog vétetni; addig pedig, mig e sok időt és munkát igénylő 
felvételek a vízrajzi osztály által meg fognak ejtetni, meg kell 
elégednünk azzal a csekélyebb mérvű tájékozással is, me
lyet képesek a már meglevő adatok is nyújtani.

Meglevő és feldolgozott adatainkból pedig az tlinik ki, 
hogy az anyameder fejlődése általában hátramaradt a mellék
folyók beömlésénél, és a tulszéles hullámtereknél ; a közép 
tiszai szakaszra vonatkozólag pedig a szakasz elején és végén 
ez idő szerint még létező tulszéles hullámterekkel látszik össze
függésben lenni az a jelenség, hogy e szakaszon fejlődtek ki 
aránylag legkevésbé a -f- 5 m. vízállás alatti keresztszelvények 
területei. De azért nem állítható biztosan, hogy a meder fejlő
désének hátramaradása elválaszthatlanul összefügg a hullámtér 
tulszélességével; mert egyéb kedvező körülmények mellett a 
tulszéles hullámtérben is határozottan előhaladhat a meder 
fejlődése úgy mélység mint terület tekintetében. Az azonban 
mégis kitűnik az eddigi adatokból, hogy a hullámtér tulszéles- 
sége kedvezőtlen hatással van a meder fejlődésére és egyéb 
okokon kívül, azért is maradt a közép tiszai szakaszon leghát
rább a +  5 m. vízállás alatti szelvények bővülése, mivel e 
szakaszon fordul elő aránylag legnagyobb összefüggő hosszú
ságokban a tulszéles hullámtér.

A mi pedig az átmetszések képződését illeti, erre nézve 
úgy látszik, hogy a hullámterek szélességével nincs szoros 
összefüggésben az átmetszések képződése vagy nemképződése, 
hanem más egyéb körülményektől függ, melyeknek további 
kutatása azonban jelen feladatunk keretén kiviil esik.

Noha a közép tiszai, vagyis szolnoki szakasz fejlődésének 
két tekintetben konstatált hátramaradása kívánatossá teszi, 
hogy a tulszéles hullámterek megszüntetésével és az átmetszé
sek fejlesztésével a közép Tisza fejlődése előmozdittassék, az 
ily munkák létesítésének elhatározásánál és végrehajtásánál 
mégis igen nagy óvatossággal szükséges még ez idő szerint 
eljárni.
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A szegedi folyamszakasz fejlődése ugyanis határozottan 
hátrább áll a közép Tisza fejlődésénél. Mindaddig tehát, mig 
a szegedi szakasz fejlődésének nagyobbmérvli előhaladása ki 
nem mutatható, káros eredménynyel járhatna a vele szomszé
dos közép tiszai szakasz fejlődését nagy mérvben siettetni; 
mert azzal csak szaporittatnék egyrészről a szegedi szakaszba 
lejutó iszapmennyiség; pedig e szakasz saját mellékfolyói
nak iszaphozományát és a saját képződéséből eredő horda
lékot sem birta eddig feldolgozni, illetve továbbvezetni; 
másrészről a közép tiszai szakasz erőszakos fejlesztésével, 
illetve a tulszéles hullámterek eltöltésével aránylagosan 
gyorsittatnák a Tisza nagyvizének leérkezése a szegedi sza
kaszra és növelné azon eshetőségeknek számát, melyekben a 
Tisza nagyvize összetalálkoznék a Kőrös és Maros nagyvizei
vel ; a minek természetes következménye lenne, hogy Cson- 
grádon és Szegeden többször kaphatnánk magas vizeket, mint 
különben, és ezek esetleg még magasabbra emelkedhetnének, 
mint eddig.

Azonban önként értetődik, hogy a partvédelmi munkák 
és egyes átmetszések bővítése, melyek a nagyvizek lefolyását 
észrevehetőleg nem gyorsítják, ha különben fontos helyi 
érdekek követelik, hamarább is megkezdhetők a közép 
tiszai szakaszon, mielőtt a szegedi szakasz fejlődésének nagy
mérvű előhaladása konstatálható lesz, épen azért, mivel az ily 
szórványos kisebb munkák a nagyvizek lefolyását nem képesek 
észrevehetőleg meggyorsitani és ezzel a szegedi szakaszon káros 
lerakodást vagy vizszinemelkedést nem okozhatnak.

15. Általános megjegyzések a Tisza fejlődéséről.
Noha a közép Tisza fejlődésének előhaladása és 1884-ik 

évi állapota a fentebbi fejtegetésekkel lehetőségig ki van mu
tatva és azzal a kitűzött feladat megoldása be van fejezve, 
mégis mielőtt fejtegetésünket bezárnék, igen érdekesnek tart
juk általános megjegyzések gyanánt elősorolni mindama ered
ményeket, melyek kutatásaink által a Tisza fejlődésére vonat
kozólag kiderültek.

A rendelkezésünkre álló adatok nem elegendők ugyan 
arra, hogy belőlük a Tisza fejlődésének részleteire teljesen 
biztos következtetéseket vonhassunk le, körülbelőli tájékozásra 
azonban elegendők, és addig is, mig a sok időt, munkát és költséget 
igénylő alapos, kimerítő tanulmányozást meg lehet ejteni a 
Tisza egész hosszában, mindenesetre hasznos azokat az ered
ményeket megismerni, melyek a létező adatokból is már 
kisebb-nagyobb pontossággal kimutathatók.

A létező adatokból pedig a tokaji, szolnoki és szegedi 
folyamszakaszok fejlődésére nézve a következők tűnnek ki:

a) A Bodrog beömlése Tokaj alatt a 0 és +  5 m. víz
állások keresztszelvényeinek közép mélységeiben némi csekély 
fogyást látszik ugyan okozni; de ennek daczára ugyanott a 
keresztszelvények területei — egy keresztszelvényt kivéve — 
nem kisebbedtek, sőt még némi bővülést is mutatnak.

A Sajó-Hernád beömlésének hatása, az eddigi adatokból 
ítélve, úgy látszik azt eredményezte, hogy a 0 és +  5 m. 
viz alatti középmélységek és területek némely keresztszelvény
ben kissé megfogytak, és ott is, a hol növekedtek, csak ke
veset növekedtek.

Ároktő és Puszta-Domaháza, illetve Dorogma és Tisza- 
Szőllős közt az anyameder fejlődésében határozott visszaesés 
mutatkozik, a mennyiben a középmélység majd minden kereszt- 
szelvényben megfogyott és a szelvényterület is legtöbbnyire

kisebb lett. E jelenség némi részben az ottani tulszéles hullám
terekkel látszik összefüggésben állni.

Tisza-Sas és Mindszent között a fenti értelemben szintén 
visszaesés mutatkozik az anyameder fejlődésében, mely Csongrá- 
dig a tulszéles hullámtérrel, Csongrádon alól pedig a Kőrösök 
beömlésével látszik összefüggésben állni.

A Kőrösök vizének beömlése nagy mértékben duzzasztja 
a Tisza vizét; 1881. év óta azonban határozott javulás mutat
kozik e tekintetben.

A Maros beömlésének duzzasztó hatása szintén kimutat
ható több évről, ügy látszik, hogy a Maros általában meg
lassítja a Tisza vizének folyását a betorkollás előtt; és való
színűleg ezzel áll összefüggésben az a jelenség, hogy a Maros- 
torkolattól felfelé az alföldi vasút hidjáig fogyás mutatkozik a 
keresztszelvények középmélységeiben és területeiben majd 
mindegyik keresztszelvénynél.

Szeged városnál a 0 viz alatti középmélység kissé növe
kedni, de a +  5 m. alatti középmélység és terület kissé meg
fogyni látszik.

A vedresházi 90. sz. nagy átmetszés alatt körülbelül 
Szanádig szintén fogyás mutatkozik a keresztszelvények közép
mélységeiben és területeiben, mely fogyás összefüggésben 
látszik lenni a vedresházi átmetszés nagymérvű fejlődésével 
és a Maros hordalékának lerakodásával; mintha az átmetszés
ből elmosott és a Marosból lerakódott nagy tömegű földet a 
Tisza nem birta volna eddig egészen feldolgozni és tovább 
szállítani.

Zentától kezdve végig a Dunába ömlésig a középmélység 
egy-két helyen fogyást mutat ugyan, de a 0 és -j- 5 m. viz 
alatti szelvényterületek mindenütt határozottan megbővültek.

b) A tokaji, szolnoki és szegedi folyamszakaszokon mutat
kozó fejlődésekre nézve, a rendelkezésünkre álló adatokból az 
tűnik ki, hogy a Tisza medrének feneke a folyam hosszának 
több mint felerészében mélyedett, a mederszelvény területe 
pedig a folyam hosszának több mint 3/4-ed részében megbővült.

c) A meder fejlődése által 1884. év végéig mintegy 
67 millió köbméternyi földtömeg mosatott el végképen a Tisza 
medréből, nem tekintve az átmetszésekből elmosott és ezekből, 
valamint a mellékfolyók hordalékából lerakodott földtömegeket. 
Még pedig az egész köbmennyiségnek körülbelől 2/3-ával a 
0 viz alatti keresztszelvények bővültek ; a miből kitetszik, hogy 
a Tisza magamagát a talajba általában mélyebben beágyazta a 
szabályozás megkezdése óta. Az a megnyugtató jelenség látszik 
továbbá a meglevő adatokból, hogy a Tisza ereje által meg
mozdított földtömegnek kis része rakódott le ismét a Tisza 
medrében és legnagyobb része valósziniileg az elvágott régi 
kanyarokat és hullámtereket töltötte fel, egy bizonyos része 
pedig valószínűleg végkép eluszott a Tiszából. A Tisza fejlő
dése tehát határozott előhaladást mutat abban a tekintetben, 
hogy az emberi czélokból emberi kezek által számára teremtett 
új helyzethez hozzá alakuljon és ámbár erre vonatkozó szám
beli adataink nem pontosak, mégis kitetszik belőlük, hogy a 
Tisza vize e tekintetben már is igen nagymérvű hasznos 
munkát végzett.

d) A nagyvizek általában nagyobb magasságokra emel
kednek jelenleg, mint a szabályozás előtt. Ez természetes 
következménye volt a nagyvizek határtalan szétömlése meg- 
gátlásának, vagyis annak, hogy a nagyvizek lefolyásai töl
tések közé vétettek.
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Kivételt e tekintetben egyedül Szolnok város képez, hol 
most is körülbelül azokat a magasságokat érik el lefolyásuk 
közben a legnagyobb vizek mint régente.

Legrosszabb helyzetbejutott e tekintetben Szeged vidéke; 
de itt is az 1881. év óta végrehajtott mederszabályozási 
munkáknak kedvező hatása már határozottan kimutatható, sőt 
remélhető, hogy az átmetszések további fejlesztésével és a 
meder további mélyedésével és bővülésével — bár sok idő 
múlva — végre el lesz érve az az állapot, melyben a nagy
vizek általában véve ismét a szabályozás előtti 0 viz feletti 
magasságokban fognak lefolyni.

e) A Kőrösöknél utóbbi években végrehajtott nagymérvű 
mederszabályozási munkáknak már is érezhető az a kedvező 
eredménye, hogy a Kőrösök nagyvizei hamarább érkeznek a 
Tiszába, és többnyire megelőzik a Tisza nagyvizeinek leér- 
keztét, mely eredmény a Szeged vidéki vízállások magasságaira 
csakis kedvező hatással lehet.

/ )  Teljesen helyesnek és jó eredményűnek bizonyult be 
ennélfogva az utóbbi években követett ama törekvés, hogy a 
szegedi folyamszakasz fejlődése a lehetőségig elősegittessék, 
egyszersmind az ugyané szakaszon beöndő oldalfolyók nagy
vizeinek lefolyása a lehetőségig meggyorsittassék.

VI.

A Balaton vizszinének kezelésénél tekintetbe 
veendő körülmények és adatok tanulmányo-

A Balaton vizszinének mikénti kezelése tárgyában Buda
pesten 1886. évi május hó 29-én felvett jegyzőkönyv szerint 
az illető érdekeltek kívánságai a következők :

a) A Balaton szab. társulat érdekeivel, a déli vasút- 
társulat kottái szerint vett, ÍOO'OI m.-nyi tengerszinfeletti ma
gasságú közép vízállás egyezik meg a Balatonban. E társulat 
továbbá azt kívánja, hogy míg a Balaton vizszine el nem éri 
a 100 00 métert, addig a Sióba 0'63 méter mélységű vízfolyás 
eresztessék, azontúl pedig nagyobb.

b) A sióberki társulat a Sióban 50 cm. mélységű víz
folyást is elfogad, de júliusban és augusztusban, ha csak 
rövidebb időtartamra is, a hajózás érdekében 1 m. mélységű 
vízfolyást okvetlenül szükségesnek tart.

c) A Kapos-csatorna társulat a Sió zsilip jelen kezelésé
vel meg van elégedve.

d) A  Nádor-csatorna társulat a Sióba csak akkor és oly 
mértékű víztömeg bebocsátását tartja megengedhetőnek, midőn 
s a mely mértékű víztömeg a csatornában megfér. Kívánja 
továbbá, hogy a Sió és Kapos csatornák összefolyásainál egy 
vizmércze állíttassák fel.

é) A Zala és kiskomáromi vizszábályozási társulatnak nincs 
kifogása az ellen, ha a Sió-zsilip eddigi kezelése a Balaton 
vizszinének 100'31 m. állásán alól bármikép módosittatik.

f )  A  Balaton halászati szövetkezet szükségesnek tartja, hogy 
április elejétől május végéig a Balaton vizszine ne apasz- 
tassék.

g) A déli vasut-társaság a Balaton vizszinének maximumát 
100*56 méterben kéri megállapittatui.

h) Kvassay Jenő osztálytanácsos az új zsilip küszöb lejebb 
szállítását javasolja és egy nyári, meg egy téli vizszinmaximum 
megállapítását ajánlja.

A különböző érdekeltek tehát úgy lesznek a Balaton 
vizszinének, illetve a Sió-zsilipnek kezelésével kielégítve,
hogy ha:

1. A Balaton legkisebb vízállása. . . . 99'61 méter
közép vízállása......................................................... 100'00 „
magas „  100'31 „
rendkívüli e s e t b e n ..................................................100'56 „
tengerszinfeletti magasságban tartatik.

2. A Sió-csatornába rendesen 0'63 méter, júliusban és 
augusztusban pedig 1 m. mélységű víz eresztetik.

3. Április elejétől május végéig a Balaton vizszine nem 
apasztatik.

4. Külön téli és külön nyári vizszin állapittatik meg.
5. A Sió és Kapos csatornák összefolyásánál egy viz

mércze felállittatik; és
6. a Sió-zsilip küszöbe lejebb szállittatik.
Mindeme kívánságok lehető kielégithetése czéljából kü

lönös tanulmány alá kellett venni a Balaton vizszinének vál
tozásait, a melyről 1868—1885-ik évekből bírunk feljegyzé
seket.

Mielőtt azonban ebbe bocsátkoznánk, felelnünk kell arra 
a kérdésre, hogy mennyiben alapos a balatonszabályozási 
ministeri biztos urnák az a véleménye, melyet a balatoni 
vízállások és légcsapadékok grafikonjainak összehasonlításából 
vélt következtetni, hogy t. i . :

„inig a legnagyobb tavaszi csapadék sem okoz látszólag 
emelkedést a Balaton vizszinén, addig világosan látható annak 
8— 10 hónap múlva leendő emelkedése“ ;

melynek egyszerű magyarázatát képezi (a ministeri 
biztos nézete szerint), „hogy a Balatonnak igen nagyterjedelmü 
a gyűjtő medenczéje, melyen keresztül a behatolt viz 8—10 
hónap alatt, a csapadék minő esése szerint, jut a Balaton fel
színére. Még feltűnőbb, hogy mig a márcziustól augusztusig 
esett csapadékok 8—10 hónap után jelentkeznek a Balaton 
vizszinén, addig az augusztustól januárig eső csapadékok, mi- 
némüség szerint 1-től 2 hónapig“.

Ezekből következteti azután a ministeri biztos, hogy 
miután a légcsapadékok nagyságából 8—10 hónappal előbb 
meg lehet tudni a Balaton vizszinének várható emelkedését, 
megelőzőleg kellene a Balaton vizét leereszteni.

A ministeri biztos ur véleménye azonban saját gra
fikonjai szerint sem látszik a valóságnak megfelelni, sőt azok
ból is kimutatható, hogy a márcziustól augusztusig leeső csa
padék nem 8—10 hónap múlva jelentkezik a Balaton fel
színén, hanem vagy még ugyanazon hónapban, vagy a követ
kezőben.

E kérdés bővebb tanulmányozása, különösen annak 
megfejtése czéljából, hogy a Balaton vízgyűjtő területére eső 
légcsapadék mikor érkezik és észlelhető a Balatonban ? kike
restetett az az összefüggés, melyben a Balatonra és vízgyűjtő 
területére 1868—1885. években leesett csapadék áll a Balaton 
táplálékával, illetve vizszinváltozásaival.



A vízrajzi osztálynak jelentése 1886-ik  évi működéséről.

A talált eredmények egy grafikai kimutatásban össze- 
állittattak; melyből világosan látható, hogy nevezett években 
nem volt oly nagyobb csapadék, mely 1—2 hó múlva ne jelent
kezett volna a Balatonban, és viszont alig volt a Balatonnak 
oly viztápláléka, melynek megfelelő csapadéka, az előtte való 
1—2 hónapban ki nem volna mutatható.

Az igen csekély számot tevő kivételek pedig határozottan 
a vízállások, elpárolgások és vizboritotta területek adatainak 
hiányosságából eredne .

Ezekután határftottan kimondható, hogy a ministeri 
biztos urnák abbeli állítása, hogy a márczius-augusztusi 
csapadék csak 8—10 hónap múlva jelentkezik a Balatonban, 
tévedésen alapszik; mert ugy a ministeri biztos urnák saját 
kimutatásaiból, valamint a vízrajzi osztály kiszámításaiból vilá
gosan kitűnik, hogy a Balatonra és vízgyűjtő területére eső 
csapadékok még ugyanabban, vagy a következő egy-két 
hónapban szokott a Balatonban jelentkezni.

Miután tehát a ministeri biztos urnák az a feltevése, 
melyből kiindulva teszi zsilipkezelési javaslatát, nem felel meg 
a valóságnak: szükségtelen magával a javaslattal tovább fog
lalkozni és áttérünk annak fejtegetésére, hogy az 1886. évi 
május hó 29-én felvett jegyzőkönyvben kifejezést nyert kíván
ságoknak mikép lehetne leginkább megfelelni?

E végből összeállítottuk — 1868—1885. évekről — 
havonkint azokat a vizszinemelkedéseket és apadásokat, melyek 
a Balatonban keletkeztek volna, ha a Sió-zsilip az idő alatt be 
lett volna zárva, és a Balatonból az idő alatt viz nem eresz
tetek volna ki.

E kimutatásból ki vannak hagyva az elpárolgások, mivel 
azokra nincsen biztos adataink és csupán azon balatoni táp
lálékok fordulnak elő benne, melyek az elpárolgott víztöme
geken felül a Balatonba tényleg bejutottak. A jövőre való 
kombinacziónál pedig feltételeztetek, hogy havonkint ezután 
is annyi lesz az elpárolgás, a mennyi eddig volt.

Az ekként összeállított kimutatásból az tűnik ki, hpgy a 
Balaton vizszine junius, julius, augusztus és szeptember hóna
pokban apadni szokott, átlag mintegy 183 millimétert, a többi 
hónapokban pedig emelkedik mintegy 677-5 milliméterrel. 
Egész éven át ennélfogva 494"5 milliméter magasságnak meg
felelő víztömeg bocsátandó ki a Balatonból, különben felsza
porodik és egy-két éven át káros magasságra emelked- 
hetik.

A Balaton vizszinének jövendőre való megállapításánál, 
tizennyolcz évi észleletek eredményeiből kiindulva, azt látjuk 
továbbá, hogy junius—szeptember havakban kevesebb a Bala
ton tápláléka, mint az elpárolgásból eredő vesztesége; ennél
fogva junius elején vagy május végén oly magasan tartandó 
a Balaton vizszine, hogy a következő hónapok veszteségeit 
fedezze; ellenben október hóban oly normális magasságon kell 
a Balaton vizszinének állni, hogy egyrészről az október után 
még beállható apadások fedezve legyenek, de másrészről mégis 
elég alacsony legyen az őszi és tavaszi áradások kárnélküli 
befogadására.

Számos, igen részletekbe ható kombinácziók alapján leg- 
czélszerübbnek látszik a Balaton vizszinének kezelését úgy 
eszközölni, hogy a normális kisviz október és novemberben 
99'900 m., a normális magasviz pedig április és májusban 
100'200 m. legyen az adriai tengerszin felett, a déli vasút 
kottái szerint.
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E két véghatár között pedig a vizszin emelkedése és apadása 
ugy volna kezelendő, hogy a Balaton vizszinének magassága:

januárban . . . . . ÍOO’OOO méter legyen
február. . . . . . . 100 050
márczius . . . . . . 100-150
április . . . . . . . 100-200) normális ma-
május . . . . . . . 100-200) gas vizszin
junius . . . . . . . 100-150
julius . . . . . . 100-050
augusztus. . . . . . íoo-ooo
szeptember . . . . . 99-950
október . . . . . . 99-9001 normális kis-
november . . . . . 99 9001 vizszin
deczember . . . . . 99-950

Ily kezelés mellett elegendő, ha a Sió-zsilipen át másod- 
perczenkint átlag 24 köbméternyi víztömeg eresztetik ki a 
Balatonból a tulnedves hónapokban. Kivételt a múltban csak 
az 1878/9-iki rendkívüli nedves év képezett volna; midőn ily 
mérvű vizkieresztés esetében 1879-ik év május havában 
ЮО'925 méterre emelkedhetett volna a Balaton vizszine; de 
augusztusban már leszállt volna a déli vasúti társaság kíván
ságának megfelelő ЮО'501 m. vizszinre, októberben pedig a 
Zala és ldskomáromi vizszabályozási társulat érdekeinek 
megfelelő 100 823 méterre. Megjegyzendő azonban, hogy az 
1879-ik évhez hasonló esetben sem emelkedhetne fel 100’324 
méternél magasabbra a Balaton vizszine, ha a 14.930/1883-ik 
számú ministeri rendeletnek értelmében a Sió-zsilip és csatorna 
oly méretekben leend elkészítve, hogy másodperczenkint 48 
köbmétert lesznek képesek emészteni.

Ily kezelés mellett továbbá az illető 18 év száraz éveiben 
sem szállt volna alá a vizszine a minimális 99-61 méteren alól.

A javaslatba hozott vizszinkezelés tehát olyan, mely az 
elmúlt 18 év alatt csak egyszer nem felelt volna meg esetleg 
minden érdeknek, t. i. 1879-ben; midőn 1—2 hóban tul- 
magasra emelkedhetett volna a Balaton vizszine.

E javaslat elfogadása esetében „a siófoki zugó kezelését 
szabályozó ideiglenes utasítás“ a következőkben lenne módo
sítandó :

a) A legkevesebb vízmennyiség, melyet a zugón folyto
nosan ereszteni kell, másodperczenkint 1*9 köbméter. Kivételt 
képeznek a júliusi és augusztusi hónapok, melyekben másod
perczenkint 4-8 köbméter eresztendő ki a Sió csatornába.

b) A Sió zugó kezelésénél főképen arra kell törekedni, 
hogy a Balaton vizszine 99 610 m. tengerszin feletti magas
ságnál alább ne szálljon és 100 560 m. maximális magasság
nál feljebb ne emelkedjék; a mi az által lesz elérhető, ha a 
Balaton vizszine havonkint a fentebb elsorolt magasságokban 
tartatik.

c) Mindannyiszor, valahányszor a Balaton vizszine az 
előirt magasságon felül emelkedik, a zugón át annyi maxi
mális viz eresztendő ki, a mennyi a Sió csatorna mellékének és 
az alsóbb vidéknek megkárosítása nélkül, megengedhető lesz.

Minthogy azonban az eddigi adatokból nem lehetett sem 
a Balaton vizszinének valóságos változásait pontosan megálla
pítani, sem a Balaton táplálékát és veszteségét pontosan 
kikutatni, ennélfogva a Sió zugó kezelési szabályzatának fentebb 
javaslatba hozott módosítása sem fog minden érdeknek minden 
esetben megfelelni.

3
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Kívánatos, sőt szükséges lenne tehát a Balaton vízrajzi 
viszonyait tüzetesebb tanulmányozás alá venni és különösen 
szükséges volna, hogy a Balaton vízállása legalább 6 helyen 
jegyeztessék, a szél okozta vizszin-emelkedések és sülyedések 
befolyásainak kiküszöbölketése végett; szükséges volna azon
kívül, hogy a Balaton vizszinének elpárolgása legalább nehány 
évig észleltessék, és a Balaton vizmedenczéjének széléről 
— legalább az eddig észlelt maximalis és minimális vizszinek 
határai közt — köröskörül keresztszelvények vétessenek fel, 
hogy a Balaton valóságos tápláléka és vesztesége lehető 
pontosan megállapítható legyen; végül szükséges volna, hogy 
a Sió, Kapos, Nádor csatornák vízállásairól megbízható fel
jegyzések és ugyanazon csatornák vizemésztési képességeiről 
lehető pontos adatok gytijtessenek, melyekből meghatározható 
legyen, hogy mely hónapokban, mily minőségű vizet lehet 
a Balatonból az alsó vidék kára nélkül kiereszteni?

A Sió-zsilip nyílásának méreteire nézve megjegyeztetik, 
hogy azok a műszaki tanács 811/1883. számú véleménye 
alapján, a 14,938/1883. minist, sz. alatti rendelettel már 
megállapítottak. Nevezetesen megállapittatott, hogy a Sió
zsilip 20 m. szabad szélességgel és 48 köbméter emésztési 
képességgel birjon.

A vizrajzi osztály azonban eleget akarván tenni a műszaki 
tanácsnak e tárgyban hozzá intézett kérdésére, a rendelkezésére 
bocsátott adatokat e czélból felhasználva, újból vizsgálat alá 
vette a zsilipen átbocsátandó másodperczenkinti víztömegek 
és zsilip-méretek kérdéseit, és vizsgálatainak eredményeit 
a következőkben van szerencséje előadni:

A zsilip méreteinek olyannak kell lenni, hogy azon 
esetleg a leeresztendő maximalis víztömeg is kifolyhasson egy 
bizonyos elfogadandott idő alatt.

A kieresztendő maximalis víztömeg részint attól függ, 
hogy a Sió és Kapos csatornák mennyit fogadhatnak be ? 
részint a Balaton tónak maximalis viztáplálékától és attól, 
hogy mennyit volna kívánatos ebből kiereszteni, nehogy 
a Balaton vizszine a maximalis 100'56 tengerfeletti magasságon 
felül emelkedjék.

A nevezett csatornák vízbefogadó képességéről nincsenek 
adataink, ennélfogva ebből a tekintetből nem fejtegethető 
a felvett kérdés.

Ellenben a Balaton havi táplálékát a rendelkezésünkre 
álló adatokból megközelítőleg kiszámíthatjuk, és ebből ki
indulva megállapíthatjuk a zsilip méreteit is.

E czélból összeállítottuk azokat az összes víztömegeket, 
melyek a Balatonban oly hónapokban gyűltek össze, midőn 
a havi áradás 10 cm.-t és ennél többet tett.

Az elpárolgó víztömegre nézve pedig feltételeztük, hogy 
jövőre is annyi fog elpárologni, mint eddig, és igy egészen 
számításon kívül hagyható.

A víztömegek összeállításából kitűnik, hogy az 1868—1885. 
évi időközben, 10 cm. feletti havi áradás összesen 38-szor 
fordult elő, és a belőlük vett számtani közép 45 köbmétert 
ad, mely másodperczenkint leeresztendő volt volna.

45 köbméteren felül van összesen 11 eset (28 °/0), 
melyeknek középértéke 64 köbméter.

64 köbméteren felül van összesen 7 eset (18°/0), ezek 
középértéke 70 köbméter.

70 köbméteren felül van összesen 2 eset (5%), ezek 
közepe 84 köbméter, és

85 9 köbméter az általános maximum.
Tekintve azonban, hogy 85'9 köbméternyi havi tápláléka 

a Balatonnak 1868-tól 1886-ig csak egyszer fordult elő, 
tekintve továbbá, hogy ily nagy víztömeget a Sió és Kapos 
csatornák aligha lesznek képesek befogadni, tekintve végül 
azt a körülményt, hogy ha némely években a zsilip nem is 
bocsáthatná le a Balatonba jutó összes vizeket 1 hónap alatt, 
mindenesetre képes lenne azt 2, 3, 4 hónap alatt levezetni, 
ha 45 köbméternyi vizemésztési képességgel bírna, ezeknél 
fogva a zsilip méretei úgy állapíthatók meg, hogy azon 
másodperczenkint 45 köbméter víztömeg leereszthető legyen, 
mely a Balaton vizszinét havonkint körülbelül 196 milli
méterrel apasztaná.

Ily emésztési képességgel az elmúlt 1868—1885-iki idő
közben a zsilip mindenkor képes lett volna a Balaton vizét 
oly magasságban tartani, hogy az senkire sem lett volna 
káros.

A zsilip méreteinek kiszámításánál felvétetett továbbá, 
hogy a Balaton vizszine 100'100 m. magasságban, és a Sió
csatorna vizszine ettől 10 centiméterrel alantabb áll, a zsilip 
feneke pedig a mai helyén meghagyatik, és a Sió-csatornában 
folyó viz mélysége Г 78 m.

A véghezvitt számítások szerint ez esetben szükséges, 
hogy a zsilip nyílásának szélessége 20 m. legyen.

Számitás alá vétetett továbbá az az eset, hogy a zsilip 
küszöbe az eddiginél 40 centiméterrel alább szállíttatnék és ezzel 
együtt a Sió-csatorna feneke is elejétől végig ugyanannyival, a 
Sió csatornában folyó viz mélysége 2'18 m. lenne, és felszíne 
10 centiméterrel lenne alantabb a Balaton vizszinénél.

Ez esetben szükséges lenne, hogy a zsilip nyílásának 
szélessége 16 m. legyen.

Végül kiszámíttatott az az eset, hogy ha a zsilip küszöbe 
40 centiméterrel alább helyeztetnék, a Sió-csatorna vizszine 
ugyanannyival állna alantabb a Balaton vizszinénél, de a Sió- 
csatorna feneke a Kapósba ömlésnél a mostani magasságban 
maradna és vízmélysége T78 m. lenne.

Ez esetben a zsilip nyílásának 9 méter szélesség volna 
adandó.

Ha a Sió-csatornában végzendő munka mennyiségét is 
tekintetbe vesszük: a felvett 3 eset közül legczélszeríibbnek 
látszik a második eset.

Azonban eltekintve ez eshetőségtől, a véghezvitt számítá
sok eredményei megerősítik a már elrendelt zsilipméretek he
lyességét, hogy t. i. a zsilip nyilásának szabad szélessége 20 
méter legyen, és a Balatonból másodperczenkint legfeljebb 
48 köbméter bocsátandó ki.

VII.

A külföldi hidrografiai hivatalok szerveze
tének és eljárásának megismertetése.

Midőn a vizrajzi osztály az eléje tűzött feladatok megoldá
sához hozzáfogott, szükségesnek és czélszerünek találta azonnal, 
mintegy előmunkálatképen, a külföldön már hosszabb idő óta
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létező és szép eredményeket felmutató hasonló hivatalok szer
vezetét, működésük különféle ágazatait, valamint adataiknak 
mily irányban és módon való feldolgozását részletes tanulmány 
tárgyává tenni.

E tanulmány czélja első sorban az volt, hogy a külföldi 
hidrografiai hivataloknál alkalmazásban levő adatgyűjtés, össze
állítás és feldolgozás módozatai közül azokat, melyek a kül
földön czélszerüeknek bizonyultak, — hazai viszonyainkhoz al
kalmazva, — esetleg nálunk is felhasználhassuk. Czélja volt 
ezenkívül: alapos tájékozást nyerni mindazon általános szem
pontok felől, melyekből a külföld nevezetesebb hidrografiai 
hivatalai a hidrológiai tanulmányozásoknál kiindulnak, hogy 
közülök azokat, melyek a magyar vízrajzi osztály feladataira 
is vonatkoztathatók — hazai viszonyainkhoz képest — eset
leg mi is követhessük.

A külföld hasonló hivatalainak eljárásait ugyanis alapo
san ismerve, könnyebb leend a viszonyaink közt legczélsze- 
rübb eljárásokat megtalálni és a kezdet nehézségeit legyőzni. 
A külföldi hivataloknál már rendszeres működéssel és kész 
eredményekkel állunk szemben; azok helyességét és viszo
nyainkhoz való alkalmazhatását tehát biztosabban lehet meg
ítélni és közülök a legczélszerüebbeket könnyebben ki lehet 
választaui, mintha újakat keresve, azokat a későbbi tapasz
talatokhoz képest módosítani kellene.

A külföldi vízrajzi hivatalok közül egyelőre :
A) a csehországi,
B) a svájczi,
C) a badeni,
D) az olaszországi és
E) a francziaországi

vízrajzi hivatalokra fordítottuk figyelmünket.
Ezek közül a múlt évben a csehországi, svájczi és ba

deni vízrajzi hivatalok tanulmányozását fejeztük be; jövőre 
pedig az olasz- és francziaországiakat fogjuk tanulmányozni.

Indokolva volt ugyanis első sorban azokat a kisebbszerü 
hidrografiai hivatalokat tanulmányozni, melyek szervezetükre 
és hatáskörükre nézve egyszerűbbek; ilyen a csehországi, 
svájczi és badeni; és csak azután menni át a nagyobbszerüekre, 
a milyen az olaszországi és főleg a francziaországi, mely ma 
már a műszaki vízügyi igazgatás terén rendkívül fontos és 
nagyszabású szolgálati ággá fejlődött és úgy szervezetére mint 
eredményeire nézve valamennyi közt az első helyet fog
lalja el.

A külföldi vízrajzi hivatalok természetesen csak annyi
ban és oly mértékben voltak tanulmányozhatók, a mennyiben 
az illető hivatal kiadványai és szabályzataiból, valamint a be
szerezhető számos adat és az illető hivatalok részéről nyert 
bővebb fel világítások azt lehetségessé tették.

A tanulmányozott vízrajzi hivatalok eddigi működésűk 
irányára nézve két főcsoportra oszthatók.

1. Az egyik működési irányzat főczélja a csapadék és a 
lefolyó vízmennyiségnek, valamint a kettő közti összefüggésnek 
megállapítása. Végeredménye főleg a vízállások előre jelzése. 
Ilyen a svájczi és csehországi hivatal.

2. A másik működési irányzat tanulmányozza ugyan 
a csapadékokat, valamint a vízmennyiségeket; de a tanulmá
nyozás végczélja nem egyedül a kettő közti összefüggésnek 
megállapítása és a vízállások előre jelzése, hanem főleg az 
általános viszonyoknak tanulmányozása, melyek magának a folyó- 
nak tanulmányozásával együtt a vizszerkezet fejlődését fel

derítik. Ezen irányzat ennélfogva már magával a folyóval, a 
folyó életműködésének számtalan tényezőjével és azok fejlődé
sével behatóan foglalkozik. Eredményei közelebb állanak a 
gyakorlati vízépítés követelményeihez és közvetlenül szolgál
hatnak a vizszabályozások alapelveinek megállapítására.

Ez irányzatot a badeni vízrajzi hivatal képviseli.
Az 1. alatt kifejezett czélt a csehországi és svájczi hiva

tal két egymástól elvben teljesen eltérő utón törekszik elérni.
A csehországi hivatal ugyanis részletesen méri meg a 

csapadékot és a vízmennyiségeket, főleg az utóbbiakat kiváló 
gonddal és megállapítja különösen az egyes mérczéknél a 
vízmennyiségek görbéjét, azaz az egyes vízállásoknál lefolyó 
víztömegek vonalát, ebből pedig a különféle mérczék vízállásai 
közti összefüggést és ezzel indirekt a csapadékkal való össze
függést is.

A svájczi hivatal ellenben az észlelt csapadékokból szá- 
mitásilag 1 fcározza meg azokat a vízmennyiségeket, melyek a 
leesett csa- fcékból lefolyásra kerülnek. E számítás gyakorlati 
utón történ i  Az észlelésekből meghatároztatnak azok a ténye
zők és viJ rnyok, melyek a talaj, az évszak, az időtartam, 
elpárolgás, eszivódás és még számos más tényező tekintetbe 
vételével megadják a csapadéknak lefolyásra kerülő részét. A 
vízmennyiségek ily módon való kiszámítása összegükben egy 
pontos észleléseken és következtetésekben alapuló számítási 
módszert ad, mely Svájczban kitűnő szolgálatokat tett.

Á) A  csehországi vízrajzi bizottság.
Működését a csapadék és vízállások mérésének rend

szeresítésével és fejlesztésével kezdte.
Nagymérvű és pontos vizsebesség-méréseket hajtott végre 

úgy a fő, mint a mellékfolyókon. A mérések eredményeit 
kitűnő módon feldolgozta, használt módszerei pedig tudomá
nyos és gyakorlati értékűek.

E bizottság működésének kiválóbb eredményei közül első 
sorban a sebességmérések végrehajtásának és feldolgozásának, 
továbbá a csapadékok és vízállások grafikai feldolgozásának 
módozatai említhetők. Utóbbiak a csapadékok és azok lefolyása 
közti viszonyra, valamint azok hatására, időtartamára és az 
árhullám haladásának sebességére igen világos átnézetes képet 
nyújtanak.

A sebességmérések eredményét képező víztömegek gör
béjének segélyével a felső mércze-állomások vízállásaiból az 
alsó mérczék vízállásai előre jelezhetők. Tehát a hajózás és 
árvédelem szempontjából rendkívüli becses szolgálatokat tesz.

В ) A  svájczi lndrometriai hivatal.
Működését szintén a csapadék-állomások szaporításával 

kezdte.
Észleléseket eszközöltetett mindazon tényezők gyakorlati 

utón való meghatározása czéljából, melyek a csapadék lefolyá
sára befolyással vannak.

A nyert észlelési eredmények számos terjedelmes táblá
zatban úgy dolgoztattak fel, hogy belőlük a leesett csapadék
nak lefolyásra kerülő része azonnal meghatározható. Ezek a 
táblázatok és a felállított általános érvényű képletek segélyé
vel, a leesett csapadékból, mely táviratilag jeleztetik, előre 
meghatározható számítás utján az a vízmennyiség, illetőleg 
vízállás, mely ennek következtében be fog állni.

Tehát az árvédelem és vízhasznosítás szempontjából igen 
nagy szolgálatot tesz, különösen a svájczi viszonyok közt.

3*



20 A VÍZRAJZI osztálynak jelentése 1886-ik évi működéséről.

C) A badeni vízrajzi hivatal.
Működése főleg azáltal tűnik ki, hogy emelkedettebb 

szempontokból kiindulva, a vízrajzi teendők mindegyikének 
külön alapos és terjedelmes tanulmányokat szentelt.

Az első teendő itt is a vizmérczék ügyének rendezése, a 
régi vizállási adatok feldolgozása és értékesítése volt, a mivel 
együtt járt a vízállások jegyzésének és feldolgozásának rend
szeresítése.

Különösen a vizmércze-ügy rendezése és a régi vizállási 
adatok feldolgozása oly sokoldalú és a tárgyat teljesen ki
merítő módon lett végrehajtva és a feldolgozás módjai oly át- 
nézetesek, hogy azokat a folyók fejlődésének tanulmányozásá
nál kitűnően lehet alkalmazni.

A vízállások összeállításának sokoldalúsága pedig lehetővé 
teszi, hogy a Badenben előforduló bármely vizszabályozási, 
belvizlevezetési vagy egyéb vízügyi kérdésre szükséges rész
letes vagy átlagos vízállások ezen összeállításokból már készen 
kiszámítva kivehetők és igy az ottani tervező mérnököknek 
rendkívül becses kész adatokat szolgáltatnak.

A vízállásokhoz hasonlóan vannak a csapadékviszonyok 
és vizgyüjtő-területek is egy-egy külön tanulmány alakjában 
tárgyalva, melyek szintén gyakorlatilag igen fontos és elvi el
határozásoknál mérvadó következtetések alapjául szolgáltak.

A badeni vízrajzi hivatal legterjedelmesebb tanulmánya, 
végre a felső Rajna szabályozásának tanulmánya, melyben 
már felhasználván az elsorolt előtanulmányokat egy teljes 
szabályozási monográfiában foglalja össze azok végkövetkez
tetéseit.

A Rajnaszabályozás monográfiája együttesen adja a sza
bályozás okait, keletkezését és történetét; összehasonlítja a 
szabályozás előtti és utáni állapotot és ebből kimutatja a meder - 
és vízviszonyoknak mily irányban és mérvben való fejlődését? 
megteszi az eddig tapasztaltakból a jövő iránti és a szabá
lyozás befejezése utáni állapotokra vonatkozó következtetéseket; 
másrészt kiterjeszkedik azokra a viszonyokra, melyek a szabá
lyozás meg nem történte esetén a Rajnán előállottak volna; 
és e kettőt egymással szembeállítva megállapítja a javulás 
mérvét. Továbbá a végrehajtott müépitmények és alkalmazott 

; szabályozási módok fejlődésének és hatásának tanulmányozásá
ból megállapítja azokat a jelenleg használt módokat és szerke
zeteket, melyekkel aránylag legolcsóbban és legbiztosabban 
lehet a ezélt elérni. Végül kiterjeszkedik a Rajnaszabályozás 
hasznára és költségeire, az összes költségekkel szembe állitván 
a Rajnaszabályozás által elért gazdasági, kulturális és keres
kedelmi előnyöket.

Általában mondható, hogy a badeni vízrajzi hivatalnak 
egyes külön tanulmányai, valamint évi kiadványai rendszeres
ség, átnézetesség és használhatóság szempontjából igen jelesek 
és általánosan használhatók.

A fentiekben előadván a vízrajzi osztály múlt évi mun
kásságának eredményeit és eljárásának módozatait, látni való, 
hogy azok egy részben csak mintegy előmunkálatul szolgálnak 
a hazai vízrajzi viszonyok és körülmények felderítéséhez.

A jövő teendője a megkezdett utón tovább haladni és 
a magyar vízrajzi osztály nagy terjedelmű és fontosságú fel
adatait egymásután megoldani.

B u d a p e s t ,  1887. évi márczius hó 10-én.

P e c h  J ó z s e f ,
királyi és műszaki tanácsos.
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Anyagi fejlődésünk terén nincs oly kérdés, mely fonto
sabb lenne folyóvizeink czélszerü szabályozásának és kultur- 
czélokra való felhasználásának kérdésénél. E kérdések helyes 
megoldása tehát egyike legsürgősebb és legéletbevágóbb fel
adatainknak ; mivel a nélkül anyagi jólétünk sohasem emel- 
kedhetik arra a magas polczra, melyre egyéb körülményeink 
között felemelkedhetnék. Sőt a mi részünkről még az is 
különösen szem előtt tartandó, hogy folyóvizeink rakonczátlan- 
kodása majdnem kizárólag azokat a vidékeket sújtja, melye
ken tulnyomólag magyarság lakik és igy az árvíznek min
den pusztítása tényleg a magyarságot és annak jólétét 
pusztítja!

Folyóvizeink czélszerü szabályozása és okszerű felhasz
nálása tehát nemcsak anyagi, hanem egyszersmind nemzeti 
feladat; melynek megoldása egyrészről nagy szellemi képzett
séget, másrészről pedig higgadt meggondoltságot, folytonos 
éber megfigyelést és lankadatlan férfias kitartást igényel. 
Hogy birunk-e kellő mértékben mind e tulajdonokkal ? Azt, a 
jövő fogja megmutatni; de annyi mindenesetre bizonyos, hogy 
folyóvizeinket czélszertien szabályozni és kulturczéljainkra 
okszerűen felhasználni, azok összes viszonyainak és tulajdon- 

1 ságainak ismerete nélkül nem lehetséges.
A vizszabályozások körül tett tapasztalatoknak ugyanis 

mindenhol az a tanulsága, hogy a helyi viszonyok tekintetbe 
vételéből kell ugyan a szabályozásnak kiindulni, de egyszers
mind oly határozott elvek és alapokból is, melyek csak a 
folyónak összes viszonyait felölelő alapos tanulmányozás által 
nyerhetők.

Innét van, hogy a folyók egyes helyein, tisztán a helyi 
körülmények befolyása alatt keletkező és ezeknél biztosabb 
tapasztalati alapot nélkülöző szabályozási művelettel elodázhat
juk ugyan olykor rövid időre és csakis e helyről, a veszélyt, 
de egy kitűzött határozott czél elérését, biztos és általános 
védelmet csak úgy várhatunk, ha a bizonytalan tapogatódzás 
helyett a folyó természetének tanulmányozásából nyert biztos 
alapra és elvekre fektetjük szabályozási tervünket és eljárá
sunkat.

Tulajdonkép nem is kellene addig valamely folyó sza
bályozásának kiviteléhez tényleg hozzáfogni, mig annak ter

mészetét előlegesen ki nem ismertük. De ez a szabály a 
gyakorlatban csak igen ritkán tartható m eg; mivel a folyók 
szabályozását legtöbbnyire annak már elviselhetlenné vált káros 
állapota sürgősen követeli. Ennek következtében a folyó ösz- 
szes viszonyainak és tulajdonságainak teljes ismerete nélkül 
indulnak meg igen sokszor a folyamszabályozási munkák; 
mivel azoknak kiismeréséhez évek hosszú sora kivántatnék, 
a már elviselhetetlen állapot pedig meg nem engedi, hogy addig 
várjunk, mig a folyó természetének kimerítő tanulmányozása 
be lesz fejezve.

Épen e kényszerhelyzetből tűnik ki azonban annak 
rendkívüli szükségessége, hogy a folyamatban levő, vagy már 
végrehajtott vizszabályozások eredményeit folyvást éber figye
lemmel kell kisérnünk, hogy a még hiányzó adatokat utólag 
beszerezhessük és a netalán mutatkozó káros következménye
ket — azok orvoslása végett — jó eleve felismerhessük.

Különben is a folyamszabályozások és vizi müvek ered
ményeinek előidézésében számos oly tényező működik közre, 
melyeket előlegesen észrevenni, megfigyelni, számokkal kife
jezni, egy szóval: számba venni nem lehet. Már csak e tekin
tetből is nagyon szükséges tehát a folyamszabályozások és 
vizi müvek következményeit azok befejezte után is folytonos 
figyelemmel kisérni.

A folyamszabályozások következményeinek idejekorán 
való megismérésén kívül — kétséget nem szenved — hogy 
gyakorlati czéljainkra való tekintetből nem kevésbé hasznos és 
szükséges azt is tudnunk, hogy egyes folyóink mily nagy 
területekről kapják vizeiket? Az ott leeső légcsapadékból 
mennyi jut el odáig, hol e folyók már szabályozás alatt áll
nak, vagy szabályoztatni fognak? Mely időkben, meddig, hol 
és mily magas vizek állnak be e folyóknál? Mert ezekből 
kifolyólag tudhatjuk meg: hogy van-e az illető folyónak pél
dául : öntözésre fordítható vize abban az időben, midőn a veté
seket és kaszálókat öntözni kellene ? És ha van -• hol, mily 
nagy területeken lehet azt igénybe venni ? Ezekből ismerhet
jük meg továbbá, hogy az illető folyónak vizeit hol, mily 
mértékben lehet mozgató erő gyanánt ipari czélokra felhasz
nálni ? A hajózás szempontjából pedig: mely időkben és a 
folyó mely pontjáig lehet az illető folyót hajózásra hasz-

A vízrajzi osztály czélja és feladata.
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íiálni vagy hajózhatóvá tenni; végül árvédelmi szempontból 
ezekből tudjuk meg eleve, hogy mikorára kell általában a 
nagyvizektől tartani? Esetről esetre mily magas vizeket vár
hatunk ? És ezek kellő fogadásához mikorára kell előkészüle
teinkkel készen lennünk ?

A feleletet azonban mindezekre csakis folyóvizeink 
összes tulajdonságainak teljes megismerése után adhatjuk meg; 
még pedig csak folytonosan tartó adatgyűjtés és feldolgozás 
utján, a mit a dolog természeténél fogva egyöntetüleg, és az 
egész országban összhangzólag kell végrehajtani.

De eltekintve az egyöntetűségtől, valamely folyóvíz ter
mészetének, mondhatni: életműködésének tanulmányozása csak 
úgy lehet tökéletes, ha a folyót egész hosszában, a beléje ömlő 
mellékfolyókkal együttesen, egy szorosan összetartozó egésznek 
tekintjük, és azt egész összeségében tanulmányozzuk.

A folyó hosszából kiszakított egyetlen rövidehb szakasz
nak tanulmányozása ugyanis legtöbbször arra sem elég, hogy 
belőle magának annak a szakasznak életműködésére és alaku
lására biztos következtetéseket vonhassunk; mivel minden 
egyes szakasz életműködése szoros összefüggésben áll a felette 
és alatta levő szakaszokkal. Annál kevésbé alkalmas tehát 
arra, hogy egyes szakasz tanulmányozásából a folyó egészének 
természetére és tulajdonságaira alapos következtetéseket von
hassunk. Minélfogva a folyóvíz természetének tanulmányozá
sát annak lehető nagy szakaszára, sőt egész hosszára kell 
kiterjeszteni; és ezzel együtt a mellékfolyók természetét is 
tanulmányozni kell. Ezeket azonban a vizi müvek kivitelénél 
foglalkozó folyammérnöki hivatalokkal vagy más hivatásu kö
zegekkel mellékesen elvégeztetni, már a dolog természeténél 
fogva sem lehet, hanem szükségképen egy külön hivatalra kell 
e tanulmányok végrehajtását bízni, mely a folyó viszonyait 
annak minden egyes szakaszán tanulmányozza ugyan, de vég
következtetéseiben az egész folyót vehetvén tekintetbe, maga- 

I sabb és általánosabb szempontokra fektetheti megállapodásait.
Ezenkívül a folytonos megfigyelés szükségessége is azt 

igényli, hogy azzal egy külön hivatal legyen megbízva. Mivel 
valamint más számos természeti tüneménynél, úgy a folyók 
természetének és fejlődésének tanulmányozásánál is, sok évi 
folytonos észlelés és adatgyűjtés szükséges ahhoz, hogy a mű
ködő számos tényező összhatását felderíthessük és belőlük a 
folyó fejlődésének irányát megismerhessük. Sőt szükséges, 
— mint már előbb is meg volt említve — folytonos észlelés
sel pótolni mindazokat a hiányokat, melyeket a folyamszabá
lyozások és vizépitmények tervezésénél legtöbbször ki nem 
kerülhetünk; a tervezéskor egyedül azokra a felvételekre és 
adatokra lévén kénytelenek támaszkodni, melyeket a tervezés 
idejében gyűjthetünk össze a nélkül, hogy a folyónak múlt
ját, fejlődésének irányát és természetét kimeritőleg ismer- 
hetnők.

Az észlelések és adatok gyűjtésének e folytonossága 
azonban szintén határozottan követeli, hogy azokat egy arra 
különösen utalt hivatal teljesitse; mely minden figyelmét és 
tevékenységét kizárólag csakis erre fordíthassa, és ebben semmi 
más egyéb teendőkkel hátráltatva ne legyen.

Ez okoknál fogva volt szükséges nálunk is, — valamint 
a külföldön — egy külön vízrajzi hivatal felállítása: a fen
tiekben megnevezett vízrajzi adatok gyűjtésére, feldolgozására 
és a szükséges tanulmányok megtételére. Ezekben már ben- 
foglaltatik egyszersmind a vizrajzi hivatal czélja is, melynek

I— különösen nálunk -— kiválólag gyakorlatinak kell lenni anél 

kül, hogy a tudomány szükségletei és követelményei figyelmen 
kivitl hagyatnának.

E gyakorlati czélból kifolyólag a vizrajzi hivatal leg
közelebbi teendőjének nálunk általában abban kell állni, hogy 
a folyamszabályozás, ármentesités, vízhasznosítás és hajózás 
czéljaira szükséges adatokat összegyűjtse, a még hiányzókat 
beszerezze, mindezeket feldolgozza és közrebocsátva az illetők 
részére tapasztalati adatokat s ezeken alapuló irányelveket 
nyújtson. Ezzel azonban egyszersmind a tudománynak is sok 
becses anyag lesz szolgáltatva, melyekből idő folytán nemcsak 
mindazokat a tényezőket meg fogjuk ismerni, melyek folyóvizeink 
alakulására hatással vannak, hanem ki fogjuk puhatolhatni az 
ezek között létező kapcsolatot is, és mindkettő változásainak 
tanulmányozásából meg fogjuk szerezni folyóvizeink termé
szetének, életműködésének és ezek törvényeinek teljes is
meretét.

Saját körülményeink között legczélszerilbbnek mutatkozott 
a vizrajzi hivatalt, mint külön osztályt, a közmunka- és közle
kedésügyi m. fcir. ministerium műszaki tanácsának kebelében 
— ennek mintegy segédhivatala gyanánt — állítani fel. Az 
erről intézkedő 1007/1886. ein. sz. ministeri rendelet alapján 
életbe lépett vizrajzi osztály 1886. évi május hó 1-én tényleg 
meg is kezdte működését, és egy évi működéséről szóló év
könyvét ez alkalommal van szerencséje legelőször a nagy
érdemű közönség elé bocsátani.

A fent kitett ministeri rendeletben feladatává tétetett a 
vizrajzi osztálynak általában mindama vizrajzi adatok beszer
zése, összegyűjtése, feldolgozása és megismertetése, melyek az 
okszerű vízrendezés és vízhasználat czéljaira szükségesek. Fel
adata a magyar vizrajzi osztálynak nevezetesen:

1. A vizmérczékről törzskönyvek szerkesztése, melyekben 
különösen kitüntetendő minden vizmércze helyi fekvése, 0 pont
jának tengerszin feletti magassága s ebben fennállása óta 
esetleg beállott változások részletes leírása, a mércze szerke
zete, továbbá megnevezése annak, hogy csak helyi jelentő
séggel bir-e, vagy pedig olyan, a melyből az általános viz- 
lefolyási viszonyok tanulmányozására következtetést lehet 
vonni.

2. Megállapítása azoknak a helyeknek, a hol még szük
séges vizmérczéket felállítani, s oda hatni, hogy a szükséges
nek mutatkozó vizmérczék felállittassanak.

3. A meglevő vizállási adatoknak összegyűjtése, azok 
megbízhatóságának megbirálása, számszerű és grafikai feldol
gozása, általános és helyi jelentőségük szerint való osztályo
zása, csoportositása s a vizállási adatok közti összefüggésnek 
kipuhatolása és megállapítása.

4. A vizállási adatok további gyűjtésének rendszeres 
folytatása s a feljegyzések körül tapasztalt hiányok és keze
lési felületességek megszüntetése iránti javaslattétel.

5. Az egyes folyók mederalakulásait feltüntető adatok 
és felvételek, u. m. : hossz- és keresztszelvények, helyszinrajz 
és talajkutatási eredmények összegyűjtése, reudezése és további 
kiegészítése.

6. A folyókuak olyan szakaszain, melyeken a vizfolyási 
viszonyok az általános vízjárásra jellemzőknek tekinthetők, a 
lefolyó vízmennyiségnek különböző vízállásoknál rendszeres, és 
a különböző vizlefolyási viszonyok közt eszközlendő lehető 
gyakori meghatározása s ezekből minden vízállásnak megfelelő 
vízmennyiség megállapítása.

7. A vizszinmagasságok fixirozása.
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8. A vizállási és vizmennyiségi adatokból az árvizek le
vonulási viszonyainak tanulmányozása.

9. A már végrehajtott ármentesitési, mederszabályozási 
és lecsapolási munkálatok hatásának és következményeinek 
kiderítése, a szabályozás alatt álló folyók fejlődésének figye
lemmel tartása, s a károssá válható fejlődési iránynak és 
fokainak lehető kiderítése.

10. A vízrendezési tervezetek alapjául előterjesztett víz
rajzi adatok megvizsgálása.

11. A közel jövőre kilátásba helyezhető vízrendezési kér
dések alapos megoldásához szükséges adatok beszerzése és fel
dolgozása.

12. Minden folyónál és jelentékenyebb pataknál a víz
gyűjtő területeknek a katonai térképekből való megállapítása,
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azok domborzati és talajviszonyainak főbb vonásokban való 
kitüntetése s ezekről átnézeti rajzok és kimutatások ké
szítése.

13. A befagyási, jégzajlási és az ezekkel összefüggő viz- 
folyási sajátságok tanulmányozása.

14. A mentesített árterületek számszerű és grafikai nyil
vántartása.

15. A meteorologiai észlelő állomások adatainak össze
gyűjtése és a szükséghez mért felhasználása.

16. A belvizek s az ezekkel kapcsolatos talaj- és szi
várgó vizeknek tanulmányozása.

17. A vizrajzi osztály munkálatainak időszakonkénti 
közzététele, illetve a közzététel módja iránti javaslatnak elő
terjesztése.

)
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A közép Tisza fejlődése.
(1 db. kimutatás és 8 db. rajzmelléklettel.)

1. §•

Előzmények.

A közép Tisza medrében 1886-ik év február havában 
oly veszélyes jellegit jeges nagyviz lefolyása tapasztaltatok, 
mely a közép Tisza melléki érdekeltséget, de különösen a 
szolnok-csongrád-tiszabalparti ármentesitő társulatot, nagy aggo
dalomba ejtette.

Veszélyes jellege a jeges nagyviz lefolyásának abban 
állott, hogy mig az előbbi években Szolnokon kisebb magas
ságot értek el a nagy vizek, mint Tokajban, 1886-ik év 
február havában majdnem egy méterrel volt a szolnoki viz- 
állás nagyobb a tokajinál.

A szolnok-csongrád-tiszabalparti ármentesitő társulat e 
jelenségből a közép Tiszának aggasztólag elfajuló állapotára 
vélt következtethetni és az 1886-ik évi február 21-iki választ
mányi ülés megbízásából a társulat elnöke felterjesztést inté
zett a közmunka- és közlekedésügyi magy. kir. ministeriumhoz, 
a melyben felhívja a ministerium figyelmét „a közép Tisza 
aggasztóan elfajuló állapotára, az éles kanyarulatok és poron
dolások képződésére, mint a jégtorlódásoknak és az azzal 
járó, veszélyessé válható, vizduzzadások és az aránytalan magas 
vízállások okozóira".

E felterjesztéshez egy grafikai összeállítás is csatoltatott 
több évi magas vízállásokról, mely — a felterjesztés szerint 
— „kitünteti, hogy mennyit javult 1881 óta az alsó és meny
nyit romlott a közép Tisza állapota és bár még az alsó Tisza 
állapota kielégítőnek nem mondható, mégis a helyett, hogy 
vagy az alsó Tisza javuló állapota mozdittatnék elő további 
kotratásokkal, vagy az elfajuló közép Tisza vétetnék sürgősen 
kotrások alá, azok az a nélkül is mindig javuló felső Tiszán 
eszközöltetnek a közép Tisza veszélyére".

A felterjesztésben végül arra kéretett a közmunka- és 
közlekedésügyi magy. kir. ministerium, hogy a jelenlegi hely
zet javítása iránt intézkedni méltóztatnék.

Ez ügyet a tiszavölgyi társulat központi bizottsága 
1886-ik évi május 3-án tartottt ülésében tárgyalván, szintén 
intézett a ministeriumhoz ez ügyben felterjesztést, melyben 
„a szolnok-csongrád-tiszabalparti társulat által panaszolt viszo
nyokat, illetve a kérdéses mederszakasz állapotát megvizsgáltatni 
s azon, a mennyiben az az egész Tisza meder-szabályozására 
nézve megalkotott általános programm keretén belül lehetsé
ges, a társulat érdekében a szükséges javítások megtételét 
mielőbb elrendelni kérte".

A szolnok-csongrád-tiszabalparti társulat elnökének fen
tebbi felterjesztésére a közmunka- és közlekedésügyi magy. kir. 
ministerium 19,639/1886. számú leiratot intézvén, abban 
mindenekelőtt kijelentette, hogy a Tiszaszabályozás munkála
tainak kivitelénél megállapított azon korábbi programm, mely 
szerint a Tisza medrének javítása és átmetszéseinek rendsze
res kiképezése első sorban a csongrád-titeli szakaszon eszköz- 
lendők, ezt megelőzőleg pedig Csougrád felett csakis kivéte
lesen és csakis kisebb munkák létesíthetők az esetre, ha azok 
elhalasztása az átmetszések elromlását vonná maga után, 
eddigelé szorosan betartatott és ezen programúitól ezután sem 
kíván eltérni. A Tisza felső szakaszán folyamatban levő 
munkák miatt emelt panaszra nézve pedig megjegyezte, hogy 
a zsurki átmetszés megigazitása a bodrogközi tiszaszabályo- 
zási társulat által tetemes költséggel létesített ármentesitési és 
belvizszabályozási munkáknak biztosítására, a dadai átmetszés 
javítása pedig a hasonnevű községnek az elpusztulástól való 
megmentése czéljából okvetetlenül és elodázhatatlanul szüksé
gessé vált. Ezek a munkák azonban a Tisza lefolyási viszo
nyaira befolyással nincsenek, a közép Tisza állítólagos elfaju
lására nézve pedig okot egyáltalán nem szolgáltatnak. Végül 
megjegyeztetett a leiratban, hogy bár az 1885/6-iki tél folya
mán a közép Tisza medrében mutatkozó rendkívüli viszonyok 
tanulmányozására kiküldött szakközegek egybehangzó jelen
tése szerint a panaszolt jégtorlódás és jeges árvíz csakis Szol
noknál öltött veszélyes jelleget s azt is nem annyira a közép 
Tisza mederviszonyai, mint inkább a Szolnoknál és Szolnok
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felett a Tisza medrében rendetlenül összehalmozott, illetve 
kikötött szálfák és mindenféle vizi jármüvek okozták, mégis 
miután nem lehetetlen, hogy az észlelt rendkívüli jégtorlódás
nak egyik okozója a 77 11 számú szolnoki átmetszés által 
elvágott tiszai kanyar állapota is volt, ennélfogva a Tisza ezen 
szakaszának megvizsgálása végett a vízrajzi osztály vezetője 
a helyszínére kiküldetett, a kinek beérkező jelentése alapján 
a netalán megállapítandó bajok elhárítása czéljából szükséges 
intézkedések meg fognak tétetni.

Ezek után a közmunka-és közlekedésügyi m. kir. ministerium 
19,6639/1886. számú rendelete alatt az összes ügyiratok azzal 
az utasítással adattak ki a vízrajzi osztály vezetőjének, hogy 
„a felhozott panaszok tekintetében a helyszínén szerzendő 
tapasztalatok alapján tegyen véleményes jelentést“.

A felhozott panaszok röviden abban foglalhatók össze, 
hogy a közép Tisza állapota 1881 óta megromlott és aggasz
tóan elfajuló állapotban van, mégis a helyett, hogy a közép 
Tisza vétetnék sürgős kotrás alá, azok az a nélkül is mindig 
javuló felső Tiszán foganatosíttatnak a közép Tisza veszélyére. 
Miután azonban a panasz utolsó részének téves értesülésen 
való alapulása a fentebb kivonatilag közölt ministeri leiratban 
már ki van mutatva, sőt ugyanabban a leiratban az is kilátás
ban van helyezve, hogy legkésőbb 1889-ben a közép Tiszán is 
meg fognak indíttatni a rendszeres mederszabályozási munkák; 
ennélfogva a vízrajzi osztály feladata tulajdonképen annak 
megvizsgálásában áll, hogy a közép Tisza állapota 1881. év 
óta megromlott-e? és elfajuló állapotban van-e? a mely alka
lommal együttesen kiderül a szolnoki 7711 sz. átmetszés 
által elvágott kanyar állapota is.

2 . § .

A közép Tisza fejlődése m egvizsgálásának
sorrendje.

A közép Tisza fejlődésének elhaladásáról vagy hátra
maradásáról, illetve elfajulásáról úgy nyerhetünk határozott 
véleményt, ha nemcsak a közép Tisza (szolnoki szakasz) mos
tani állapotát vizsgáljuk meg, hanem a vele szomszédos felső 
és alsó, vagyis a tokaji és szegedi szakaszokat is, azonkívül 
szükséges a három szakasz mostani állapotát összehasonlítani 
a szabályozás megkezdése előtti állapottal, mivel csak mind
ezeknek összevetéséből tűnhet ki, mennyire alaposak a közép 
Tisza medrének elfajulása iránt felmerült aggodalmak ? és hol 
szükséges leginkább emberi erővel is elősegíteni a meder 
fejlődését ?

Nevezetesen szükséges a vizsgálatot a következő kérdé
sekre kiterjeszteni:

1. Mennyiben változtak meg a Tisza medrének leg
nagyobb mélységei a szabályozás megkezdése óta ? És ezekből 
a változásokból, t. i. a mélyedésekből vagy emelkedésekből, 
mit lehet a közép Tisza medrének fejlődésére következtetni?

Egyedül a meder legmélyebb pontjainak változásaiból 
azonban nem lehet a mederfenék fejlődésére biztosan követ
keztetni, szükséges ennélfogva megvizsgálni azt is, hogy:

2. Mennyire változtak a kisviz, azaz a 0 viz és a ter
mészetes partokig érő, azaz a -J- 5 m. vízállás alatti meder- 
szelvények középmélységei ?

De mivel még ezekből sem lehet a meder szelvényének 
fejlődésére biztos következtetést vonni, szükséges még meg
vizsgálni, hogy:

3. Mennyire változott a mederszelvény területe? még 
pedig részletesebb tájékozás uyerhetése végett mennyit válto
zott a 0 és mennyit a +  5 méter vízállások alatti szelvény- 
területek ?

Ezekből már némi biztossággal lehet ugyan a meder
fejlődésére következtetni, de még biztosabban következtet
hetünk, ha tekintetbe vesszük a keresztszelvényeknek meg
felelő hosszaságokat is, vagyis ha megvizsgáljuk, hogy:

4. A meder fejlődése által mily tömegű föld hozatott 
mozgásba a 0 és +  5 méter vízállás alatti szelvényekben ?

Azonban még mindezekből sem lehet a nagyvizek lefo
lyásának kedvező vagy kedvezőtlen alakulására minden kételyt 
kizárólag következtetni és erre való tekintetből szükséges még 
azt is megvizsgálni, hogy:

5. Mily magasságú vízállások mellett folytak le a Tokaj
nál +  5 métert meghaladó nagyvizek a szabályozás megkez
dése előtt, továbbá 1881 előtt és után ?

Ezeken kivül a kitűzött feladat lehető biztos megold- 
batása czéljából megvizsgálandó:

6. Mily arányban képződtek az átmetszések? Ebből t. i. 
ki fog tűnni, hogy ha egyéb körülmények is kívánnák, hol 
szükséges az átmetszések fejlődését emberi erővel is elő
segíteni ?

7. Mily sugaru és hosszúságú kanyarok fordulnak elő a 
felső, közép és alsó Tisza folyásának medrében ? Mert minél 
több és élesebb kanyarja van valamelyik folyamszakasznak, 
annál kevésbé közelíti meg annak a szakasznak fejlődése a 
szabályos állapotot.

8. Mely szakaszban fordul elő aránylag legtöbb veszélyes 
partszakadás? Ugyanis minél több partszakadás van valamely 
szakaszban, az a szakasz annál több védelmet kíván, és más 
szakaszszal szemben e tekintetben hátrányban van.

9. Mely szakaszban képződik legtöbb zátony és sziget ? 
Mivel a zátony- és szigetképződések mérvei mutatják, hogy 
az illető folyamszakasznak alakulása mennyire állapodott 
már meg ?

10. Mely szakaszban szokott legtöbb jégdugulás előfor
dulni? Mivel a jégdugulások állandó helyének számából szin
tén lehet némi következtetést vonni az illető folyamszakasz 
szabályos állapotára.

A vízrajzi osztály abban a nézetben van, hogy mind e 
kérdések megvizsgálásából, megfejtéséből és eredményeinek 
összevetéséből elég biztosan meg lesz állapítható, hogy a kö
zép Tisza elfajuló állapotban van-e?

Különösen ki fog tűnni, hogy a közép Tisza fejlődése 
mily arányban áll a szomszédos felső és alsó Tisza fejlődésé
vel ? Valamint az is ki fog derülni, hogy melyik szakaszon 
szükséges ez idő szerint a Tisza medrének fejlődését leg
inkább elősegíteni ?

Mielőtt azonban a fenti egyes kérdések részletes fejte
getésébe bocsátkoznánk, röviden elősoroljuk azokat az adato
kat, melyek feladatunk megoldásánál részben rendelkezésünkre 
állottak, részben újonnan összeállittattak.
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A rendelkezésre álló és az újonnan összeállí
tott adatok elsorolása.

A közép Tisza fejlődésének tanulmányozásánál rendelke
zésre a következő adatok állottak:

a) A szabályozás megkezdése előtt felvett tiszai tér
képek, hossz- és keresztszelvények és vizállási jegyzetek, melyek 
a szabályozás előtti állapotot mutatják ki.

b) Az 1884-ik évben bejárás utján, az akkori állapothoz 
képest, kiigazított tiszai térképek, továbbá az 1884-ik évben 
felvett hossz- és keresztszelvények és az 1876/86. évi vízállá
sok kimutatásai; melyek az 1884-ik évi állapotot tüntetik elő. 
Megjegyzendő, hogy az 1884. évben teljesített felvételek al
kalmával a keresztszelvények lehetőségig ugyanazokon a 
helyeken vétettek fel a Tisza medréről, a hol a szabályozás 
megkezdése előtti időkben is voltak már keresztszelvények 
felvéve. Ezzel lehetővé vált a szabályozás előtti és a mostani 
állapotok összehasonlítása.

c) Az átmetszések fejlődésére nézve: a tokaji, szolnoki 
és szegedi folyammérnöki hivatalok jelentései.

d) A partszakadások, zátonyképződések és jégdugulá
sokra nézve: a Tisza mentén fekvő ármentesitő társulatok és 
a tokaji, szolnoki s szegedi kir. folyammérnöki hivatalok nyi
latkozatai.

Mindezen adatokból a következő kimutatások és grafikai 
összehasonlítások állíttattak össze, melyekben a szakadozott 
vonalak a szabályozás megkezdése előtti állapotot, a folytonos 
vonalak pedig az 1884-iki évi állapotot jelzik.

1. A Tisza hoszszelvényében szakaszonként vett 0 viz 
alatti közép fenékmélységek és az átmetszések által a fo
lyam hosszában elért rövidülési arányok.

Az összehasonlítások kiindulási pontjául az 1884. évben 
felvett keresztszelvények helyei fogadtattak el, miután e ke
resztszelvények helyei lehetőleg összeesnek a szabályozás meg
kezdése előtt felvett keresztszelvények helyeivel. Továbbá a 
két-két keresztszelvény közé eső kisebb szakaszokban, grafikai 
utón, kikerestettek a mederfenék legmélyebb pontjainak 0 viz 
alatti középmélységei; még pedig egészen külön a szabályo
zás előtti állapot hoszszelvényéből és külön az 1884-ik évi 
felvételek szerinti hoszszelvényből. Az igy talált középmélysé
gek az I-ső rajzlap 1-ső ábrájában felrakattak a két-két ke
resztszelvény közé eső távolság közepére, és az előtte s utána 
levő középmélységekkel összeköttettek. Az 1-ső ábrából tehát 
a mederfenék legmélyebb pontjának középmélységeiben be
állott változások tűnnek ki.

Könnyebb áttekintés végett a 2-ik ábrában felrakattak 
a szabályozás előtti és az 1884-ik évi középmélységek kiilön- 
bözetei, még pedig egy vízszintes összehasonlító tengely alá 
azok a különbözetek, melyekkel a mélységek növekedtek, a 
tengely felé pedig azok, melyekkel a mélységek megfogytak. 
Ez ábrából tehát igen tisztán kivehető, hogy a Tisza meder
fenekének legmélyebb pontjai hol lettek a szabályozás meg
kezdése óta még mélyebbek, és hol fogytak meg ?

Ugyané rajzlap 3-ik ábrájában felrakattak végül a 
folyam hosszában, az átmetszések következtében elért meg- 
rövidiilési arányok; még pedig az összehasonlító tengely alá 
a megrövidülések, a tengely felé pedig a meghosszabbulások 
arányai.

3 . §. 2. Külön-külön összehasonlittattak továbbá a 0 viz alatti 
és a -f- 5 méter, vagyis az átlagos partmagasságig érő víz
állás alatti keresztszelvények középmélységei.

E végből mindenek előtt kiszámíttattak a középmélysé
gek a szabályozás előtti és az 1884-iki évi keresztszelvények
ből. A talált középmélységek és különbözetek a II. rajzlapon 
vannak szemlélhetővé téve.

E rajzlap 1-ső ábrája mutatja a 0 és +  5 méter víz
állás alatti keresztszelvények középmélységeit, szabályozás 
előtt és 1884-ben.

A 2-ik ábrában pedig a középmélységek közti különbö
zeteket tünteti elő; az összehasonlító tengely felé lévén rakva 
a fogyás és a tengely alá a növekedés különbözeié. Ez ábrá
ból tehát szintén igen világosan kivehetni, hogy hol növe
kedtek és hol fogytak meg a keresztszelvények középmély 
ségei ?

3. Kiszámíttattak ezenkívül a szabályozás előtti és az 
1884-ik évi keresztszelvényekből külön-külön a 0 viz és +  5 
m. vízállás alatti keresztszelvények területei és a számítások 
eredményei a I ll ik rajzlapon vannak felrakva.

E rajzlapnak 1-ső ábrája a 0 és +  5 méter vízállások 
alatti keresztszelvények területeit tünteti elő a szabályozás 
előtt, és 1884. évről.

A 2-ik ábra pedig a területek fejlődése közt mutatkozó 
különbözeteket teszi szemlélhetővé, melyből határozottan lát
ható, hogy a szelvényterületek hol növekedtek, hol fogytak ?

4. Leszedettek végül a régi és újabbi térképekből és 
keresztszelvényekből a viz színének és a hullámtereknek szé
lességei.

A szabályozás megkezdése előtt és 1884-ben — a 0 és 
+  5 m. vízállásoknál létezett — vizszinszélességek a IV-ik 
rajzlap 1. ábrájában vannak felrakva.

Ugyané rajzlap 2-ik ábrájában a töltések és természetes 
magaslatok által határolt jobb- és balparti hullámterek 1884. 
évi szélességei vaunak felrajzolva.

A 3-ik ábrában pedig könnyebb áttekintés végett mind 
a két parti hullámterek együttes szélességei rajzoltattak fel 
egy vízszintes vonal egyik oldalára.

5. Kikerestettek ezeken kívül az 1830., 1853., 1854., 
1855. és 1856. évekről azok a nagyvizek, melyek Tokajnál 
meghaladták a természetes partok átlagos +  5 m. magasságát 
és e nagy vizek lefolyása követtetett a Tisza alantabb fekvő 
pontjain már akkoriban létezett vizmérczéknél.

Az akkori időkben azonban még nem vezettek rendes 
feljegyzéseket a vízállásokról. A mi ezekből feltalálható volt 
és megbízhatónak látszott, nevezetesen: Tokaj, Polgár, Tisza- 
Füred, Roff, N.-Kiirü, Szolnok, Tisza-Ugh, Csongrád, Szeged, 
Török-Kanizsa, Török-Becse és Titelnél, azok az Ä) mellékle
ten számokban ki vannak mutatva és az V-ik rajzlapon felrakva, 
hogy a szabályozás előtti nagyvizek lefolyásának hossz
szelvénye és a vízállások magasságai szemlélhetők is le
gyenek.

Megjegyeztetik e helyen, hogy noha 1853-ban is folytak 
már szabályozási munkák a Tisza völgyében, de részint mivel 
e munkák szórványosan hajtattak végre, részint mivel nem 
voltak befejezve és hatásuk még alig volt érezhető, ennélfogva 
az 1853—6. évi nagy vizek is mint szabályozás előtti vizek 
vétettek tekintetbe, különösen abból az okból, hogy minél 
több adatra lehessen támaszkodni, midőn a szabályozás előtti 
nagy vizek lefolyásának magassági arányai megállapittatnak,

31
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Egyes esetből ugyanis a nagyviz lefolyásának viszo
nyaira nagyon bizonytalanul lehet következtetni; de minél 
több eset adatai vehetők tekintetbe, annál inkább kiküszöbö
lődnek az egyes esetlegességek, az állandó okok és körülmé
nyek hatásai pedig annál biztosabban felismerhetők.

6. Kikerestettek továbbá az 1876—80-ik évi uagyvizek 
állásai: Győröcske, Dombrád, Vencsellő, Tokaj, Polgár, Tisza- 
Fiired, Sajfok, Szolnok, Tisza-Ugh, Csongrád, Szeged, Zenta, 
Török-Becse és Titelnél.

Szintén csak azok a vízállások vétettek tekintetbe, me
lyek Tokajnál a +  5 m. vízállást túlhaladták, vagy legalább 
is nagyon megközelítették.

E vízállások az A) mellékleten számokban vannak kimu
tatva és a Vl-ik rajzlapon fel vannak rakva. Ezen a táblán 
felrakatott az 1881. évi ápril havi nagyviz is, mivel e nagy- 
vizuél mutatkozott legnagyobb mértékben Szeged vidékén a 
Tisza kedvezőtlen fejlődése, és e nagyviz lefolyásán még nem 
mutatkozott az 1881-ben foganatba vett nagymérvű meder- 
szabályozási munkák hatása.

7. Kikerestettek végül az 1881/5. évi nagyvizek állásai 
az előbbi pontban megnevezett helyeken.

E vízállásokból már észrevehető az újabb időben Szeged 
vidékén végrehajtott nagymérvű mederszabályozási munkák 
kedvező eredménye.

E vízállások is az A) mellékleten számokkal ki vannak 
mutatva és a V ilik  rajzlapon fel vannak rajzolva.

8. Osszeállittattak azonkívül a lefolyó nagyvizek magas
ságai az A) alatti mellékletben, 1 méteres vizrétegenkéut és 
évcsoportok szerint a tokaji vízállásokból kiindulva: Tisza- 
Ftired, Szolnok, Csongrád, Szeged, Török-Kanizsa és Zenta 
főfontosságú helyekről.

9. Ezeken kívül összeállittatott folyam szakaszonként az 
átmetszések száma, hossza és fejlődési aránya.

10. A térképekről levétettek szakaszonként az előforduló 
kanyarok száma, görbületi sugara és hossza.

11. Legvégül a veszélyes partszakadások, zátony s sziget
képződések és jégdugulások tekintetében is összehasonlítás 
tétetett a tokaji, szolnoki és szegedi folyamszakaszok álla
pota közt.

A fent elősorolt kimutatások, grafikai összehasonlítások 
és egybevetések alapján most már vizsgálat alá vévén a 2-ik 
§-ben körülirt kérdéseket: az alább következő eredményeket 
találjuk.

4. §•

Mennyiben változtak meg; a Tisza medrének 
legnagyobb m élységei a szabályozás meg

kezdése óta?
(I. rajzlap.)

Az egész Tisza 1884-ik évben volt legutoljára felvéve. 
E felvételek lehetővé teszik, hogy a Tisza mostani és szabá
lyozás előtti állapotát összehasonlíthassuk. Ugyanis az 1884. 
évben teljesített felvételek alkalmával a lehetőségig ugyan
azokon a helyeken vétettek fel a keresztszelvények a Tisza 
medréről, a hol a szabályozás megkezdése előtti időkben is 
voltak keresztszelvények felvéve.

Az 1884-ik évi felvételek czéljánál fogva azonban nem 
valamennyi régi keresztszelvény vétetett fel újból és igy a

szabályozás óta beállott változás ki nem mutatható valamennyi 
régi keresztszelvénynél. De mégis felvétetett annyi szelvény, 
a mennyiből jelen feladatunkat elegendő biztossággal meg
oldhatjuk.

Felvétetett ugyanis 1884-ik évben:
a tokaji szakaszon . . 35 keresztszelvény
a szolnoki „ . . 37 „
a szegedi „ . . 40 „

összesen . 112 keresztszelvény; 
miután pedig e három szakasznak összes hossza 631 kilométer, 
minden 5 1/, kilométerre esik egy keresztszelvény; a mi egy 
általános összehasonlításra már elegendőnek mondható.

Az alább következő összehasonlítások kiindulási pontjául 
az 1884. évben felvett keresztszelvények helyei úgy vétettek, 
hogy minden 2—2 keresztszelvény közti folyamszakaszban 
külön kikerestettek a régi és újabbi keresztszelvények fenék 
mélységének, vagyis a keresztszelvények legnagyobb mélysé
geinek középértékei és e középértékek az illető szelvények 
közti szakaszok közepére felrakattak.

Megjegyeztetik még, hogy a dolog természeténél fogva 
a szabályozás előtti szakaszonként kikeresett középmélységek 
a szabályozás előtti kanyarok hosszában vett koszszelvények
ből, az 1884-ik évben talált középmólységek pedig az átmet
széseken átmenő koszszelvényekből állapíttattak meg grafikai 
utón olyképen, hogy a hoszszelvényeknek kisviz alatti terü
lete elosztatott a szakasz megfelelő hosszával, és az úgy nyert 
érték vétetett középmélységnek. A szakaszonként igy meg
állapított középmélységek tehát nem az illető szakaszokban 
létezett mélységek számtani közepei, hanem a szakaszok mély
ségeinek grafikai utón kikeresett középértékei.

Az ily módon készült I. alatti rajzolatból kitűnik, hogy 
a Tisza mederfenekének legmélyebb pontjai hol sülyedtek 
mélyebbre? és hol emelkedtek fel a szabályozás megkez
dése óta ?

Összegezvén a Tisza medrének ama hosszúságait, me
lyekben a mederfenék legmélyebb pontjai emelkedtek, vagy 
mélyedtek, kitűnik, hogy a Csap és T.-Füred közti úgyneve
zett tokaji szakaszban a mederfenék legnagyobb mélysége 
86'3 kilométer hosszban növekedett, és 113'3 kilométer hossz
ban fogyott.

A Tisza-Füred-Csongrád közti úgynevezett szolnoki, 
vagyis közép tiszai szakaszon a mederfenék legnagyobb mély
sége 101T kilométer hosszban növekedett és 74'3 kilométer 
hosszban fogyott.

A Csongrád-Titel közti úgynevezett szegedi szakaszon pe
dig a mederfenék legnagyobb mélysége 118T kilométer bossz- 
ban növekedett és 138’0 kilométer hosszban fogyott.

Ennélfogva a tokaji szakasz egész hosszának 43‘3°/o'hban 
a mélység növekedett, és 56'7°/0-ában fogyott.

A szolnoki szakasz egész hosszának 57’6°/0-ában a mély
ség növekedett és 42'4%-ában fogyott.

A szegedi szakasz egész hosszának 46T °/0-jában a mély
ség növekedett, és 53-9°/0-ában fogyott.

Mind a három eredményt összehasonlítva pedig az tűnik 
ki, hogy a mi a Tisza mederfenekéuek legmélyebben fekvő 
pontjait illeti, ezek a szolnoki, vagyis közép tiszai szakaszon 
14‘3"/0-kal kedvezőbben fejlődtek, mint a tokaji szakaszon, és 
l l '5 0/o-lcal kedvezőbben, mint a szegedi szakaszon. Vagyis, 
hogy e tekintetben legkedvezőbb fejlődés konstatálható a szol
noki közép tiszai szakaszon, összehasonlítva a vele szomszédos
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felső és alsó szakaszokkal; és legkedvezőtlenebb a tokaji sza
kaszon.

Már előbb meg volt azonban említve, hogy a meder leg
mélyebben fekvő pontjainak változásaiból nem lehet a meder 
fenék fejlődésére biztosan következtetni.

Ugyanis valamely szakaszon a medernek legmélyebb 
pontjai mélyebbre sülyedhetnek a nélkül, hogy a medernek 
egyéb méretei növekednének és viszont, daczára a meder
méretek megfogyásának, mélyebbre sülyedhetnek a meder kereszt- 
szelvényének egyes pontjai.

Ennek az első adatnak tehát, melyből úgy látszik, hogy 
a közép Tisza fejlődése kedvező arányban haladt előre, viszo
nyítva a vele szomszédos folyamszakaszokkal, nagy súly nem 
tulajdonítandó; minélfogva az előttünk fekvő feladat e részle
tének további fejtegetését mellőzve, áttérhetünk a második 
kérdés megvizsgálására.

5. §.

Mennyire változtak meg a kisviz, azaz a 
О viz alatti és a természetes partokig érő, 
vagyis a +  5 m. vízállás alatti mederszelvé

nyek középm élységei?
(II. rajzlap.)

A Tisza mederfenekének kedvező vagy kedvezőtlen fej
lődését a 0 viz alatti keresztszelvények középmélységei és 
területeinek növekedéseiből vagy fogyásából állapíthatjuk meg 
biztosabban.

Ha ugyanis а О viz alatti keresztszelvények területei és 
középmélységei a szabályozás megkezdése óta növekedtek, ez 
a kedvező fejlődést mutatja, ellenkező esetben pedig a kedve
zőtlent.

Összehasonlítandó volt ennélfogva a szabályozás előtti 
és az 1884-ik évi keresztszelvényeknek 0 viz alatti területei 
és középmélységei.

•E végből mindenekelőtt kiszámíttattak a szabályozás előtti 
és 1884-iki felvételek alapján készült keresztszelvényekből a 
0 viz alatti mederszelvényeknek területei és középmélységei; 
a talált eredmények pedig a II. alatti rajzlapon állít
tattak össze.

Ezekből kitűnik, hogy a 0 viz alatti keresztszelvények 
középmélységeit illetőleg, a szabályozás megkezdése ó ta:

aj A tokaji szakaszban:
A szakasz kezdetétől — Zsurktól Czigándig — a mélység 

néhol növekedett, néhol fogyott, a legnagyobb növekedés 
1'34 m. és a legnagyobb fogyás 2'88 m.

Czigándtól Tokajig a mélység mindenütt növekedett; a 
legnagyobb növekedés Г 69 m.

Tokajtól Eszlárig a mélység fogyott; a legnagyobb 
fogyás 0'62 m.

Eszlártól Résziig általában növekedett a mélység, kivévén 
Dada és Polgár felett egy-egy szelvényt. A mélység legnagyobb 
növekedése 2*48 m. és legnagyobb fogyása 0T7 m.

Részitől Tisza-Füredig, tulajdonkép a szakasz végéig, 
általában fogyott a mélység; kivéve Ároktő és Tisza-Ftired 
felett egy-egy szelvényt, a hol kissé növekedett a mélység. A 
legnagyobb növekedés 0'57 m., a legnagyobb fogyás P85 m.

E szakasznak ama vonalait, melyekben a középmélység 
növekedett vagy fogyott, külön-külön összegezvén, azt látjuk, 
hogy a 0 viz alatti középmélység növekedett 131 *4 kilométer 
hosszban és fogyott 68*2 kilométer hosszban.

V) A szolnoki szakaszban:
A szakasz kezdetétől (Tisza-Fiiredtől) Tisza-Szőllősig a 

mélység fogyott; a legnagyobb fogyás 0*75 m.
Tisza-Szőllőstől Puszta-Taskony alattig növekedett, kivéve 

Abád-Szalók és Ris-Röre közt egy szelvényt. A legnagyobb növe
kedés 1'66 m., a fogyás pedig a megjelölt szelvénynél 0*04 m.

Tisza Bura feleitől Pnszta-Balláig változékony a mélység, 
néhol növekedett, néhol fogyott. A legnagyobb növekedés 
0*51 m., a legnagyobb fogyás 0'81 m.

Puszta-Balla és Tisza-Várkony közt általában növekedett. 
A legnagyobb növekedés 1*23 m.

Tisza-Várkony és Tisza-Rürth közt váltakozva, néhol növe
kedett, néhol fogyott a mélység. A legnagyobb növekedés 
IT3 ш., a legnagyobb fogyás 1T9 m.

Tisza-Rtirthtől a szakasz végéig (Pest és Csongrád megyék 
határáig) növekedett a mélység. A legnagyobb növekedés Г65 m.

Összegezvén e szakaszban ama hosszakat, melyekben a 
mélység növekedett, vagy fogyott, azt látjuk, hogy a 0 viz 
alatti középmélység 105*2 kilométer hosszban növekedett, és 
70*2 kilométer hosszban fogyott.

c) A szegedi szakaszban:
A szakasz kezdete és Csongrád közt növekedett a közép

mélység. A felvett szelvénynél 2'04 m. a növekedés.
Csongrád és Csány közt általában fogyott a mélység. A 

legnagyobb fogyás P68 m.
Csány és Mindszent közt növekedett. A legnagyobb 

növekedés 2*67 m.
Mindszent és Szeged közt váltakozva, néhol növekedett, 

néhol fogyott a mélység. A legnagyobb növekedés 2T2 m., a 
legnagyobb fogyás 097 m.

Szeged és Pádé közt általában fogyott. A legnagyobb 
fogyás 3.79 m.

Pádétól végig a Dunába ömlésig általában növekedett a 
mélység, kivévén Novoszelló és M.-Becse közt, valamint 
Rudolfsgnád mellett, a hol fogyott a mélység. A legnagyobb 
növekedés 1*31 m., a legnagyobb fogyás 079 m.

A növekedésnek és fogyásnak hosszúságait összegezvén, 
kitűnik, hogy e szakaszon a középmélység növekedett 129*0 
kilometer hosszban, és fogyott 127*1 kilometer hosszban.

Ez adatok szerint tehát a tokaji szakaszban a vizsgálat 
alá vett összes hossznak 65*8 százalékában növekedett a 0 viz 
alatti szelvény középmélysége, 34*2 százalékában pedig fogyott.

A szolnoki szakaszon az összes hossznak 59*9 százaléká
ban növekedett és 40*1 százalékában fogyott.

A szegedi szakaszban pedig az összes hossznak 50*3 
százalékában növekedett, és 49*7 százalékában fogyott.

Mind a három szakasz százalékos eredményeit összevetvén, 
az látszik belőlük, hogy a közép tiszai, vagyis a szolnoki szaka
szon a 0 viz alatti szelvények középmélysége 9*6 százalékkal 
kedvezőbben fejlődött a szegedi szakasznál és 5*9 százalékkal 
maradt hátrább a tokaji szakasz fejlődésénél.

A mi tehát a 0 viz alatti keresztszelvények középmély
ségeit illeti, e tekintetben legkedvezőbben fejlődött a tokaji 
szakasz és legkedvezőtlenebbül a szegedi.

Minthogy azonban csupán a 0 viz alatti középmélység 
fejlődéséből sem következtethetünk biztosan a Tisza medrének

5
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fejlődésére, mivel megtörténhetik, hogy a 0 víz alatti közép
mélység kedvezően fejlődött daczára annak, hogy a partok 
közti egész meder nem fejlődött; ennélfogva összehasonlittat- 
tak még a partok közti egész medrek, azaz a +  5 m. víz
állás alatti keresztszelvények középmélységei is. A Tisza 
partjai ugyanis a szóban levő három szakaszon átlag -f- 5 
méterre állnak a Tisza 0 vizszine felett és addig, mig a Tisza 
-j- 5 méter vízállásra emelkedik, magában az anyamederben 
foly a Tisza vize, azontúl pedig jobbra-balra kiönt a partjai 
mellett elterülő hullámtéreken.

Az összehasonlításhoz szükséges adatokat szakaszonként 
összeállítván, a +  5 m. vízállás alatti szelvények középmély
ségei következőleg fejlődtek.

a) A tokaji szakaszban:
Zsurk és Vörösmart közt a középmélység néhol növeke

dett, néhol fogyott. A legnagyobb növekedés 1'48 m., a leg
nagyobb fogyás 4’41 m.

Vörösmart és Dob közt általában növekedett a mélység, 
kivévén Karád és Bérezel közt, a hol 2 0 m. fogyott és Tokaj
nál, a hol 0-29 m. fogyott. A legnagyobb növekedés 2’92 méter.

Dob és Ároktő közt néhol növekedett, néhol fogyott a 
középmélység. A legnagyobb növekedés 1'20 m., a legnagyobb 
fogyás 2-61 m.

Ároktő és Tisza-Füred közt (a szakasz végéig) általában 
fogyott a középmélység. A legnagyobb fogyás 1*65 m.

A növekedésnek és fogyásnak hosszúságait összegezvén, 
kitűnik, hogy e szakaszon a + 5  m. alatti szelvény közép
mélysége 124'8 kilométer hosszban növekedett és 75-3 kilo
méter hosszban fogyott.

b) A szolnoki szakaszban :
Tisza-Füred és Tisza-Halászi közt fogyott a középmély

ség. A legnagyobb fogyás 2'31 m.
Tisza-Halászi és Tószeg között általában növekedett, kivévén 

Kis-Köre előtt, hol 0’02 m., Sajfok felett, hol 014 m. és Puszta- 
Balla felett, holO‘07 m. fogyott. A legnagyobb növekedés 1'98 m.

Tószeg és Tisza-Sas közt néhol növekedett, néhol fogyott. 
A legnagyobb növekedés 1 '82 m. a legnagyobb fogyás 0 80 m.

Tisza-Sastól a szakasz végéig Csongrádmegye határáig 
fogyott. A legnagyobb fogyás 1'10 m.

Összegezvén a növekedésnek és fogyásnak hosszúságait, 
úgy találjuk, hogy e szakaszon a +  5 m. vízállás alatti szel
vény középmélysége 116‘4 kilométer hosszban növekedett és 
59'0 kilométer hosszban fogyott.

c) A szegedi szakaszban:
Csongrádmegye határától Csány felettig néhol növeke

dett, néhol fogyott a középmélység. A legnagyobb növekedés 
0’53 m., a legnagyobb fogyás P52 m.

Csány és Mindszent közt növekedett a mélység. A leg
nagyobb növekedés 3'94 m.

Mindszent és Szanád között általában fogyott a mélység, 
kivéve a hódmezővásárhelyi határ kezdetén, hol 2’07 méterrel 
Puszta-Serkednél, hol 0’31 méterrel és Szőreg alatt, hol 1*81 
méterrel növekedett. A legnagyobb fogyás 2’82 m.

Szanád és Moholy közt általában növekedett. A leg
nagyobb növekedés 2-04 m.

Moholy és Tisza Földvár közt általában fogyott. A leg
nagyobb fogyás P84 m.

Tisza-Földvártól a Dunába ömlésig általában növekedett, 
kivéve Aradácz alatt, hol 0'08 méterrel és Budolfsgnádnál, 
hol PO méterrel fogyott. A legnagyobb növekedés 171 m.

Összegezvén a növekedésnek és fogyásnak hosszúságait, 
kitűnik, hogy e szakaszon a +  5 m. viz alatti szelvény kö
zépmélysége növekedett 112-1 kilométer hosszban és fogyott 
144’0 kilométer hosszban.

Ezek szerint tehát a 4- 5 m. viz alatti szelvény közép
mélysége a tokaji szakasz hosszának 62‘2°/o-ában növekedett 
és 37-8°/0-ában fogyott;

a szolnoki szakasz hosszának 66'3%'ában növekedett és 
33'7°/0-ában fogyott;

a szegedi szakasz hosszának 43‘7°/o-ában növekedett és 
56‘3°/0-ában fogyott.

Mind a három szakasz százalékait összevetvén, kitűnik, 
hogy a szolnoki, vagyis közép tiszai szakaszon a -j- 5 m. viz 
alatti szelvény középmélysége 22'6°/0-kal kedvezőbben fejlődött, 
mint a szegedi szakaszon és 4T°/o kai kedvezőbben, mint a 
tokaji szakasz; vagyis e tekintetben legkedvezőbben fejlődött 
a szolnoki szakasz és leghátrább maradt a szegedi szakasz.

6. § .

Mennyire változtak a 0 viz alatti és a ter
mészetes partokig; érő +  5 m. vízállás alatti 

mederszelvények területei ?
(III. rajzlap.)

Megtörténhet, hogy valamely keresztszelvénynek közép
mélysége növekedett a nélkül, hogy maga a keresztszelvény 
területe nagyobbodott volna. Szükséges ennélfogva a kereszt- 
szelvények területeit is összehasonlitani.

A szabályozás előtti és 1884-ik évi felvételek alapján 
készült keresztszelvényekből a 0 viz alatti mederszelvények 
területei kiszámíttatván, a talált eredmények a III. alatti rajz
lapon vannak összeállítva. Ezekből kitűnik, hogy:

a) A tokaji szakaszban:
A szakasz kezdetén: Zsurk és Ároktő között általában 

növekedett a 0 viz alatti keresztszelvény területe; kivéve 
Vörösmart előtt, hol 258 Q-méterrel és Szederkény alatt, hol 
65 Q-méterrel fogyott. A legnagyobb növekedés 780 Q-méter.

Ároktőtől a szakasz végéig : Tisza-Füredig általában fogyott 
a keresztszelvény területe. A legnagyobb fogyás 181 Q-méter.

A növekedés és fogyás hosszúságait összegezvén, úgy 
látjuk, hogy e szakaszon 16Г0 kilométer hosszban növekedett 
a 0 viz alatti keresztszelvény területe, és 38'6 kilométer hossz
ban fogyott.

b) A szolnoki szakaszban:
A szakasz kezdetén Tisza-Füred és Tisza-Szőllős közt, a 0 

viz alatti szelvényterület fogyott. A legnagyobb fogyás 45 Q-m.
Tisza-Szőllős és Tisza-Sas közt általában növekedett, ki

vévén Abád-Szalók alatt, hol 18 Q-mt, továbbá Vezseny alatt, 
hol 16 Q-mt és Kécske felett, hol 48 Q-mt fogyott. A leg
nagyobb növekedés 200 Q-m.

Tisza-Sastól a szakasz végéig fogyott. A legnagyobb 
fogyás 70 Q-m.

Összegezvén a növekedés és fogyás hosszúságait, kijön, 
hogy e szakaszon a 0 viz alatti szelvény területe növekedett 
145'8 kilométer hosszban és fogyott 29'6 kilométer hosszban.

c) A szegedi szakaszon:
A szakasz kezdete és Szanád között néhol növekedett, 

néhol fogyott a 0 viz alatti szelvény területe. A legnagyobb 
növekedés 291 Q-m., a legnagyobb fogyás 201 Q-m.
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Szanádtól a Dunába omlósig általában növekedett a szel
vény területe. A legnagyobb növekedés 332 Q-m.

Összegezvén a növekedés és fogyás bosszúságait, kitűnik, 
hogy e szakaszon 175-5 kilométer hosszban növekedett a 0 viz 
alatti szelvény területe, és 80‘6 kilométer hosszban fogyott.

A 0 viz alatti szelvény területe tehát:
a tokaji szakasz hosszának 80‘7%-ában növekedett és 

19'3°/0-ában fogyott;
a szolnoki szakasz hosszának 83T0/0-ában növekedett és 

16'9%-ában fogyott ;
a szegedi szakasz hosszának őS'ö^o-ában növekedett és 

31'5°/o-ában fogyott.
Mind a három szakasz százalékait összehasonlítván, az 

látszik ki belőle, hogy a szolnoki, vagyis közép tiszai szakaszon 
a 0 viz alatti szelvény területe 14'6°/0-kal kedvezőbben fejlődött, 
mint a szegedi szakaszon, és 2'4%-kal kedvezőbben, mint a tokaji 
szakaszon; tehát e tekintetben legnagyobb fejlődés mutatkozik 
a szolnoki szakaszon és legkevesebb a szegedi szakaszon.

Az összehasonlítást folytatván a +  5 m. vízállás alatti 
mederszelvények területeire nézve is, úgy találjuk, hogy:

a) A tokaji szakaszban:
A szakasz kezdete és Szederkény közt a +  5 m. viz 

alatti szelvény területe általában növekedett; kivévén Vörös
mart előtt, hol 80 D-mt, és Eszlár alatt, hol 70 [J-mt fogyott. 
A legnagyobb növekedés 1120 □-m.

Szederkény és a szakasz vége közt néhol növekedett, 
néhol fogyott a szelvényterület. A legnagyobb növekedés 
393 □-m., a legnagyobb fogyás 137 □-m.

A növekedés és fogyás hosszait összegezvén, e szakaszon 
159-6 kilométer hosszban növekedett, és 40 0 kilométer hossz
ban fogyott a + 5  m. viz alatti szelvény területe.

b) A szolnoki szakaszban:
A szakasz kezdete (Tisza-Füred) és Puszta-Taskony közt 

néhol növekedett, néhol fogyott a + 5  m. viz alatti meder- 
szelvény területe. A legnagyobb növekedés 214 D-m., a leg
nagyobb fogyás 171 Q-m.

Puszta-Taskony és Tisza-Sas közt általában növekedett, 
kivévén Tószeg felett az oláh fok körül, hol 123 Q-mt fogyott, 
és a Nagy-Rév feletti kanyar és Inoka közt, hol a legnagyobb 
fogyás 132 D-m. A legnagyobb növekedés 229 Q-m.

Tisza-Sas és a szakasz vége közt általában fogyott a 
szelvény területe. A legnagyobb fogyás 106 Q-m.

A növekedések és fogyások hosszait összegezvén, e sza
kaszon a +  5 in. viz alatti szelvény területe növekedett 
129-8 kilométer hosszban, és fogyott 45’6 kilométer hosszban.

c) A szegedi szakaszban:
A szakasz kezdete (Csongrádinegye határa) és a Kőrös 

beömlése közt a +  5 m. viz alatti szelvény területe általában 
fogyott. A legnagyobb fogyás 380 O-m.

A Kőrös beömlése és Tisza-Szt.-Miklós közt néhol növe
kedett, néhol fogyott. A legnagyobb növekedés 409 D-m., a 
legnagyobb fogyás 291 D-m.

Tisza-Szt.-Miklóstól végig a Dunába ömlésig növekedett 
a szelvényterület. A legnagyobb növekedés 657 Q-m.

A növekedések és fogyások hosszait összegezve, e sza
kaszon a 5 m. viz alatti szelvény területe növekedett 
200'6 kilométer hosszban, és fogyott 55'5 kilométer hosszban.

A -f- 5 méter vízállás alatti szelvényterület eunélfogva:
a tokaji szakasz hosszának 80'0°/0-ában növekedett, és 

20 0%-ában fogyott;

a szolnoki szakasz hosszának 74'0%-ában növekedett, és 
26Ю 0/0-ába.n fogyn i

a szegedi szakasz hosszának 78-3°/o ában növekedett, és 
2P7°/0-ában fogyott.

Mind a három szakasz százalékos eredményeit összevetve, 
kitűnik, hogy a szolnoki, vagyis közép tiszai szakaszon a 
+  5 m. viz alatti szelvény területének fejlődése 4'3°/0-kal 
maradt hátrább a szegedi szakasznál, és 6 0°/0-kal hátrább a 
tokaji szakasznál, vagyis e tekintetben leginkább fejlődött a 
tokaji szakasz és legkevesebbet a szolnoki szakasz.

7- §•
A meder fejlődése által mily tömegű föld 

hozatott m ozgásba?
Az előbbi czikkben ki van mutatva, hogy a 0 és + 5  m. 

viz alatti mederszelvények területei mennyire növekedtek vagy 
fogytak ? Ha ez adatokat a megfelelő hosszúságokkal szorozzuk, 
azt az igen érdekes eredményt kapjuk meg, hogy a rendel
kezésünkre álló adatokból következtetve, a meder fejlődése 
által mily tömegű föld hozatott mozgásba a szabályozás meg
kezdése óta 1884. évig? Vagyis mily munkát végzett ez idő 
alatt a Tisza folyam ?

Önként értetődik, hogy a rendelkezésünkre álló csekély 
számú keresztszelvények nem adják teljes biztossággal a moz
gásba hozott földtömegek köbmennyiségeit, és ezek csak 
körülbelüli értelemben vehetők, melyek annál pontosabbak 
lennének, minél számosabb keresztszelvényekből volnának ki
számítva.

A megmozdított földtömegek kiszámításánál, az átmet
szésekben véghezment földmozgalmat egészen mellőzvén, a 
Tiszának csupán oly vonalai vétettek tekintetbe, melyeken 
emberi kéz mitsem változtatott. A lerakódás kiszámításánál 
pedig, a dolog természeténél fogva, nem különítettek el azok 
a köbmennyiségek, melyek az átmetszésekben megmozdult föld
tömegekből, valamint a mellékfolyók hordalékából rakódtak 
le; a lerakódásnak kiszámított köbmennyiségeiben tehát ezek 
is benfoglaltatnak.

Ily kiszámítással a következő eredményeket találjuk:
A tokaji szakaszban azokon a helyeken, hol a 0 viz alatti 

szelvényterület növekedett, a szelvény kiszélesedése és mélye
dése által körülbelül 16.467,000 köbméternyi földtömeg lett a 
folyam által megmozdítva. Azokon a helyeken pedig, hol a 
szelvényterület fogyott, mintegy 2.532,000 köbméternyi föld
tömeg rakódott le. E kettőt egymásból kivonva, az egész 
szakasz 141'3 kilométer hosszában körülbelül 13.935,000 köb
méternyi földtömeg tűnik elő olyannak, melyet a Tisza ön
erejéből elhordott. Ebből egy-egy kilométerre körülbelül 
98,600 köbméter esik.

A szolnoki szakaszban szintén a 0 viz alatti szelvényben 
mintegy 10.072,000 köbméter földtömeg lett a folyam által 
megmozdítva, és 597,000 köbméter rakódott le. E szakasz 
151'4 kilométernyi hosszában tehát körülbelül 9.475,000 köb
méternyi földtömeg látszik a Tisza által elvittnek; melyből 
egy-egy kilométerre mintegy 62,600 köbméter esik.

A szegedi szakaszban pedig körülbelül 22.032,000 köb
méternyi földet mozdított el a Tisza, és 4.115,000 köbméter 
földet rakott le ; vagyis úgy látszik, hogy e szakasz 215'8 
kilométernyi hosszában mintegy 17.917,000 köbméternyi föld
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tömeget mosott el a Tisza; melyből egy-egy kilométerre kö
rülbelül 83,000 köbméternyi jut.

Mind a három szakaszt összehasonlítva, úgy látszik, hogy 
a 0 viz alatti szelvényekből a szolnoki szakaszon aránylag 
legkevesebbet vitt el a Tisza önerejéből, még pedig kilométe
renként mintegy 20,400 köbméterrel kevesebbet, mint a sze
gedi szakaszon, és körülbelül 36,000 köbméterrel kevesebbet 
a tokaji szakasznál. Látszólag tehát legtöbb munkát végzett a 
Tisza a 0 víz alatti mederszelvényekben a tokaji szakaszon.

A Tisza vize által elhordott földtömegeket a +  5m , víz
állások alatti mederszelvényekre is kiszámítván úgy látszik a 
meglevő adatok szerint, hogy:

A tokaji szakaszban, azokon a helyeken, hol a meder- 
szelvény növekedett, a -j- 5 m. viz alatti szelvényekből a Tisza 
vize elmosott körülbelül 28.743,000 köbméternyi földtömeget; 
ott pedig, hol a szelvény fogyott, lerakott mintegy 1.127,000 
köbmétert. Az egész szakasz 14T3 kilométernyi hosszában te
hát mintegy 27.616,000 köbméternyi földtömeg látszik elsodort- 
nak, melyből 195,400 köbméter esik egy-egy kilométerhosszra.

A szolnoki szakaszon úgy látszik, hogy körülbelül 
13.219,000 köbméternyi földtömeg mozdittatott el helyéből, 
és 2 649,000 köbméter rakódott le. E szakasz 15L4 kilo
méter hosszában tehát körülbelül 10.570,000 köbméter föld hor- 
datott el a Tisza által; melyből egy-egy kilométerre mintegy 
69,800 köbméter jut.

A szegedi szakaszon mintegy 33.775,000 köbméternyi 
földtömeg látszik elmozditottnak a Tisza vize által, és mint
egy 4.819,000 köbméter lerakottnak. E szakasz 215‘8 kilo
méter hosszában tehát mintegy 28.956,000 köbméter földet 
mosott el látszólag a Tisza vize, melyből 134,100 köbméter 
esik egy-egy kilométerhosszra.

Mind a három szakaszt tekintve úgy látszik, hogy a 
+  5 m. viz alatti mederszelvényekből is úgy, valamint a 0 viz 
alatti szelvényekből, a szolnoki szakaszon vitt el aránylag leg
kevesebbet a Tisza vize; még pedig kilométerenként mintegy 
64,300 köbméterrel kevesebbet mint a szegedi szakaszon, és 
125,600 köbméterrel kevesebbet, mint a tokaji szakaszon. 
Legtöbb föld hordatott el tehát helyéből a tokaji szakaszon.

Midőn a fenti számok kimutatják a Tisza medréből 
elmosott földtömegek köbmennyiségeit, egyszersmind felvilágo
sításul szolgálnak az előbbi czikkekben kimutatott közép
mélységek és területek növekedéseinek és fogyásainak értékeire 
nézve. — így például: a 6. § b^n ki volt mutatva, hogy a 
-+- 5 méter vízállás alatti szelvényterületek a szegedi szakasz 
egész hosszának 78’30/0-ában növekedtek és 21-7°/0-ában 
fogytak; ebből a czikkből pedig bővebb felvilágosításul azt 
látjuk, hogy a szelvényterületek növekedése a szegedi sza
kaszon mintegy 34 millió köbméternyi tömeget képvisel, a 
fogyás pedig mintegy 5 milliónyi köbmétert.

3. §.

Mily m agasságú vízállások mellett folytak  
le a Tokajnál +  5 métert meghaladó nagy
vizek a szabályozás előtt és 1881 előtt és

után?
(У., VI. és VII. rajzlappal.)

Az előbbi czikkek összehasonlitásaiból kitűnik ugyan, 
hogy az anyamederben mily változások mentek véghez a

szahályozás megkezdése óta ? De arra nézve, hogy a -f- 5 
méteren felül eső, vagyis a természetes partok átlagos magas
ságán felül emelkedő keresztszelvényekben mily változások 
történtek ez idő alatt? semmi tájékozást nem nyerhetünk belőlük.

Tulajdonképen össze kellene közvetlenül hasonlítanunk a 
-f 5 m. vízálláson felül eső keresztszelvények, vagyis hullám
terek szabályozás előtti és utáni állapotait, hogy a bennük 
előforduló változásokat kimutathassuk; de miután oly kereszt- 
szelvényekkel sem a múltból, sem 1884-ik évről nem bírunk, 
melyek a hullámterek egész szélességeiről voltak volna fel
véve : más módhoz kell folyamodnunk, hogy legalább közvetve 
megismerhessük a hullámtereken végbement változásokat.

E közvetett mód a nagyvizek lefolyásának megügyelésé- 
ben és tanulmányozásában áll.'

A szabályozás megkezdése előtt a nagyvizek lehető leg
kisebb magasságokra emelkedve folyhattak le a Tisza medré
ben, mivel akkoriban az ártereken akadálytalanul szétterül
hettek. A szabályozási munkák, különösen a töltés-építések 
megkezdése után azonban mindszükebb térre szorultak a nagy
vizek és ennek következtében nagyobb magasságokra kellett 
emelkedniük, mint azon időkben, midőn szétterülésüket a töl
tések még nem korlátozták.

De előre várható volt, hogy a nagyvizek tömegének 
összetartása, valamint a folyam hosszának átmetszésekkel való 
megrövidítése és ezzel a vizszin esésének növelése által az 
anyameder fejlődése elő fog mozdittatni; nevezetesen remél
hető volt, hogy az anyameder bővülni fog és magát a talajba 
mélyebben beágyazza; minek következtében a szabályozási 
munkák keresztülvitele után egy bizonyos idő elteltével el lesz 
érhető az az állapot, hogy a nagyvizek — daczára sziikebb 
szélességre szorittatásuknak — szintoly felszíni magasságok 
mellett fognak lefolyni, mint a szabályozás megkezdése előtt.

Nagyon érdekes, egyszersmind hasznos és tanulságos 
volna tehát tudnunk, hogy állunk most e tekintetben ? Mit 
mondanak a vizmérczékről leolvasott vízállások ? Rosszabodik 
vagy javul-e évről évre a nagyvizek lefolyásának magassági 
aránya ?

Hogy e kérdésekre megfelelhessünk, összeállittattak 
három csoportban azok a nagyvizek, melyek Tokajnál a -f-ö m , 
vízállást elérték, vagy annál magasabbra emelkedtek és lefo
lyásukról 3 külön hoszszelvény szerkesztetek. Az első cso
portba vétettek a szabályozás előtt lefolyó nagyvizek, neve
zetesen az 1830-ik és 1856-ik évi időközről ismeretes nagy
vizek. Tulajdonkép csak az 1830-iki nagyviz mondható szabá
lyozás előtti nagyviznek, de mivel egyetlen egy nagyviz lefo
lyásából a lefolyásnak különböző mérczéknél beálló magas
ságaira biztosan nem lehet következtetni, mivel továbbá külön
ben is csak az 1855-ik évi árvíz elmúlta után történtek 
nagyobb mértékű töltésezési munkák és az addig kiásott át
metszések sem fejlődtek ki annyira, hogy hatásuk már 1856-ban 
észrevehető lett volna, ezeknél fogva bevétettek az első cso
portba az 1856-ik év végéig észlelt nagy vizek is, annál inkább, 
mivel igy is összesen csak 6 nagyvizről bírunk biztos feljegy
zéseket Tokajtól Titelig; pedig mint már a 3-ik §-ben kiemel
tetett, minél több nagyviz lefolyása vehető tekintetbe, annál 
inkább kiküszöbölődnek az egyes esetlegességek és az állandó 
okok hatásai annál biztosabban felismerhetők.

A második csoportba az 1876—1880-ik évek nagyvizei 
vétettek, a melyek az 1881-ben megindított nagymérvű sza
bályozási munkák előtt létezett állapotot tüntetik elő.



A KÖZÉP TISZA FEJLŐDÉSE. 37

A harmadik csoportba pedig az 1881—1885-ik évi 
nagyvizek vétettek fel, melyekből már némi nyomait észre 
kell vennünk, a legutóbbi években Szeged vidékén végrehaj
tott nagy munkák eredményeinek.

E három csoport nagy vizeinek hoszszelvényei az V., 
VI. és V ilik  rajzlapokban vannak kiilön-külön felrajzolva.

Mielőtt azonban e nagyvizek lefolyási viszonyainak vizs
gálatába ereszkednénk, figyelembe kell vennünk azt a körül
ményt, hogy a tokaji, szolnoki és szegedi folyamszakaszon 
négy nagy mellékfolyó ömlik a Tiszába, úgymint: a Bodrog 
Tokaj felett, a Sajó Polgár felett, a Hármas-Kőrös Csongrád- 
nál és a Maros Szeged felett. Ezeknek mindegyike többé- 
kevésbé kimutatható hatással van a Tisza vizszinének magas
ságára.

Azokat a tiszai nagyvizeket, melyekre észrevehető 
hatásuk volt a mellékfolyóknak, tulajdonképen figyelmen kívül 
kellene hagynunk, vagy pedig azt is alaposan tanulmányoz
nunk kellene, hogy mindegyik mellékfolyónak külön-külön és 
együttesen minő hatása van a főfolyó vizszinének magas
ságára ?

De ez alkalommal egyik eljárást sem lehetett követni, 
mert az első esetben oly csekély számú nagyvizekből kellett 
volna következtetéseinket levonni, hogy épen a tekintetbe 
veendett nagyvizek csekély számánál fogva nem lennének 
következtetéseink eléggé megbízhatók; a második esetben 
pedig le kellene mondanunk hosszú időre, hogy a nagyvizek 
lefolyási viszonyairól valamit, bárcsak megközelítőleg is, meg
tudhassunk ; mert az oly terjedelmes tanulmányokat tenne 
szükségessé, melyeknek befejezése minden bizonynyal igen 
sokáig elhúzódnék.

Egyelőre meg kell tehát azokkal az eredményekkel is 
elégednünk, melyeket eddigi adatainkból nyerhetünk, ha egy- 
átaljában valamit meg akarunk tudni a nagyvizek lefolyásai
ban beállott változásokról.

Tekintetbe vétetett ennélfogva valamennyi oly vízállás a 
fent kitett időkben, melyek Tokajnál +  5 méterig és azon 
túl emelkedtek. A belőlük levont következtetések nem mond
hatók ugyan egészen kifogás nélkülieknek, de mégis igen 
érdekesek, mivel a szabályozásnak némely eredményét hatá
rozottan kitüntetik.

Az 1830/56-ik évi nagyvizeket előtiintető V-ik hoszszel- 
vényben ugyanis Polgárnál többnyire egyenes vonalat képez
nek a nagy vizek vonalai, kivévén az 1830-iki nagy viz vonalát, 
mely már kevéssé felemelkedik e helyen, és az 1855-ik évit, 
mely még jobban felduzzad. Úgy látszik ebből, mintha a 
szabályozás előtti állapotban a Sajó vize néha felduzzasztottá 
volna a Tisza vizszinét.

Tisza-Fürednél általában behorpadást mutatnak a nagy
vizek vonalai, kivévén az 1854-ik évi május havit, mely a 
többitől eltérőleg Fürednél aránylag feljebb emelkedett, mint 
Polgárnál és Botinál. Ebből az látszik ki, mintha Tisza-Füred- 
nél aránylag kedvezőbb körülmények közt folytak volna le a 
nagyvizek a szabályozás előtt, mint a legközelebbi felső és alsó 
mérczéknél.

Szolnoknál a nagyvizek vonalai behorpadást mutatnak, 
kivévén az 1855-ik évit, mely kissé felemelkedett. Szolnoknál 
is úgy látszik tehát, mintha ott kedvezőbben folytak volna le 
a nagyvizek, mint a szomszédos vizmérczéknél.

Ughnál három évben egyenes vonalban folytak le a nagy
vizek, két évben, úgymint 1853-ban és 1855-ben behorpadás

és 1830-ban kidudorodás mutatkozik. Ebből úgy látszik, mintha 
a Hármas-Kőrös beömlésének hatása egészen Ughig ki nem 
terjedt volna a szabályozás megkezdése előtt.

Csongrádnál a Kőrösök beömlésének duzzasztó hatása két 
évben, úgy mint 1853-ban és 1855-ben határozottan észrevehető.

Szegednél a Maros beömlésének hatása ki nem vehető.
Török-Kanizsánál úgy látszik, hogy valami helyi körül

mények vizszinduzzadást okoztak 1830., 1853-ban, de különösen 
1855-ben.

A zenta-törökbecsei és titeli vízállásokról igen hézagos 
adatok lévén feljegyezve, ezekből misem tűnik ki.

Általában úgy látszik, hogy a szabályozás megkezdése 
előtt Csongrádnál és Kanizsánál mutatkoztak a nagyvizek le
folyásában a legfeltűnőbb szabályellenességek, illetve ezeknél 
duzzadt fel a Tisza vize aránylag leginkább ; észrevehető volt 
azonban a Sajó beömlésének hatása is Polgárnál.

Ezután folytatva szemlénket az 1876—80. évi nagy vizek 
lefolyásánál, úgy látjuk az 1876—1880. évi nagyvizek hoszszel- 
vényéből (VI. rajzlap), hogy Tokajnál több esetben a nagy viz 
duzzadást szenvedett, a mi leginkább a Bodrog beömlésével 
lehet összefüggésben. Továbbá Polgárnál csekély kiemelkedés 
mutatkozott némely nagyviz lefolyásában, a mi valószinüleg 
részben a Sajó beömlésének, részben a mederfenék emelkedé
sének, részben pedig az alantabb következő igen széles árterek 
hatásának tulajdonítható.

Tisza-Fürednél ellenben behorpadás mutatkozik, különö
sen a legmagasb vizek koszszelvényében; hihetőleg az itteni 
igen széles ártér következtében, melyen a nagyvizek akadály
talanul szétterülhettek.

Sajtoknál ismét domborodás látszik a legmagasabb vizek
nél, a mely jelenség összefüggésben látszik lenni azzal a körül
ménynyel, hogy az előtte elterülő hullámtérről igen nagy 
szélességben levonuló árvíz, az alább következő keskeny hullám
tér miatt, körülbelül Sajfok körül összehalmozódik, illetve kissé 
felduzzad.

Szolnoknál a nagyvizek színében többnyire behorpadás 
mutatkozik; ilyen behorpadás látszik a kisviz vonalaiban is. 
De a vízállások változásainak határa tetemesen nagyobb, mint 

j  a Szolnok felett fekvő folyamszakaszon.
Tisza-Ughnál az 5 és 6 méter közti vizeknél némely 

! esetben kidomborodás mutatkozik a vizszinében, némelykor 
pedig behorpadás. A 6 és 7 méter közti vízállásoknál azonban 
mindig behorpadás. A Hármas-Kőrös beömlésének hatása t. i. 
közel Ughig felhat, és a mint találkozik a Kőrösök nagyvize 
a Tisza nagyvizével, a szerint emeli többé-kevésbé Csongrád
nál a Tisza vizszinét, és a szerint kiemelkedik, vagy behorpad 
Ughnál a nagyvizek vonala,

Csongrádnál világosan észrevehető a Hármas-Kőrös be
ömlésének duzzasztó hatása és minél kisebb Kőrösvízzel talál
kozik a Tisza vize, annál egyenesebb a nagyviznek vonala 
Ugh és Szeged közt.

Szegednél legtöbbnyire kidomborodás mutatkozik a nagy
vizek vonalaiban, csakhogy nem oly nagy mértékben, mint 
Csongrádnál; különösen feltűnőké tekintetben az 1876. júliusi 
és az 1877. évi áprilisi nagyvizek. A vizszin vonalának e ki
emelkedései mindenesetre a Maros beömlésének tulajdoníthatók. 
Feltűnő azonban, hogy a Maros beömlésének duzzasztó hatása 
általában véve csekélyebbnek látszik, mint a Kőrösöké; való
szinüleg azért, mivel a Maros nagyvizei kevésbé találkoz
nak össze a Tisza nagyvizeivel, mint a Kőrösöké
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Zentánál igen keveset térnek el az egyenes vonaltól a 
nagyvizek lefolyásának kosszvonalai annak jeléül, hogy e 
helyen 1876—1880-ban semmi oly különös körülmények nem 
léteztek, melyek a nagyvizek emelkedésére vagy stilyesztésére 
kiváló hatással lettek volna.

Török-Becsénél általában veve kiemelkednek a vizszin- 
vonalak, és e kiemelkedések mérve a titeli, illetve a dunai 
vízállásoktól függ; ugyanis minél magasabb a Duna vízállása, 
a Tisza vizszinének vonala Török-Becsénél annál kevésbé 
törik meg, illetve annál kisebb kiemelkedést mutat.

Az 1876/80. évi nagyvizek koszszelvényéből tehát általá
ban különösen kitűnik az Ugh és Becse közti Tisza-szakasznak 
igen kedvezőtlen állapota a vízállások tekintetében; de 
egyszersmind kitűnik belőle az is, hogy e kedvezőtlen állapot 
nem a Duna magas vizeivel áll összefüggésben, hanem a Kőrös 
és Maros beömlésével és más egyéb helyi körülményekkel.

Az 1876/80-ik nagyvizek hoszszelvényére felrajzoltatott 
az 1881. évi ápril havi rendkívüli magas árvíz is, miután ezen 
az árvizén még nem vehető észre az utóbbi időkben Szeged 
vidékén véghezvitt nagy szabályozási munkák hatása.

Általánosan tudva van, hogy Szeged vidékén, illetve a 
szegedi folyamszakasz területén, az 1879/81. évi rendkívüli 
magas árvizek után úgy az érdekelt magánosok, mint az állam 
részéről rendkívül sok munka történt, részint az árvízveszély 
elleni nagyobb biztonság elérhetése czéljából, részint pedig 
azért, hogy a nagyvizek lefolyásának veszélyessége jövőre lehe
tőleg csökkentessék.

E munkák hatása szemmel is látható az 1881—6. évi 
nagyvizek koszszelvényéből (VII. rajzlap). Felrakatott e liosz- 
szelvényben az 1886. évi február havi jeges nagyviz is, mi
után a közép Tisza érdekeltségét ennek a jeges víznek lefolyása 
hozta aggodalomba. Kitűnik azonban e hoszszelvényből, hogy 
az 1886-ik évi február havi jeges viz lefolyása egymagában 
áll és a szolnoki folyamszakaszon egy nagyviz lefolyásához 
sem hasonlít; a mi határozottan annak tulajdonítandó, hogy e 
jeges viz lefolyása a szolnoki szakaszon jégdugulásokkal volt 
összekapcsolva, a mely esetben tudvalevőleg a lefolyó viz 
magassága attól függ, hogy hol akadnak meg a jégtáblák ? 
A hol azután a viz mindaddig emelkedik, inig a megakadt jég
tömeget annyira fel nem emeli, hogy ismét vizen lebegve to
vább úszhat a jégtömeg.

A jégdugulások hatásán kívül még az a körülmény is 
hozzájárult a tokaji és szolnoki vízállások közti rendkívüli 
nagy különbözet előállításához az 1886-ik évi jeges viz levonu
lásakor, hogy ugyanakkor a Sajó-Hernád nagyvize találkozott 
a jég megindulásával, sőt lehetséges, hogy épen a Sajó-Her- 
nádból beömlő nagyviz hozta mozgásba a jeget a szolnoki 
folyamszakaszon. Egyébiránt, hogy a Sajó-Hernád vizének be- 
ömlése ez alkalommal nagy hatással volt a Tisza vizszinének 
emelésére, kitűnik a hoszszelvényből is, melyből látható, hogy 
a Sajó beömlése alatt Polgárnál már aránytalanul felemelke
dett a Tisza vizsziue.

Eltekintve az 1886-ik évi jeges árvíztől, mely annyira 
magán hordja az esetlegesség jellegét, hogy abból a nagyvizek le- 
folyási viszonyaira semmit sem lehet következtetni; eltekintve 
továbbá az 1881-ik évi ápril havi rendkívüli árvíztől is, mely
nek lefolyásakor még nem mutatkozhatott az 1881-ben meg
indított nagymérvű szabályozási munkák hatása és csupáu az 
1882—5-ik évi nagy vizek lefolyásának vizszinvonalait vévén

tekintetbe, úgy látszik a VII. sz. hoszszelvényből, hogy ez 
időszakban:

Tokajnál nem okozott a Bodrog vizének beömlése oly 
vizszinemelkedéseket, mint az 1882-ik év előtti időkben. Azt 
kikutatni, hogy e jelenség minek legyen tulajdonítható, oly 
tanulmányokat tenne szükségessé, melyek a jelen feladat ke
retén kivtil esnek és e jelenségnek csak egyszerű megemlíté
sére szorítkoztunk.

Tokajon alul egészen Ughig az 1882—5. évi nagyvizek 
lefolyása a vizmérczéknél körülbelül ugyanazon jelenségeket 
mutatja, mint az 1876—80. évi nagyvizek hoszszelvénye. Ugh 
és Becse közt azonban feltünőleg alább maradt a nagyvizek 
hosszvonalainak kiemelkedése.

Csongrádnál különösen feltűnő, hogy a Kőrös beömlésé- 
nek duzzasztó hatása az 1882-ik évi deczember havi nagy
vizet kivéve már alig vehető észre. E kedvező eredmény való
színűleg abból eredt, hogy 1882—5-ik években a Kőrösök 
nagyvize csak egyszer találkozott a Tiszáéval és lia ez nem 
a véletlenség miivé volt, akkor az igen kedvező jelenségnek 
vehető.

Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy az utóbbi évek
ben a Kőrösöknél is nagymérvű ármentesitési és mederszabá
lyozási munkák történtek, melyeknek a Kőrösök nagyvizeinek 
lefolyását okvetetlenül meg kellett gyorsitaniok: nem látszik 
teljesen kizártnak az a lehetőség, hogy épen ezeknek a mun
káknak kell azt tulajdonítanunk, hogy az utóbbi években a 
Kőrösök nagyvizei megelőzték a Tisza nagyvizeit. E kérdés 
bővebb fejtegetése azonban szintén kívül esik a jelenleg fen- 
forgó kérdés keretén, de bővebb fejtegetés nélkül is bátran 
helyes törekvésnek állíthatjuk oda törekedni, hogy a Kőrösök 
nagyvizei minél gyorsabban érjenek a Tiszába ; mert annál 
kevésbé következhet be a Kőrösök és a Tisza nagyvizeinek 
összetalálkozása és annál többször történhetik meg alacsonyabb 
vízállások mellett a nagyvizeknek lefolyása Csongrádnál és a 
Csongrádon alól fekvő még kiképzetten szakaszon.

Szegednél szintén igen kedvezően folytak le az 1882—5-ik 
évi nagyvizek és a Maros duzzasztó hatása csak az 1883-ik 
évi május havi nagyviznél mutatkozott.

Zentánál és Török-Becsénél pedig általában igen szabá
lyos lefolyást mutatnak az 1882—5-iki nagyvizek.

A mellékelt V., VI., VII. hoszszelvényekben szemmel lát
hatóvá vannak ugyan téve a nagyvizek lefolyásának vonalai 
és már ezekből is kitűnik egynémely fontos körülmény; de 
hogy még határozottabban ítélhessünk a nagyvizek lefolyásá
ban a szabályozás megkezdése óta beállt változásokról, az Ä) 
mellékletben összeállítottuk számszerint azokat a magasságo
kat, melyekre a nagyvizek lefolyásuk közben egyes helyeken 
felemelkedtek.

Ez összeállítás csak azokra a helyekre szorítkozik, hol 
már a régi időkben is több megbízható feljegyzések vezettet
tek a Tisza vizének állásairól, nevezetesen a tokaji, füredi, 
szolnoki, csongrádi, szegedi, török-kanizsai és zentai vízállá
sok vétettek tekintetbe.

Azután kikerestettek az egyes vízállások arányszámai, 
viszonyítva a tokaji vízállásokhoz, vagyis kikerestetett, hogy 
ha a tokaji vízállást egységnek vesszük, az alantabb fekvő 
mérczéknél, ehhez arányitva, mily magasságot értek el a nagy
vizek lefolyásuk közben ?
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Ez aványszámok kikeresésénél kiderült, hogy egyes eset
ből majdnem semmit sem lehet következtetni a felsőbbi víz
állásokból az alsóbbakra, mivel a Tisza vízállására igen nagy 
hatásuk van a mellékfolyók, különösen a Kőrösök és a Maros 
beömlésének és a mint egyik-másik mellékfolyónak nagyvize 
összetalálkozik a Tisza nagyvizével, a szerint alantabb marad, 
vagy magasabbra emelkedik a Tisza vize is.

Azonkívül esetleg, még sok egyéb ismeretlen körülmény 
is hat a Tisza vizének magasságára, melyek lehetetlenné te
szik egyes esetből kiismerni azt az összefüggést, mely a fen
tebb és alantabb fekvő vizmérczéknél észlelhető vízállások 
közt kell hogy létezzék.

A dolog természeténél fogva azonban, minél több nagy- 
viznek lefolyására alapíthatjuk számításainkat, annál biztosabb 
eredményt kapunk, mivel az állandóan fennálló körülmények, 
melyek a lefolyásra állandó hatást gyakorolnak, minden le
folyásnál éreztetik hatásukat, mig ellenben az esetleges körül
mények csak annyiszor, a hányszor épen előfordulnak; és igy 
minél több nagyviz adatai állnak rendelkezésünkre, annál 
biztosabbak lehetünk a felől, hogy az esetleges körülmények 
nem ferditik el az állandó körülmények hatásait egyoldalulag.

A szabályozás előtti időkből csak az 1830. évi nagyviz 
adataival bírunk. Ebből az egy nagyviz lefolyásából, mint 
épen most ki volt fejtve, nem lehet ugyan biztosan következ
tetni, de mégis, hogy az akkori lefolyás viszonyaira is némi 
világ derittessék, kiszámíttatott, hogy a tokaji vízálláshoz 
viszonyítva, mily arányban állottak az alantabb fekvő viz- 
mérczékről leolvasott vízállások.

A számítás eredménye az A ) mellékletben van kimutatva, 
melyből látható, hogy ha a tokaji vízállást 1’000-nek vesszük, 
akkor a

füredi vízállás ennek
szolnoki „ „
csongrádi „ „
szegedi „ „
török-kanizsai ,, ,,

0’8B2 része
0955
0’838
0'857
0-906

11

11

11

11

vagyis 1830-ban a nagyviz egyik mérczénél sem emelkedett 
fel a 0 viz felett oly magasra, mint Tokajnál; továbbá arány
lag legmagasabbra emelkedett Szolnoknál és legalantabb ma
radt Csongrádnál. Tehát egyedül csak az 1830-ik évi nagyviz 
magasságait tekintve, a Tokaj és Török-Kanizsa közti folyam
szakaszon Szolnoknál volt legkedvezőtlenebb állapot a szabá
lyozás megkezdése előtt, daczára annak, hogy a hoszszel- 
vénynelc puszta megtekintéséből e helyen aránylag kedvező 
körülményekre lehetne következtetni.

Ugyanez az eredmény jön ki akkor is, ha az 1830/56. 
évi nagy vizekből számítjuk ki az arány számok at.

Ekkor ugyanis a
tokaji vízállást
a füredi vízállás ennek

1'000-nek véve 
0-893 része

a szolnoki ., 11 0-933 11
a csongrádi ,, 11 0-855 1)
a szegedi „ 11 0-876 11
a török-kanizsai „ n 0-897 n

E két számítási eredményből tehát már némi biztosság
gal állíthatjuk, hogy a szabályozás előtt a nagyvizek leg
magasabbra emelkedtek Szolnoknál a 0 viz felett, és legalan
tabb maradtak Csongrádnál.

Az arányszámok kiszámítását folytatva az 1876/81-ik évi 
nagyvizekre nézve is, ezekből az jön ki, hogy ha a

akkor a
11

7?

П

tokaji vízállás 
füredi „
szolnoki „ 
csongrádi „ 
szegedi „ 
zentai ,,

1'000-nek vétetik
0-846
0-939
0- 974
1- 024 
0-989

vagyis a szabályozás következménye az volt, hogy egyedül 
Szolnoknál maradt meg körülbelül változatlanul a nagyvizek 
lefolyásának magassági aránya, és Szegednél változott meg 
legnagyobb mértékben, még pedig a szabályozás előtti álla
pothoz képest Szegednél átlag 148/ i o o o ' e d  résznyire lett ked
vezőtlenebb. Ellenben Tisza-Fürednél kissé javult a magassági 
arány. Ez pedig úgy értendő, hogy például egy oly nagyviz, 
melynél a tokaji vizmércze + 7  métert mutat, lefolyása köz
ben Szegednél 148/i0oo'ed részszel, vagyis U036 méterrel emel
kedik magasabbra a szabályozás következtében, mint régente 
emelkedett volna.

Végül az 1882/5-ik évi vízállásokból következtetve az 
tűnik ki, hogy ha a tokaji vízállás UOOO,

akkor a tisza-fiiredi vízállás 0"877
„ szolnoki „ 0-913
„ csongrádi „ 0"855
„ szegedi „ 0-895
„ zentai „ 0-867

Vagyis az 1881. év után véghezvitt nagymérvű szabá
lyozási munkák azt eredményezték, hogy Csongrádnál, Sze
gednél és Zentánál a nagyvizek lefolyásának magassági ará
nyai tetemesen megjavultak, ellenben Tisza-Fürednél némileg 
megrosszabbultnak tűnik elő.

Ismeretessé váltak e szerint a nagyvizek lefolyásának 
magassági arányai átlagos és megközelítő értékekben. De a 
lefolyás magassági aránya változik a vízállás magasságával; 
mert más magasságnál más hatásoknak és körülményeknek 
van kitéve a nagyviz lefolyása. így például az a nagyviz, 
mely Tokajnál 5'5 méterre emelkedett, egészen más magas
sági arányokban kell, hogy mutatkozzék az alantabb fekvő 
mérczéknél, mint az a nagyviz, mely 7 5 méterre emelkedik; 
mivel -f- 5"5 m. vízállásnál a természetes partokon (a hullám
tereken) körülbelül csak 0 5  méter mélységi! vízfolyás van, 
lévén a természetes partoknak átlagos magassága mintegy 
+  5 ш., ily csekély mélység mellett pedig alig állhat elő 
valami nagyobb tömegű vízlefolyás; mig ellenben a -f- 7‘5 m. 
vízállás mellett a hullámterek már 2'5 méternyi vízborítást 
kapnak és mindenesetre tetemesen hozzájárulnak a lefolyás 
magassági arányainak alakulásához.

Kiszámíttattak ennélfogva a különböző vízállásoknál elő
állt magassági arányok külön-külön, nevezetesen azokra a 
nagyvizekre melyek Tokajnál +  5 és 6 méter vízállás közt 
jelentkeztek, azután azokra, melyek +  6 és 7 méter közt, 
végül, a melyek +  7 és 8 méter közt mutatkoztak, még pedig 
külön az 1830/56., külön az 1876/81. és külön az 1882/5-iki 
évcsoportokra.

A véghezvitt számítások eredményei az A) alatti mellék
letben vannak kimutatva és ezekből kitűnik, hogy azok a 
nagyvizek, melyek Tokajnál -f- 5 és 6 méter közt jelentkeztek 
és ezeknek 0 viz feletti átlagos magasságát 1'000-nek véve, 
ugyanazon nagyvizek

m
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Tisza-Fürednél lefolytak
az 1830/56-ik évi időközben 1/008 magassági arányban,
„ 1876/81-ik „ „ 0'936 „ „ és
„ 1882/85-ik „ „ 0-905 „ „
a miből az látszik ki, hogy a tokaji +  5 és 6 méteres nagy
vizek lefolyása Tisza-Ftirednél a szabályozás megkezdése óta 
folyvást kisebb és kisebb magasságot ért el.

Szolnoknál lefolytak ugyanezen nagyvizek
az 1830/56-ik évi időközben 0 911 arányban 
„ 1876/81-ik „ „ 1 002 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-913 „

ebből úgy látszik, hogy a szabályozás megkezdése után, külö
nösen az 1876/81-ik évi időközben, Szolnoknál mintegy 9% -kai 
emelkedett az 5 —6 méter közti nagy vizek 0 viz feletti 
magassága.

De 1881-ik év után ismét annyira megjavult a lefolyás, 
hogy körülbelül ugyanazon magasságot érték el az 5—6 mé
teres vizek Szolnoknál, mint a szabályozás előtt.

Csongrádnál lefolytak a tokaji 5—6 méteres vizek : 
az 1830/56-ik évi időközben 0'845 arányban
„ 1876/81-ik „ „ 1-043 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-848 „

Csongrádnál is emelkedett tehát a szabályozás megkez
dése után a szóban levő nagyvizek magassága, még pedig 
1881-ik évig mintegy 20%-kal; de 1881 után megjavultak 
a viszonyok és majdnem elérték a szabályozás előtti magas
sági arányt.

Szegednél lefolytak ugyanazok a nagyvizek 
az 1830/56-ik évi időközben 0'868 arányban
„ 1876/81-ik „ „ 1-125 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-880 „

Tehát Szegednél is szintén az tapasztalható, mint a fen
tebbi mérczéknél, hogy a nagyvizek magasabbra emelkedtek 
1881-ig, mint a szabályozás előtti időkben, még pedig mint
egy 26°/o-kal, de 1881 után nagyon megjavult a lefolyás 
azonban még nem érte el teljesen a szabályozás előtti arányt 
és attól még mindig mintegy 1%-kal nagyobb magasságokat 
érnek el az 5—6 méter közti nagyvizek Szegednél.

Török-Kanizsa és Zenta együttesen vehető tekintetbe, 
mivel Török-Kanizsánál csak a legrégebbi időkből vannak 
feljegyzéseink, Zentárói pedig csak az újabbi időkből.

E két község különben egymástól mintegy 20 kilométer 
távolságra fekszik-, de feltételezhető, hogy vizszinváltozásaik 
egymástól nem sokat különböznek és igy szükségből együtte
sen vehetők tekintetbe.

E két mérezénél lefolytak a tokaji +  5 és 6 méteres 
nagyvizek

az 1830/56-ik évi időközben 0"847 arányban
„ 1876/81-ik „ „ 1-094
„ 1882/85-ik „ „ 0-863 „

A törökkanizsa-zentai szakaszon is tehát megnövekedett az 
5—6 méteres vizek lefolyásának magassági aránya, még pedig 
1881-ik év előtt mintegy 25°/o-kal. 1881-ik év után azonban 
tetemesen leszállóit, de még mindig mintegy 1V2 %-kai 
magasabb a szabályozás ellőtti állapotnál.

Összehasonlításainkat ezután a 6—7 méter közti vízállá
soknál folytatván, úgy találjuk, hogy a tokaji 5—6 méter közti 
magas vizek

Tisza-Fürednél lefolytak
az 1830/56-ik évi időközben 0*873 arányban
„ 1876/81-ik „ „ 0-846 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-871 „

A miből az látszanék, hogy a 6—7 méter magasságú 
nagyvizek lefolyási magassága Tisza-Füreduél a szabályozás 
megkezdése után mintegy 2 7 2 %-kai alábbszállt volna, de az 
1882/5-ik évi időközben ismét majdnem a szabályozás előtti 
magasságra emelkedett.

Szolnoknál lefolytak
az 1830/56-ik évi időközben 0-873 arányban 
„ 1876/81-ik „ „ 0-902 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-927 „

Ez arányszámok szerint Szolnoknál a 6—7 méter magas
ságú vizek lefolyásának magassági aránya a szabályozás óta 
folyvást rosszabbul és a legutóbbi időkben mintegy 5Y20/0-kal 
nagyobb magasságot érnek el, mint a szabályozás előtt. 

Csongrádnál lefolytak
az 1830/56-ik évi időközben 0 809 arányban 
„ 1876/81-ik „ „ 0-925 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-883

E szerint Csongrádnál a szabályozás megkezdése után mint
egy 11Y2 °/o~kal megnagyobodott a 6—7 méteres vizek lefolyá
sának magassági aránya 1881-ig, de azután ismét alábbszállt 
és a legutóbbi években csak 2 7 2%-kal maradt hátra a sza
bályozás előtti állapottól.

Szegednél lefolytak
az 1830/56-ik évi időközben 0'815 arányban
„ 1876/81-ik „ „ 0-975 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-931 „

Mely szerint Szegednél 16%-kal emelkedett a 6 — 7 
méteres vizek lefolyásának aránya 1881-ik évig, de azután 
visszament és a legutóbbi években már csak 1 7 2°/о*к.а' volt 
nagyobb a szabályozás előtti aránynál.

Török-Kanizsa—Zentánál lefolytak
az 1830/56-ik évi időközben 0 793 arányban
„ 1876/81-ik „ „ 0-938 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-893 „

E két községnél úgy látszik, mintha a 6 —7 méteres 
vizek lefolyásának magassági aránya a szabályozás megkez
dése után 1881-ig mintegy 14V2°/o-kal vált volna kedvezőt
lenebbé, de itt is megjavult már az arány és a legutóbbi idők
ben már csak 472%4í£d volt kedvezőtlenebb a szabályozás 
előtti állapotnál.

Összehasonlításainkat végül a 7 méteren felüli vízállá
sokra is kiterjesztvén, azt látjuk, hogy 

Tisza-Fürednél lefolytak
az 1830/56-ik évi időközben 0 844 arányban 
„ 1876/81-ik „ „ 0-820 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-774 „

A miből az tűnik ki, hogy a 7 méteren felül emelkedő 
nagyvizek lefolyásának magassági aránya Tisza-Fíirednél foly
vást apadásban van és a legutóbbi időkben beállott egyetlen 
egy ilyes nagy viz 7 °/0-kai maradt alantabb a szabályozás 
előttihez képest.

Ebből az egyetlen egy esetből nem lehet ugyan biztosan 
következtetni, de minden esetre kedvező jelenség, hogy az az 
egy nagyviz is, mely a tokaji vizmérczénél meghaladta a hét
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méter magasságot, már alacsonyabb magasságban folyt le 
Tisza-Fiirednél, mint lefolyt volna régen a szabályozás előtti 
állapotban.

Szolnoknál lefolytak az ilyen vizek
az 1830/56-ik évi időközben 0‘963 arányban 
„ 1876/81-ik „ „ 0-968 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-866

Ezek szerint Szolnoknál majdnem teljesen változatlan 
maradt a 7 méteren felül emelkedő nagyvizek lefolyásának 
magassági aránya 1881-ik évig, azután pedig határozottan 
kedvezőbbé lett.

Csongrádnál lefolytak
az 1830/56-ik évi időközben 0"874 arányban
„ 1876/81-ik „ „ 1-016 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-791 „

Ezek azt tanúsítják, hogy 1881 ig mintegy 14%-kal 
emelkedett a 7 méteren felüli nagyvizek lefolyásainak magas
sági aránya Csongrádnál, de 1881 után annyira visszament, 
hogy a legutóbbi időkben beállott egyetlen egy ilyen nagy- 
viz már mintegy 8%-kal folyt le kedvezőbben, mint a szabá
lyozás előtt.

Szegednél lefolytak
az 1830/56 ik évi időközben 0'898 arányban
„ 1876/81-ik „ „ 1-054 „
„ 1882/85-ik „ „ 0-831 „

Ez arányszámokból kitűnik, hogy Szegednél a legnagyobb 
vizek lefolyásának magassági aránya 1881-ig mintegy ló ^ /o -k a l 
lett nagyobb, de 1881 után javulásnak indult és a legutóbbi 
időkben beállott ilyes nagy viz már mintegy 7°/0-kal folyt le 
kedvezőbben mint régente.

Török-Kanizsa-Zentánál lefolytak
az 1830/56-ik évi időközben 0'987 arányban
„ 1876/81-ik „ „ 1-020 „
„ 1882/85-ik „ „ 0'794 „

Ezekből az tűnik ki, hogy Török-Kanizsa-Zeutáuál is 
felemelkedett a szabályozás után a 7 méteren felüli nagy vizek 
lefolyásának aránya, még pedig 1881-ig mintegy 3 °/0-kai, 
1881 után azonban annyira leszállt, hogy a legutóbbi egy 
ilyes viz már 19°/0'kal kedvezőbben folyt le, mint lefolyt volna 
a szabályozás előtt.

Mindezen összehasonlításokat összevonva, az észlelt víz
állások azt tanúsítják, hogy Tisza-Fllrednél némi javulás látszik 
a lefolyási körülményekben ; a mi azonban valószínűleg leg
nagyobb részt az ottani vizmércze 0 pontjának feljebbemelé- 
sében találja magyarázatát és legnagyobbrészt ennek tulajdo
nítható, hogy újabbi időkben a füredi vizmércze valamivel 
alacsonyabb vízállásokat mutat mint régente.

Szolnoknál az 5—6 méteres nagyvizeket tekintve, kedve
zőtlenebbekké lettek a lefolyás körülményei, de a legutóbbi 
időkben már majdnem ugyanazon magasságokban folynak le 
a nagyvizek mint a szabályozás előtt. A 6—7 méter közötti 
nagyvizek lefolyása folytonos emelkedést mutat Szolnoknál. A 
7 méteren felüli nagyviz azonban már nem emelkedett oly 
magasra, mint a szabályozás előtt.

Csangrád-Szeged és Török-Kanizsa-Zentánál az 5—6 és
6—7 méter közti vizek lefolyásai 1881 évig tetemesen emel
kedtek, de azután alább szálltak, azonban még nem érték el 
1885-ben a szabályozás előtti állapotot.

Ez utóbbi négy helyen a 7 méteren felül emelkedő vizek 
lefolyási magasságai szintén tetemesen emelkedtek 1881-ig, de 
az 1881 után beállott egyetlen egy magas viz, mely Tokajnál 
a 7 métert meghaladta, lefolyása közben már nem érte el 
azokat a magasságokat, melyeket a szabályozás előtti állapot
ban el kellett volna érnie.

Hogy a lefolyó nagyvizek magasságainál elért eredmé
nyek értékéről tiszta fogalmat nyerjünk, még egy összehason
lítást teszünk arról, hogy a legutóbbi 7 méteres nagyviz mily 
magasságokat ért volna el az 1881-ik év előtti körülmények 
közt ?

1884-ik évi junius 30-án Tokajnál 7 38 méterre emel
kedett ugyanis egy nagyviz a 0 vizszin felett.

Ez a nagyviz lefolyása közben tényleg felemelkedett a 
0 vizszin felett:

Tisza-Fürednél . . . 5'71 méterre
Szolnoknál . . . .  6-39 „
Csongrádnál . . . .  5*84 „
Szegednél . . . . .  6*13 „
Zentánál......................... 5*86 „

Az 1881-ik év előtti állapothoz képest pedig felemel
kedett volna:

Tisza-Fürednél . . . 6 05 méterre
Szolnoknál . . . . 7T4 „
Csongrádnál . . . .  7 50 „
Szegednél . . . . 7'78 „
Zentánál.........................7-53 „

Tehát az 1881-ik év előtti lefolyáshoz képest alantabb 
maradt az 1884-ik évi júniusi nagyviz:

Tisza-Fürednél . . . 0*34 méterrel
Szolnoknál . . . . 0*75 „
Csongrádnál . . .  1*66 „
Szegednél . . . .  1*65 „
Zentánál......................... 1*67 „

E számok világosan kimutatják, hogy az 1881-ik év 
után Szeged vidékén foganatosított munkák már is oly jó ha
tással voltak a nagyvizek lefolyására, hogy Csongrád, Szeged 
és Zentánál az 1881-ik év előtti lefolyáshoz viszonyítva, mint
egy 1*66 méterrel maradt alantabb az 1884-ik évi nagyviz.

Az 1884-ik évi egyetlen egy 7 métert túlhaladó nagyviz 
lefolyásából, mint már előbb is megemlittetett, biztos követ
keztetést vonni ugyan nem lehet, és azért igen valószínű, 
hogy ha több 7 méteres viz lefolyását fogjuk észlelhetni, nem 
fog ily kedvező eredmény mutatkozni; de azért mindenesetre 
nagyon megnyugtató jelenségnek vehető, hogy az 1881-ik év 
után véghezvitt nagymérvű szabályozási munkák óta tényleg 
beállott egyetlen 7 méteres nagyviz lefolyása határozott javu
lást mutat a lefolyási viszonyokban, a mely eredmény annál 
inkább megnyugtatónak vehető, mivel Csongrád, Szeged és 
Zentánál az 5—6 és 6—7 méter közti nagyvizek lefolyásának 
magasságai is határozottan javulást mutatnak. E javulás egyéb
iránt szoros összefüggésbon látszik lenni azzal a körülmény
nyel, hogy 1881 után feltünőleg kevesebbszer találkoztak a 
Tisza és Kőrösök nagyvizei, mint 1881 előtt. Ugyanis аг 
1876/81-iki időközben 14 magas viz közül tízszer találkozott 
a Tisza és Kőrös magas vize, az 1882/6-iki időközben pedig 
14 magas viz közül csak kétszer.
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Ennek daczára mégis kétségen kivtil áll, bőgj7 a mi a 
nagyvizek lefolyásának magasságát illeti, a szegedi folyam
szakasz fejlődése áll még mindig leghátrább, melynél a szol
noki szakasz mindenesetre kedvezőbb állapotban van.

Az átmetszések 41,065 méter összes hosszából tehát az 
anyamederhez viszonyítva kiképződött:

1li nagyságra 16% 
li я 47 я

7* я 29 „
4/4 я 8 „

9. §.

Mily arányban képződtek az átmetszések?

Hogy e kérdésre felelhessünk, folyamszakaszonként össze- 
állittatott az átmetszések száma, hossza és fejlődési aránya. 
Ezekből pedig az tűnik ki, hogy:

A tokaji szakaszon 50 átmetszés létezik. Ez átmetszések 
összes hossza 46,268 méter, melyből egy-egy átmetszésre átlag 
925 méter esik.

Az átmetszések összes hossza a tokaji folyamszakasz ösz- 
szes hosszának 28%-át teszi.

Az összes átmeszések közül 1884-ik évig kiképződött az
anyameder nagyságához arányitva: 

% nagyságra 4 db. 5,662 m. összes hosszban
2U Л 9 „ 6,803 Л л л

Л 18 „ 21,026 л Л Л
74 Л 19 „ 12,777 Л Л Л
Vagyis az átmetszések 46,268 méter összes hosszából az

anyameder nagyságához viszonyítva:
% nagyságra kiképződött 12%
r  154 » n я
7r я я 45 „
iU я я 28 „

A szolnoki szakaszon 16 átmetszés ásatott ki 24,893 mé
ter összes hosszban, melyből esik egy-egy átmetszésre átlag 
1556 méter.

Az átmetszések összes hossza, a szolnoki folyamszakasz 
hosszának 14°/0-a.

1884-ik év végéig kiképződött az anyameder nagyságá
hoz viszonyítva :

% nagyságra 6 db. 11,634 m. összes hosszban
2U Л 2 „ 5,031 „ Л Л
3U Л 2 я 3,110 „ Л Л
74 V) 6 Я 5Д18 „ Л Л
Vagyis az átmetszések 24,893 méter hosszából, az anya

mederhez viszonyítva kiképződött:
V* nagyságra 47%
74 Я 20 „
74 я 12 я
74 Я 21 „

A szegedi szakaszon 19 átmetszés ásatott ki összesen 
41,065 méter hosszban, melyből egy-egy átmetszésre esik 
átlag 2161 méter hossz.

Az átmetszések összes hossza a szegedi folyamszakasz 
összes hosszának 16%-a

Ezekből kiképződött az anyameder nagyságához viszo
nyítva :

74 nagyságra 4 db. 6,537 m. összes hosszban
74 Г) 9 Л 19,358 л л Л
74 Л 3 Л 12,050 л л Л
74 Л 3 л 3,120 л л л

Mind a három folyamszakaszt egybehasonlitva, az tűnik 
ki, hogy:

A tokaji szakaszon van aránylag legtöbb és a szolnoki 
szakaszon legkevesebb átmetszés. A tokaji szakaszon létező 
átmetszések aránylag legrövidebbek, a szegedi szakaszon levők 
pedig a leghosszabbak.

Az átmetszések teljes kifejlődését tekintve, a tokaji sza
kaszon fejlődött ki — a szakasz hosszához arányitva — leg
több átmetszés anyamederré és a szegedi szakaszon legkeve
sebb. Az % nagyságú fejlődést tekintve pedig legkevesebb 
átmetszés fejlődése maradt hátra a tokaji és legtöbb a szol
noki szakaszon.

Általában véve a szolnoki szakaszon létező átmetszések 
fejlődése maradt aránylag leghátrább.

10. §.

Mily kanyarok fordulnak elő jelenleg a 
felső, közép és alsó Tisza medrében?

A folyóvizek kanyargó folyásra hajlandók.
A folyóvíz ugyanis azon az oldalon, a melyen a part 

anyaga lazább minőségű, hamarább átlágyitja és elmossa a 
partot, mint ott, hol a part szilárdabb anyagból áll.

Ennek következtében a folyóvíz folyása közben a lazább 
anyagú partoldalon szélesíti és mélyíti medrét és e működése 
hatásának arányában mindinkább eltávozik az ellenkező part
tól, vagyis kanyargó folyást vesz, még akkor is, ha a part 
lazaságán kívül semmi egyéb körülmény nem készteti az 
egyenes irány elhagyására.

A folyóvíz folyásának irányára nézve azt lehet mon
dani, hogy a folyóvíz, ha csak teheti, kitér az akadályok 
elől és nem annyira az egyenesebb, mint a könnyebb utat 
keresi.

A kanyargások tehát általában véve megfelelnek a folyók 
természetének és nem is létezik oly folyó, mely megmoz
dítható anyagból álló mederben egészen egyenes irányban 
folyna.

Ennélfogva a kanyargások nem biztos jelei a folyás el
fajulásának, de mégi3 általában felvehető, hogy minél keve
sebb kanyargása van valamely folyamszakasznak, és minél 
nagyobb görbületi sugara van a kanyaroknak, azon a sza
kaszon annál kevésbé szakgatja a viz a partokat, annál rit
kábbak a jégtorlódások és igy emberi czéljainkra annál 
alkalmasabbak lévén, az ily folyamszakasz állapotát annál 
kedvezőbbnek tekinthetjük.

A vizsgálat tárgyává tett három szakaszon úgy a kanya
rulatokat, mint az egyenes vonalakat külön-külön leszedvén a 
rendelkezésre álló térképekről és a különböző görbületi sugaru 
kanyarok hosszait az egész szakasz hosszának százalékaiban 
kifejezvén, a talált eredmények a következő kimutatásban 
vannak összeállítva:
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1 0-tól 500-ig 134 17% 22 4°/o1 35

_ооIO____

2 500-tól 1000-ig 72 17% 39 17% 48 12%

3 1000-től 1500-ig 27 10% 24 13% 35 11%

4 1500-tól 2000-ig 17 0% 16 8% 16 7%

5 2000-től 2500-ig 16 5% 9 7 % 14 5%

6 2500-tól 3000-ig 5 2% 11 9% 4 2%

7 3000-től 3500-ig 5 3% 3 3% 14 6%

8 3500-tól 4040-ig 2 1% 9 8% 19 10%

9 Összes kanyar. . 275 61% 133 69% 185 58%

10 Összes egyenes . 124 39% 48 31% 89 42%

E kimutatás szerint a vizsgálat alá vett három szakasz
ban összesen 593 kanyar fordul elő, melyből 46°/0 esik a 
tokaji, 23°/o a szolnoki és 31% a szegedi szakaszra, holott 
az egyes szakaszok bosszúságai úgy viszonylanak egymáshoz, 
mint 32:28: 40-hez, és ha ebben az arányban oszlanék fel a 
kanyarok száma, akkor a tokaji szakaszon lenni kellene 190 
kanyarnak, a szolnoki szakaszon 166-nak és a szegedi szakaszon 
237-nek. Az előforduló kanyarok számát tekintve tehát leg
kedvezőtlenebb a tokaji szakasz, és legkedvezőbb a szegedi 
szakasz állapota; mivel itt 52 kanyarral van kevesebb, mint 
a szakasz hosszának arányában lenni kellene, a szolnoki 
szakaszon pedig 33-mal van kevesebb, mig a tokaji szakaszon 
85-tel van több, mint aránylag lenni kellene.

Ha azonban a kanyarok görbületeinek sugarait tekint- j 
jük, akkor más viszony mutatkozik; ugyanis a legélesebb, 
vagyis a legkisebb sugaru kanyarok hosszúsága legcsekélyebb | 
a szolnoki szakaszon. Ha pedig a kanyarok összes hosszát 
tekintjük, viszonyítva a szakasz hosszához, akkor a szolnoki 
szakasz áll legkedvezőtlenebbül, még pedig 11%-kal kedve
zőtlenebbül, mint a szegedi szakasz és 8%-kal kedvezőtle
nebbül, mint a tokaji szakasz.

De mivel csak az éles kanyarok szoktak veszélyesek 
lenni, és legkisebb számban és hosszúságban a szolnoki sza
kaszon fordulnak elő, kimondható, hogy kanyarok tekinteté
ben a közép tiszai szakasz mostani állapota a legkedvezőbb.

11. § .

Mely szakaszban fordul elő legtöbb veszé
lyes partszakadás?

A partszakadások hosszaságairól és előfordulásaik helyei
ről sem a folyammérnöki hivatalok, sem az ármentesitő tár
sulatok nem vezetnek nyilvántartást és azok csak esetről 
esetre vétetnek fel, a midőn t. i. már oly veszélyesekké vál
tak, hogy a part megvédéséről múlhatatlanul gondoskodni kell.

E kérdésre tehát biztos felelet csak úgy lett volna ad
ható, ha a partszakadások a helyszínén mind megszemléltettek 
és felvétettek volna. A helyszíni felvételre azonban sem költ
ség, sem idő nem állt rendelkezésre; -de hogy mégis némi 
adatok birtokába juthassunk, kérdés intéztetett a tiszamenti 
társulatokhoz és községekhez a veszélyes partszakadások elő
fordulása iránt, és a beérkezett jelentések kiadattak az illető 
m. kir. folyammérnöki hivatalokhoz netaláni észrevételek meg
tétele végett. Az ekként begyült adatokból a következők 
tűnnek k i :

A tokaji szakaszon 21 helyen létezik veszélyes partszaka
dás, melyeknek összes hossza, mintegy 10,200 méter.

A szolnoki szakaszon 10 helyen szakadnak a partok ve
szélyesen, mintegy 14,000 méter összes hosszúságban.

A szegedi szakaszon pedig 18 helyen fordul elő veszélyes 
partszakadás, összesen 29,300 méter hosszban.

A partszakadások hosszait az egyes folyamszakasz hosszú
ságainak százalékaiban kifejezve úgy találjuk, hogy a tokaji 
szakasz hosszának 5% -a veszélyesen szakadozó, a szolnoki 
szakaszon 8% és a szegedi szakaszon 11%.

A veszélyes partszakadások tekintetében tehát a szolnoki 
szakasz állapota 3%-kal kedvezőtlenebb ugyan, mint a tokaji 
szakasz, de 3%-kal megint kedvezőbb a szegedi szakasznál.

12. § .

Mely szakaszban képződik legtöbb zátony
és sz iget?

A folyók fejlődésével együtt jár, hogy egyik helyen a 
partokat megtámadja és elmossa, máshol pedig hordalékának 
egy részét lerakja. Minél nagyobbak azok a változások, me
lyek e kettős működés következtében valamely folyamszaka
szon még folyamatban vannak, annál messzebb áll az a 
folyamszakasz nemcsak a fejlődés bevégeztétől, illetve a me
der alakjának ínegállapodottságától, hanem azon állapottól is, 
melyet a partbirtokosok érdekeinek tekintetéből kívánatosnak 
tartunk.

A zátonyok és szigetek képződése nyilvántartásban szin
tén nem részesülvén, sem azokat 631 kilométer hosszban fel 
nem vehetvén, szintén csak a társulatok és községek utján 
szereztettek be az erre vonatkozó adatok; a beérkezett jelen
tések pedig az illető kir. folyammérnöki hivatalok által át
vizsgáltattak.

Az igy begyült adatok azonban még hiányosabbak, mint 
a veszélyes partszakadásokra vonatkozók.

A mi egyébiránt nagyon természetes, mert például a 
zátonyok csak ritkán emelkednek ki a viz alól, és csak akkor 
ébresztik fel az ember figyelmét, mikor már szigetté nőtték 
ki magukat; de akkor sem részesülnek figyelemben, ha csak 
miattuk valamely veszély nem fenyegeti a partbirtokosokat.

A zátonyokról és szigetekről begyült adatokban tehát 
teljesen megbizni nem lehet, és csak némi tájékozásul közöl
hető, hogy általában minden kanyarban, a hol a homorú ol
dalon a part beszakad, átellenben iszapulás keletkezik, melyek 
helyenként igen gyorsan nagyobbodnak.

Ezen iszapolásoktól eltekintve, melyek szoros összefüg
gésben állni látszanak az átelleni partok beszakadásaival és 
csupán a zátonyok és szigetek képződését vévén figyelembe, 
úgy látszik a beadott jelentésekből, hogy a tokaji szakaszon
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kevesebb zátony és sziget fordul elő, mint az alsó szakaszo
kon ; ezek közt pedig a szolnoki szakasz kedvezőbb, mint a 
szegedi, a hol aránylag legtöbb zátony és szigetképződés lát
szik előfordulni.

13. §.

Mely szakaszban szokott legtöbb jégdugulás 
előfordulni ?

E kérdésre vonatkozólag a beérkezett jelentések azt 
mutatják, hogy minden élesebb kanyarban többé-kevésbé 
megakad a jég levonulása, de ez a vízlefolyást lényegesen 
nem akadályozza. Egyébként pedig:

A tokaji szakaszon Tuzsérnél és Halászinál fordultak elő 
veszedelmes jégdugulások 1868 és 1878-ban a 25. és 35-ik 
számú átmetszések felett.

A szolnoki szakaszon jégdugulások és megakadások előfordul
nak minden élesebb kanyarulatban. Nevezetesen előfordult jég
dugulás 1885/6-ban a Szolnok város alsó részén levő kanyarban. 
Különben a jég meg szokott akadni asajfoki kanyarban, a nagy- 
ktirlti két átmetszés alsó torkolatainál, a tisza-várkonyi, Vezseny 
alatti, kécskei, Inoka alatti, Kürth alatti és Ugh melletti 
kanyarokban.

A szegedi szakaszban erős hidegekben kisebb és középszerű 
vízállások mellett elő szoktak ugyan fordulni jégtorlódások, de a 
nélkül, hogy komoly aggodalomra adnának okot. Különben meg 
szokott akadni a jé g : Csongrádnál az Erzsébeterdőnél, Bodor
szigetnél és a sörház alatt. Szeged felett nagymérvű jégtorlódás volt 
1879/80-ban a Maros-torok alatt. A vedresházi átmetszés felső 
torka felett szintén meg szokott a jég akadni, továbbá Marto- 
nosnál a község felső és alsó részén, mely sárga partnak nevez
tetik. Megakad a jég azonkívül a török-kanizsai állami sar
kantyú felett, Zentánál a 92. sz. átmetszés felett és alatt és 
a zeutai hid felett, Adán a gőzhajó állomás és átmetszés kez
dete közt, Csurog tájékán 1871-ben volt jégtorlódás, Titel 
alatt pedig 1864-ben.

A beérkezett hiányos jelentések daczára is tehát úgy 
látszik, hogy annyi helyen szokott a jég megakadni, a hány 
igen éles kanyarulata van a Tiszának; és mivel a 10. §-ben 
előadottak szerint legkevesebb éles kanyar fordul elő a szol
noki szakaszon, ebből úgy látszik, hogy a jégmegakadás 
tekintetében a szolnoki, vagyis a közép tiszai szakasz legked
vezőbb állapotban van.

A mi pedig a veszélyes jégdugulásokat illeti, ilyen a 
tokaji szakaszon két helyen fordult elő, a szolnoki szakaszon csak 
egy helyen fordult elő nagyobb mérvű jégdugulás, a szegedi 
szakaszon pedig szintén csak egy helyen, de csak a tokaji 
szakaszon váltak veszélyessé a jégdugulások a társulati véd- 
gátakra nézve.

Jégdugulás tekintetében tehát legkedvezőtlenebbnek lát
szik a tokaji szakasz állapota, és legkedvezőbbnek a szegedi 
szakasz.

Miután a szolnoki 1886-ik évi jégdugulás keltette fel a 
közép tiszai érdekeltség aggodalmát és a közmunka- és 
közlekedésügyi m. k. ministerium is 19,639/1886. sz. alatti 
rendeletében határozottan megvizsgálandónak tűzte ki a 77n -ik 
számú szolnoki átmetszés által elvágott tiszai kanyar állapotát, 
a mennyiben az 1886-ban észlelt rendkívüli jégtorlódásnak e
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kanyar állapota is egyik okozója lehetett; ezeknélfogva részle
tesebb vizsgálat alá vétetett a 7711 sz. átmetszés és az általa 
elvágott tiszai kanyar állapota, a midőn a következők tapasz
taltattak.

A szolnoki alsó 7711 sz. átmetszés Dem bírja ugyan 
magát anyamederré kiképezni, de általában véve nem isza- 
polódik. Képződésének előhaladását két körülmény különösen 
hátráltatja, úgymint az átmetszés hosszának közepe táján 
keresztül húzódó kemény, agyagos földréteg, és az a körül
mény, hogy az átmetszés eleje két régi mély eren megy 
keresztül, melyek vezértöltéssel el vannak ugyan zárva, de 
nagyvizek alkalmával a bal oldalon kiszakadnak és ezeken át 
nagymérvű oldalkiömlések keletkeznek, a minek következtében 
megoszlik az átmetszésben folyó viz ereje, sőt állíthatni, hogy 
nagyvizek idejében az átmetszés felső torkába beömlő víz
tömegnek egy igen nagy része oldalfolyást vesz és az átmet
szés további részében csak megfogyott tömeggel és megfogyott 
erővel folytatja útját.

A mi a 77n sz. átmetszés által elvágott tiszai kanyar 
állapotát illeti, erre nézve kimutatható, hogy e kanyarban zá
tonyok képződnek és e kanyar évről évre lassanként isza- 
polódik.

Ehhez hasonló jelenség azonban minden elvágott meder- 
kanyarban elő szokott fordulni.

Az átmetszés ugyanis, különösen ha nem iszapolódik, 
bizonyos mértékben megosztja a folyó viz tömegét még akkor 
is, habár ő maga nem képződik; a mennyiben t. i. az összes 
víztömegnek egy részét magába veszi. E megosztás következ
tében bizonyos mértékben, kevesebb víztömeg, kevesebb erővel 
foly az elvágott kanyarban mint azelőtt, és igy az elvágott 
kanyar régi medre tulbő lesz az odafolyó víztömeghez képest; 
e tulbőség tehát mint felesleges és szükségtelen mederrész 
önmagától beiszapolódik. Innét van, hogy minél jobban fejlő
dik az átmetszés, annál inkább eliszapolódik az elvágott 
kanyar. De ennek ismét természetes következménye, hogy 
előbb-utóbb beáll az az állapot, mikor az átmetszés még nincs 
abban a helyzetben, hogy anyamederré válva, a nagyvizeket 
levezethesse, a kanyar pedig már annyira megromlott, hogy 
az sem képes levezetni. Ekkor a nagyvizek kisebb-nagyobb 
ideiglenes duzzadást szenvednek az ily helyeken, mely azon
ban az átmetszés képződésének arányában utóbb alábbszáll 
és esetleg még sülyedést is mutat a régi vízálláshoz képest.

Mindenesetre kívánatosnak mondható, hogy az oly 
állapot, melyben az elvágott mederkanyar már iszapolódásnak 
indult, sokáig ne tartson, a nagyvizek lefolyásától el
tekintve, már csak hajózási szempontból is, és kívánatos, 
hogy amint az elvágott kanyarban az átmetszés fejlődésének 
iszapoló hatása nagyobb mérvben kezd mutatkozni, az átmet
szés képződése emberi munkával is elősegítessék, hogy az a 
helytelen állapot minél hamarább megszűnjék.

Ily szempontból tekintve a szolnoki 7711 átmetszést, 
szintén azok közzé lehet sorolni, melynek fejlődését kívánatos 
emberi munkával is elősegíteni, eltekintve attól, hogy az ál
tala elvágott kanyar megromlott állapota hozzájárult-e, vagy 
sem az 1886-ik évi szolnoki jégtorlódáshoz?

A mi pedig azt a kérdést illeti, hogy a 7711 sz. átmetszés 
által elvágott kanyar megromlott állapota szintén egyik oko
zója volt-e az 1886-ik évi szolnoki jégtorlódásnak ? Erre nem
mel kell felelni egyszerűen abból az okból, mivel a jégtorló
dás Szolnok városon alól kezdődött, a kérdéses kanyar pedig
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Szolnok városon felül fekszik 1—2 kilométerre. Ha ugyanis e 
kanyarnak állapota hozzájárult volna a szolnoki jégtorlódás 
létrejöttéhez, akkor vagy magában az elvágott kanyarban, 
vagy az elvágott kanyarnak alsó végén а 77й sz. átmetszés 
alsó torkánál levő kanyarban akadt volna meg legelsőbben a 
jé g ; holott nem itt, hanem 3—4 kilométerrel alantabb akadt 
meg, annak kétségtelen jeleül, hogy a Szolnok város alatti és 
nem feletti körülmények következtében keletkezett a jég
torlódás.

14. §.
I

A megejtett vizsgálatok és összehasonlítások  
eredményei.

A 4—13. czikkekben részletesen elősorolt vizsgálatok és 
összehasonlítások eredményei a következőkben foglalhatók
össze:

a) A Tisza medrének legmélyebben fekvő pontjai, a
4. §. szerint, a szolnoki, vagyis a közép tiszai szakaszon 
14'3°/0-kal kedvezőbben fejlődtek, mint a tokaji szakaszon, és 
ll'5°/o-kal kedvezőbben, mint a szegedi szakaszon. A mi tehát 
a meder legmélyebb pontjainak fejlődését, illeti, konstatálható, 
hogy az a közép tiszai szakaszon legkedvezőbben fejlődött, és 
legkedvezőtlenebbül a tokaji szakaszon.

b) A 0 viz alatti keresztszelvények középmélysége az
5. §. szerint legkedvezőbben fejlődött a tokaji szakaszban, 
ennél 5'9°/0-kal kedvezőtlenebb a közép tiszai szakasz, és 
l5 ‘5°/o-kai kedvezőtlenebb a szegedi szakasz. E tekintetben 
tehát legkevesebbet fejlődött a szegedi szakasz.

c) A + 5  m. vízállás alatti keresztszelvények közép
mélységei (szintén az 5. §. szerint) legkedvezőbben fejlődtek 
a szolnoki szakaszon, ennél a tokaji szakasz 4'l°/0-kal maradt 
hátrább, a szegedi szakasz pedig 22'6°/o'kal. A szegedi sza
kasz tehát e tekintetben is legkedvezőtlenebbül fejlődött.

d) A 0 viz alatti keresztszelvények területei, a 6 ik §. 
szerint a szolnoki szakaszon fejlődtek ki legkedvezőbben, és 
pedig 2’4°/0-kal kedvezőbben, mint a tokaji, és 14-6°/0-kal 
kedvezőbben, mint a szegedi szakaszon.

A 0 viz alatti keresztszelvények területei ennélfogva 
szintén a szegedi szakaszban fejlődtek ki legkevésbé.

e) A -f- 5 m. vízállás alatti keresztszelvények területeit 
tekintve, szintén a 6. §. szerint, legkedvezőbb fejlődés állott 
be a tokaji szakaszon, ennél 4-3%-kai maradt hátrább a sze
gedi szakasz és 6°/0-kai hátrább a szolnoki szakasz. A közép 
tiszai szakasz fejlődése tehát e tekintetben legkedvezőtle
nebb volt.

/)  A mi a Tisza meder fejlődése által elmosott földtöme
geket illeti, azt látjuk a 7. §-ből, hogy a 0 viz alatti kereszt- 
szelvényekben aránylag legnagyobb földtömeg mosatott el a 
tokaji szakaszon, melynél a szolnoki szakaszon kilométerenként 
mintegy 36,000 köbméterrel kevesebb, a szegedi szakaszon 
pedig mintegy 15,600 köbméterrel kevesebb földelmosás mu
tatkozik. Aránylag tehát legkevesebb földtömeg mosatott el a 
szolnoki szakaszon.

ej) A -j— 5 m. vízállás alatti keresztszelvényekből elhor
dott köbtömegeket tekintve, szintén úgy látszik, hogy a tokaji 
szakaszon történt a legtöbb elmosás; ennél kilométerenként 
mintegy 61,300 köbméterrel kevesebb mosatott el a szegedi,
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és mintegy 125,600 köbméterrel kevesebb a szolnoki szaka
szon. E tekintetben tehát szintén a szolnoki szakaszon mutat
kozik aránylag a legkevesebb fejlődés.

h) A nagyvizek lefolyásának magasságait tekintve, a 
8. §. szerint, a szegedi szakasz fejlődése áll leghátrább, mely
nél a szolnoki szakasz fejlődése kedvezőbb, és a mennyire ki 
lehet venni, a tokaji szakasz még kedvezőbb.

i) Az átmetszések képződése tekintetében, a 9. §. sze
rint, a tokaji szakaszon képződtek ki aránylag legnagyobb 
mértékben az átmetszések, és a szolnoki szakaszon leg
kevésbé.

k) A mederkanyarulatok számát általában tekintve,
— a 10. §. szerint — legkedvezőbb a szolnoki szakasz álla
pota; de ha a kanyarok aránylagos hosszát tekintjük, általá
ban a szolnoki szakasz van legkedvezőtlenebb állapotban. 
Ellenben, ha az éles kanyarok számát és hosszát vesszük, 
melyek veszélyesek szoknak lenni, akkor a szolnoki sza
kasz állapota aránylag a legkedvezőbb, és legkedvezőtlenebb 
a tokaji szakasz.

l) A veszélyes partszakadások hosszának tekintetében
— a 11. §. szerint — legkedvezőbbnek látszik a tokaji sza
kasz állapota, legkedvezőtlenebb a szegedi szakaszé.

m) Zátony- és szigetképződések tekintetében is úgy lát
szik, — a 12. §. szerint — hogy a tokaji szakaszon képző
dik a legkevesebb, és legtöbb a szegedi szakaszon.

n) Végül a jégmegakadások tekintetében, a mennyiben 
összefügg az éles kanyarok számával és hosszával, — a 13. §. 
szerint — legkedvezőbb a szolnoki szakasz állapota. Oly jég
dugulások tekintetében pedig, melyek a védgátakra nézve ve
szélyesekké válhatnak, legkedvezőtlenebbnek látszik a tokaji 
szakasz és legkedvezőbbnek a szegedi szakasz.

o) A fentebbi a— n pontok alatt elsoroltak szerint tehát:
A tokaji szakaszon fejlődött ki legkedvezőbben a 0 viz

alatti keresztszelvények középmélysége (b pont), a +  5 m. 
vízállás álatti keresztszelvények területe (e pont), a 0 és 
+  5 m. vízállások alatti mederszelvényekből elmosott föld
tömegek mennyisége (/, g pont), úgyszintén legkedvezőbb a 
tokaji szakasz állapota a nagyvizek lefolyásának magasságait 
(h pont), az átmetszések fejlődését (i pont), a veszélyes 
partszakadások hosszát (l pont), és a zátony- s szigetképződé
seket tekintve (m pont). Továbbá középszerű fejlődést mutat e 
szakaszon a +  5 m. vízállás alatti keresztszelvények közép
mélysége (c pont), és a 0 viz alatti keresztszelvények területe 
(cl pont). Legkedvezőtlenebbül fejlődött ki e szakaszon: a meder 
legnagyobb mélysége (a pont), úgyszintén a meder-kanyaru
latok számát és élességét tekintve (k pont), valamint a jég
menés megakadása és dugulása tekintetében (n pont) is e 
szakasz állapota a legkedvezőtlenebb.

A szolnoki szakaszon fejlődött ki legkedvezőbben a meder 
legnagyobb mélysége (a pont), a +  5 m. vízállás alatti kereszt- 
szelvények középmélysége (c pont) és a 0 viz alatti kereszt- 
szelvények területe (d pont), úgyszintén e szakasz állapota 
a legkedvezőbb az éles kanyarok száma, és hossza tekintetében 
(k pont). Továbbá e szakaszon középszerűen fejlődtek ki 
a 0 vízállás alatti keresztszelvények középmélységei (b pont) 
és e szakasz állapota közbiil áll a nagyvizek lefolyásának 
magasságait tekintve (h pont), valamint a veszélyes part
szakadások hossza (l pont), a zátony s szigetek képződése 
(m pont) és a veszélyes jégdugulások (a pont) tekintetében. —

A FEJLŐDÉSE.
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E szakaszon fejlődött ki legkedvezőtlenebbül a +  5 m. vízállás 
alatti keresztszelvények területe (e pont), valamint a 0 és +  5 m. 
vízállások alatti keresztszelvényekből elmosott földtömegek 
mennyisége e szakaszon látszik legkevesebbnek ( /, g pont), 
úgyszintén az átmetszések e szakaszon képződtek ki leg
kevésbé (i pont).

A szegedi szakasz állapota legkedvezőbb a veszélyes jég- 
dugulások tekintetében (n pont). — Továbbá e szakaszon 
középszerű fejlődést mutat a meder legmélyebb pontjainak 
mélysége (a pont), a +  5 m. vízállás alatti keresztszelvények 
területe (e pont), a 0 és -j- 5 m. vízállások alatti kereszt- 
szelvényekből elhordott földtömeg mennyisége (/, g pont), 
úgyszintén közbül áll az átmetszések képződését (i pont), az 
éles kanyarok számát és hosszát (k pont) tekintve. — 
E szakaszon fejlődött ki legkedvezőtlenebbül a 0 és -f- 5 m. 
vízállások alatti keresztszelvények középmélysége (b, c pont), 
a 0 viz alatti keresztszelvények területe (d pont), szintén 
e. szakasz állapota a legkedvezőtlenebb: a nagyvizek lefolyá
sának magasságai Qi pont), a veszélyes partszakadások (l pont) 
és a zátony- s szigetképződések tekintetében (m pont).

15. §.

A tokaji, szolnoki és szegedi folyam szaka
szok közül m elyik fejlődött ki legkedve
zőbben? és melyiknek fejlődése maradt el 

leginkább ?

Az előbbi czikkben röviden el van sorolva a vizsgálat 
alá vett három szakasz fejlődésének tényleges állapota, hogy 
azonban ezekből megállapíthassuk, melyik szakasz fejlődött ki 
legkedvezőbben ? előbb azt kell megállapítani, hogy a folyam 
kedvező fejlődését miből lehet megítélni?

E tekintetben általában felvehető, hogy valamely folyam
szakasz annál kedvezőbben fejlődött, minél nagyobb a kereszt- 
szelvények középmélységeinek és területeinek növekedése, vala
mint ezekkel kapcsolatban minél nagyobb az elmosott földtömeg 
mennyisége, továbbá minél inkább kifejlődtek az átmetszések 
és minél egyenletesebb és alacsonyabb magasságokban történik 
a nagyvizek lefolyása; ezenkívül minél kevesebb és rövidebb 
éles kanyar, minél kevesebb zátony és sziget fordul elő a 
szakaszon.

A keresztszelvények középmélységének növekedései t. i. 
azt mutatják, hogy a meder mélyebben beágyazta magát a 
talajba, a keresztszelvények területének növekedései pedig azt 
mutatják, hogy a fenék lemélyedését nem ellensúlyozta a 
szelvényterület oldalainak felrakódása, vagyis hogy a fenék 
lemélyedése egyszersmind a szelvényterület kibővülésével járt, 
minek következtében a nagy vizek lefolyása jelenleg már bővebb 
keresztszelvényekben történhet mint a szabályozás előtt, és ha 
a vizszinének esése nem rosszabbult meg, a nagyvizek lefolyása 
kedvezőbb lett.

Azt pedig, hogy a vizszinének esése nem romlott-e meg ? 
a lefolyó vizek magasságai tüntetik ki, a mely, ha szintén javu
lást mutat, és egyszersmind az is kimutatható, hogy az illető 
szakaszban legkisebb számú zátony- és szigetképződések létez
nek és legkevesebb éles kanyar fordul elő, mindenesetre ki
mondható, hogy annak a szakasznak a fejlődése és állapota a 
legkedvezőbb, mely mindezen 10 különböző szempontból tekintve

legkedvezőbb arányt mutat és annál kedvezőbb, minél többnek 
felel meg ezek közül.

Ily szempontból tekintve a szóban levő 3 szakaszt az 
tűnik ki, hogy az elsorolt követelmények közül:

A tokaji szakasz fejlődése 7 követelménynek leginkább 
megfelelt, 2 követelménynek középszerűig, és 1 követelmény
nek legkevésbé.

A szolnoki szakasz fejlődése 3 követelménynek felelt meg 
a három szakasz közül leginkább, 3 követelménynek közép
szerűig és 4-nek legkevésbé.

A szegedi szakasz fejlődése egy követelmény tekintetéből 
sem mutatkozik legkedvezőbbnek, ellenben 5 körülmény tekin
tetéből középszerűig, és 5 körülmény tekintetéből legkevésbé 
fejlődött.

A felállított 10 követelmény tekintetéből tehát a leg
felső, a tokaji szakasz fejlődése mondható legkedvezőbbnek, és 
a legalsó, szegedi szakaszé legkedvezőtlenebbnek, a szolnoki, 
vagyis a közép tiszai szakasz fejlődése pedig középhelyet fog
lal el a két szomszédos szakasz fejlődésének előhaladása 
között.

Minthogy azonban a kedvező fejlődés ismertető mérté
kéül felállított követelmények egymásközt nem teljesen egyen
értékűek, és különböző nyomatékuknak egymáshozi viszonya 
számokban ki nem fejezhető; minthogy továbbá a meder 
kedvező fejlődésének mégis csak legbiztosabb jele a természe
tes talajba beágyazott anyamedernek 0 és +  5 m. viz alatti 
szelvényében mutatkozó mélyedés és bővülés, kapcsolatban a 
nagyvizek lefolyásának egyenletes s alacsonyabb magasságai
val és az átmetszések képződéseivel, biztosabb eredmény nye
rése végett tekintsük a szóban levő 3 szakasz fejlődését 
csakis ebből a 6 követelmény szempontjából. Ez esetben:

A tokaji szakasz fejlődése 4 követelmény tekintetéből 
legkedvezőbbnek mondható, 2 követelmény tekintetéből kö
zépszerűnek, és egy körülmény tekintetéből sem a legkedve
zőtlenebb.

A szolnoki szakasz fejlődése 2 követelmény tekintetéből 
legkedvezőbb, 2 tekintetből középszerű és 2 tekintetből leg
kedvezőtlenebb.

A szegedi szakasz fejlődése pedig egy követelmény te
kintetéből sem mondható legkedvezőbbnek, 2 tekintetből közép
szerű és 4 tekintetből legkedvezőtlenebb.

Tehát a legnagyobb nyomatékkai biró követelmények 
tekintetéből is a tokaji szakasz fejlődése mondható legkedve
zőbbnek, a szegedi szakaszé legkedvezőtlenebbnek, a szolnoki 
vagyis közép tiszai szakasz fejlődése pedig a másik kettőhöz 
arányitva középszerűnek.

16. §.

A közép Tisza állapota megromlott-e 1881. 
év óta? és általában véve elfajuló állapot

ban van-e?

Az előbbi czikkben ki van már mutatva, hogy a közép 
tiszai szakasz fejlődése a vele szomszédos két szakasz fejlő
déséhez képest középszerűnek mondható, azaz, hogy fejlődése 
a szabályozás megkezdése óta általában véve előbbre haladt, 
mint a szegedi szakaszé, de hátrább maradt a tokaji szakasz 
fejlődésénél.
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Ezzel azonban csak az a fejlődési arány van megálla
pítva, a melyben a közép tiszai szakasz a szomszédos szaka
szokkal szemben áll, és még ebből nem következik okvetet- 
leniil, hogy 1881. év óta a közép tiszai szakasz nem romlott 
meg, és nincs aggasztóan elfajuló állapotban.

Ez a kérdés tehát még további fejtegetést kíván.
Az 1881. előtt közvetlenül létezett állapotról azonban 

nem rendelkezünk oly felvételekkel, melyeket az 1881. utáni 
felvételekkel összehasonlítva, kimutathatnók azokat a változá
sokat, melyek a közép tiszai szakaszon 1881. év óta véghez 
mentek. E tekintetben egyedül a vízállások magasságairól 
vezetett jegyzetek állnak rendelkezésünkre; de miután a víz
állások magasságaiban minden véghezment változás hatása 
mutatkozik, és azokban mintegy láthatóvá és megmérhetővé 
válik, a vízállások oly nyomós adatok, hogy már ezekből is 
elegendő biztossággal következtethetünk a közép Tisza ked
vező irányú fejlődésére vagy elfajulására.

Miután a 8. §-ben már részletesen fejtegetve vannak a nagy
vizek 1881. év előtti és utáni lefolyásának magasságai, e 
helyen röviden csak az ott megállapított eredményekre és 
különösen a szolnoki vízállások magasságaira szorítkozhatunk.

Az 1876/80. és 1881/86. évi nagyvizek hoszszelvényein 
(VI. és VII.) a nagyvizek lefolyásai körülbelül egyenlő jelle- 
güeknek látszanak Tokajon alól egészen Ughig, és magából 
a hoszszelvényből ki nem vehető, hogy a közép Tisza álla
pota megromlott-e vagy sem 1881 után ?

A lefolyó nagyvizek magasságainak összevetéséből azon
ban kitűnik (Л melléklet), hogy azok a nagyvizek, melyek 
Tokajnál 5—6 méterre emelkedtek, és ezeknek 0 viz feletti át
lagos magasságát egységnek véve, ezek lefolytak: 
Tisza-Fürednél 1876/81-ben 0'936 átlagos magasság mellett 

1882/85-ben 0’905 „ „ „
1876/81-ben 1-002 „ „ „
1882/85-ben СШЗ „ „ „
1876/81-ben 1-043 „ „ „

„ 1882/85-ben 0’848 „ „ „
Továbbá a Tokajnál 6—7 méter magasság közt mutat

kozó nagyvizek átlagos magasságát szintén egységnek véve, 
ezek lefolytak :

1876/81-ben 0"846 átlagos magasság mellett 
1882/85-ben 0"871 „ „ „
1876/81-ben 0-902 „ „ „
1882/85-ben 0‘927 „ „ „
1876/81-ben 0"925 „ „ „

„ 1882/85-ben 0’883 „ „ „
Végül a Tokajnál 7 méteren felül emelkedő nagyvizek 

átlagos magasságát egységnek véve, ezek lefolytak : 
Tisza-Fürednél 1876/81-ben 0'820 átlagos magasság mellett 

1882/85-ben 0‘774 „ „ „
1876/81-ben 0"968 „ „ „
1882/85-ben 0"866 „ „ „
1876/81-ben 0"106 „ „ „

„ 1882/85-ben 0"791 „ „ „
Ezekből a 0 viz feletti magasságok arányszámaiból vilá

gosan kitűnik, hogy Tisza-Fürednél, Szolnoknál és Csongrád- 
nál, vagyis a közép tiszai szakasz kezdetén, közepén és végén 
a nagyvizek általában véve kisebb magasságok mellett foly
tak le 1881-ik év után, mint előtte; tehát a nagyvizek le
folyásának körülményei határozottan javultak az utóbbi évek
ben. Kivételt ez alól csak a 6—7 méter közti nagyvizek
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képeznek, melyek Tisza-Fürednél és Szolnoknál a magasság 
25/iooo részével, azaz mintegy 15—17 centiméterrel maga
sabbra emelkedtek 1881 után, mint előtte.

E kivételes vizszinemelkedésnek okai eddigi adatainkból 
ki nem deríthető, de annyit tudunk, hogy oka nem az anya
meder elfajulásának tulajdonítható, mert az 5—6 méter ma
gasságú nagyvizek lefolyása, melyek legnagyobbrészt még az 
anyamederben folynak le, határozott javulást mutatnak 1881-ik 
év óta, annak jeléül, hogy a szóban levő kivételes vizszin- 
emelkedés okai nem az anyamederben, hanem annak partjain 
a hullámtereken keresendők.

Tekintetbe vévén ezek után, hogy a szolnoki, vagyis 
közép tiszai szakaszon fejlődött ki — a szabályozás előtti 
állapothoz képest és a szóban forgó bárom szakasz között — 
legkedvezőbben a meder legnagyobb mélysége, a -f- 5 in. víz
állás alatti keresztszelvények középmélysége és a 0 viz alatti 
keresztszelvények területe.

Tekintetbe vévén továbbá, hogy noha a közép tiszai 
szakaszon csak középszerű fejlődést mutat a 0 vízállás alatti 
keresztszelvények középmélysége és a nagyvizek lefolyásának 
magassága: de e szakasz fejlődése csak a másik két szakasz 
fejlődéséhez arányitva mondható középszerűnek ; mert külön
ben egymagát tekintve tetemes fejlődést mutat, ugyanis a 
0 viz alatti keresztszelvények középmélysége a szakasz egész 
hosszának 59-9%-ában, azaz 3/5-öd részében növekedett, a 
nagyvizek lefolyásának magasságai pedig általában alacso
nyabbak lettek az utóbbi időkben.

Tekintetbe vévén végül, hogy noha a közép tiszai sza
kasz fejlődése a + 5  m. vízállás alatti keresztszelvények terü
leteinek, s ezzel kapcsolatban a 0 és + 5  m. viz alatti ke
resztszelvényekből elmosott földtömegek mennyiségének, vala
mint az átmetszések kiképződésének tekintetében hátrább 
maradt a szomszédos szakaszok fejlődésénél; de azért e sza
kaszban is nagymérvű fejlődés mutatkozik; nevezetesen a 
+  5 m. vízállás alatti keresztszelvények területe a szakasz 
egész hosszának 74%-ában, vagyis körülbelül 3/4-ed részében 
megbővült, a 0 viz alatti szelvényekből kilométerenként 
egyre-másra mintegy 62,600 köbméternyi földtömeg, a +  5m. 
vízállás alatti szelvényekből pedig kilométerenként mintegy 
69,800 köbméternyi földtömeg mutatkozik a Tisza ereje által 
elmosottnak és az e szakaszon létező összes 16 db. átmet
szésből 6 db. átmetszés anyamederré képződött.

Mindezeket tekintve, határozottan kimondható, hogy a 
közép Tisza állapota 1881-ik év óta nem romlott meg és álta
lában véve nincs elfajuló állapotban; sőt némely tekintetben 
e szakaszon még kedvezőbb fejlődés észlelhető, mint a másik 
két szomszédos szakaszon.

17. §.

Mely okoknak és körülményeknek tulaj
donítható, hogy a + 5 m. vízállás alatti ke
resztszelvények bővülése és az átmetszések  
képződése a közép tiszai szakaszon arány

lag leghátrább maradt ?
(II., III. és IV. rajzlapok.)

Noha a fentiek szerint a szolnoki, vagyis a közép tiszai 
szakasz nincs elfajuló állapotban, de tagadhatlan, hogy e sza
kaszon a -f  5 m. vízállás alatti keresztszelvények bővülése és
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az átmetszések képződése hátrább maradt a tokaji és szegedi 
szakasznál és minden esetre kívánatos volna oda törekedni, 
hogy e hátramaradás jövőre megszűnjék.

De hogy ezt öntudatos czélszerüséggel teltessük, előbb 
ismernünk kell azokat az okokat és helyi körülményeket, 
melyek azt eredményezték összegükben, hogy a közép Tisza 
fejlődése e két tekintetben leghátrább maradt.

Midőn azonban ez okok után kutatunk, több oly héza
gokra találunk eddigi adatainkban, melyek előbb kitöltendők 
volnának újabb terjedelmes felvételekkel, mielőtt biztos fele
letet adhatnánk a felvetett kérdésre. De ezeknek a felvéte
leknek majd csak akkor fog az ideje elérkezni, mikor az 
egész Tisza fejlődése részletes és kimerítő tanulmány alá fog 
vétethetni.

Addig pedig, mig e sok időt és munkát igénylő fel
vételek a vízrajzi osztály által meg fognak ejtetni, meg kell elé
gednünk azzal a csekélyebb mérvű tájékozással is, melyet 
képesek a már meglevő adatok is nyújtani.

A Il-ik rajzlap 2-ik ábrájából kitűnik, hogy a 0 és +  5 
méter alatti keresztszelvények középmélysége:

A tokaji szakaszon a 3-ik és 4-ik szelvények, vagyis 
Vörösmart körül, továbbá a 16-ik szelvénynél Tokaj felett, 
a 21-ik szelvénynél Dada előtt, a 27-ik szelvénynél Szeder
kény körül, a 31 ik szelvénynél Keszinél, a 33. és 37-ik szel
vények közt, azaz Ároktőtől lefelé a tokaji szakasz végéig 
fogyott a szelvény középmélysége.

Ezek közül a 3., 4., 21., 27. és 31-ik szelvényeknél 
semmi különös feltűnő helyi körülmények nem látszanak.

A 16-ik szelvényben tapasztalt mélységfogyás azonban 
összefüggeni látszik azzal a helyi körülménynyel, hogy e szel
vénynél a jobb oldal nyílt ártérnek van hagyva és e szelvény 
alatt ömlik be a Bodrog a Tiszába (IV-ik rajzlap).

A 33. és 37-ik szelvényeknél szintén az a körülmény 
vehető észre, hogy a jobb oldalon nyílt és igen széles ártér 
van hagyva.

A szolnoki szakaszon fogyott a szelvények középmély
sége a 0 és 2 szelvények közt, vagyis a szakasz kezdete és 
Puszta-Domaháza közt, továbbá a 6-ik szelvénynél Abádszalók 
és Kis-Köre közt, a 9-ik szelvénynél Tisza-Bura és Süly közt, 
a 16-ik szelvénynél Puszta-Balla felett, a 4-ik szelvénynél 
Tisza-Várkony alatt, a 6 4 k  szelvénynél Mai tfő felett, a 81 ik 
szelvénynél Tisza-Földvár alatt, a 13’-ik szelvénynél Tisza- 
Kürt alatt, végül bár a 0 viz alatti középmélység 5—11 centi
méternyit mélyedt, de a +■ 5 méter viz alatti szelvény mély
sége egy méternél többet fogyott a 16’ és 17 ’-ik szelvények
nél, azaz Tisza-Sastól a szakasz végéig.

Ezen szelvények közül a 6., 9., 16., 4 ’, 8 ’ és 13’-ik 
szelvényeknél az eddigi adatokból semmi különös helyi körül
mény nem titnik ki, ellenben a szakasz kezdetén levő 0—2 
szelvényeknél a jobb oldalon igen széles nyílt ártér van hagyva, 
úgyszintén a 6 4 k  szelvénynél is a jobb oldal nyílt ártér, 
a 16’—17’-ik szelvényeknél pedig mindkét oldalon széles, 
nyilt ártér létezik.

A szegedi szakaszon fogyott a szelvények középmélysége 
a 2—5-ik szelvények közt Csongrád és Szegvár közt, a 9-ik 
szelvénynél Külső-Anyás mellett, a 14—16-ik szelvények közt 
Algyő és Tápé közt, a 18G és 22-ik szelvények, azaz Rácz- 
keresztur és Szanád közt, a 28-ik szelvénynél Petrovoszelló 
alatt és a 38-ik szelvénynél Rudolfsgnád mellett.

E szelvények közül a 9. és 28-ik számú szelvényeknél 
mutatkozó fogyása a középmélységeknek nem látszik össze
függésben lenni az eddig ismert adatokkal. A 2. és 5-ik számú 
szelvények közti mélységfogyás azonban összefüggeni látszik 
azzal a körülménynyel, hogy a Kőrös beömlése alatt fekszik 
és a mélység megfogyását valószínűleg a Kőrös hordalékának 
lerakódása okozza.

A 14—16-ik szelvények a Maros beömlése felett feküsz- 
nek és úgy látszik, mintha a Maros beömlése feltartaná a 
Tisza vizének lefolyását és az ebből származó sebesség csök
kenés miatt ejtené le a Tisza iszapjának egy részét e szaka
szon, a 18u—22-ik szelvények a nagy fejlődésben levő vedres
házi 90-ik számú hosszú átmetszés alatt feküsznek és valószí
nűleg a Maros hordaléka is itt rakódik le, a 90-ik szánni 
átmetszésből elmosott földtömeg egy részével együtt, a 38-ik 
szelvénynél a jobb oldalon széles nyilt ártér van.

Azoknak a keresztszelvényeknek helyi körülményeiből 
tehát, melyeknél úgy a 0 mint a -f- 5 méter alatti közép
mélységek, nagyobb kosszaságokban, fogyást mutatnak, úgy 
látszik eddigi adataink szerint, hogy azok összefüggésben 
állnak a mellékfolyók beömlésével és a nyíltnak hagyott 
árterek tulnagy szélességeivel.

De miután a középmélységek egymagukban nem dön
tők a szelvények fejlődésének megítélésére, szükséges még 
kutatás alá vennünk a 0 és +  5 méter vízállások alatti 
keresztszelvények területeinek változásait is.

Ezekre nézve pedig úgy találjuk, hogy
A tokaji szakaszon fogytak a keresztszelvények területei 

a 3. és 4. szelvények közt, vagyis Vörösmart körül, továbbá 
a 27. szelvénynél Szederkény körül, a 34—36 szelvényeknél, 
azaz Dorogma és Tisza-Füred közt.

Összehasonlítva a fogyásban levő szelvényterületek helyeit 
azokkal a helyekkel, hol a középmélységek fogytak, úgy 
tapasztaljuk, hogy nem mindenütt fogyott a szelvény területe 
ott, a hol a középmélység fogyott. Csupán azokat a szelvénye
ket tekintve pedig, hol a középmélységgel együtt a terület is 
fogyott, a hol tehát a meder fejlődése legkedvezőtlenebbnek 
mutatkozik: az eddigi adatokból a 3., 4. és 27. sz. szelvények
nél semmi különös helyi körülményt észre nem vehetünk, 
melylyel a kedvezőtlen fejlődést összefüggésben levőnek lehetne 
gondolni. Csupán a 34., 35. és 36. szelvényeknél tlinik fel az, 
hogy itt a jobb oldalon igen széles hullámtere van a Tiszának.

A szolnoki szakaszon fogytak a keresztszelvények területei 
az 1. és 3-ik szelvényeknél, azaz a szakasz kezdete és Tisza- 
Szőllős közt. A 2. szelvénynél mutatkozott ugyan egy kis 
területbővülés, de mivel e szelvényben a középmélységek 
megfogytak, e szelvény területének csekély bővülése figyelmen 
kívül hagyható. Fogyott továbbá mindkét keresztszelvény 
területe a 10’-ik szelvénynél Uj-Kécske felett, a 16’ és 17’ szel
vényeknél, vagyis Tisza-Sastól a szakasz végéig szintén fogyás 
mutatkozik.

E szakaszban is azt tapasztaljuk tehát, hogy nem mindenütt 
fogytak a szelvények területei, a hol azoknak középmélységei 
megkevesbedtek.

Csupán azokat a szelvényeket tekintve, hol a szelvény- 
területek a középmélységekkel együttesen megfogytak az 1—3 
valamint 16’ és 17’-ik szelvényeknél, azaz a szakasz kezdetén 
és végén a Tisza jobb oldalán igen széles hullámtereket 
találunk.
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A szegedi szakaszon fogytak mindkét keresztszelvények 
területei a 2. és 3. szelvényeknél Csongrád és Szentes közt, 
továbbá a 7. és 9. szelvényeknél Csány és Külsö-Ányás közt, 
a 13—15. szelvények egynémelyükénél némi kis bővülés 
tapasztalható ugyan vagy az egyik, vagy a másik vizszin alatt, 
de mégis általában felvehető, hogy e szelvényeknél, vagyis az 
alföldi vasút hídja és a porgányi zsilip közt a szelvényterület 
fogyott. Végül fogyott a 0 viz alatti terület a 19—21. számú 
szelvények Martonos és Adorján közt, a -f- 5 m. viz alatti 
szelvény területe azonban ezek közül csak a 20. szelvénynél, 
Magyar- és Török-Kanizsa között fogyott.

Itt is, mint a felsőbb két szakaszon a középmélységek 
fogyása nem járt együtt a területek fogyásával.

Csak azokat a szelvényeket tekintve, hol a középmély
ségek is, a területek is együttesen megfogytak, a 9-ik szel
vénynél semmi különös körülmény nem tűnik ki az eddigi 
adatokból, mely összefüggésben lehetne e szelvény megromlá
sával. A 2-ik és 3-ik szelvényeknél a területek fogyása a 
Kőrös beömlésével, illetve a Kőrös iszapjának lerakódásával 
látszik összefüggésben állui, a 13—15. szelvények megfogyása 
pedig a Maros beömlése által okozott duzzadás eredményének 
látszik lenni, a 19—21. szelvényterületek fogyása a vedres- 
házi átmetszés nagymérvű képződésével és a marosiszap lerakó
dásával látszik összefüggésben lenni, mely körülményt még 
súlyosabbá tette a 20-ik szelvénynél Magyar- és Török-Kanizsa 
közt a Tiszának két ágra szakadása.

A 0 és +  5 m. vízállások alatti keresztszelvények terü
leteinek nagyobb hosszúságokban való fogyása is, ezek szerint 
összefüggésben látszik lenni a mellékfolyók beömlésével és a 
tulszéles hullámterekkel.

Ezekből pedig az tűnik ki, hogy az anyameder fejlődése 
általában hátramaradt a mellékfolyók beömlésénél és a tul
széles hullámtereknél; a közép tiszai szakaszra vonatkozólag 
pedig a szakasz elején és végén ez idő szerint még létező 
tulszéles hullámterekkel látszik összefüggésben lenni az a 
jelenség, hogy e szakaszon fejlődött ki aránylag legkevésbé 
a +  5 m. vízállás alatti keresztszelvények területei.

Miután azonban nem lehetetlen, hogy a keresztszelvények 
középmélységeinek és területeinek fogyása csak véletlenül esik 
össze a tulszéles hullámterekkel, szükséges kutatásainkat még 
tovább folytatni, mielőtt e kérdésben megállapodásra jutnánk 
és kutassuk nevezetesen ama körülményeket, melyek közt a 
meder határozott fejlődést mutat, úgy a középmélységek, mint 
a szelvényterületek megnagyobbodásában.

Tekintve а О és +  5 m. vízállások keresztszelvényeinek 
középmélységeit és területeit a létező adatok azt mutatják, 
hogy ott, a hol mind a két terület együttesen növekedett:

A szóban levő három szakaszon 36 eset közül 20 eset
ben a Tisza mindkét oldalán töltés létezik, és a hullámtér 
szélessége 350—3000 méter közt váltakozik.

Nyolcz esetben a Tiszának csak egyik oldalán van töl
tés, a hullámtér szélessége pedig 600—5000 méter közt válta
kozik.

Hat esetben a Tiszának egyik oldalán sincs töltés, és 
1500—3850 méter közt váltakozik a hullámzás szélessége.

Két esetben a Tiszának mindkét oldalán nyílt hullám
tere van, melynek szélessége túlhaladja a 9000 métert.

Vizsgálódásaink eme eredményei pedig azt mutatják, 
hogy a meder néha ott is határozottan képződött, a hol nyilt 
és aránylag igen széles hullámterek léteznek ; de láthatni, hogy

mégis legtöbbnyire ott képződött a meder mélysége és terű- 
lete együttesen, a hol a Tisza vizének szétömlését mindkét 
oldalon töltések akadályozzák, és a hullámtér nem szélesebb 
3000 méternél.

Nem állíthatni tehát az eddigi adatok alapján, hogy a 
meder fejlődésének hátramaradása elválaszthat!anul összefügg 
a hullámtér tulszélességével, mert egyéb kedvező körülmények 
mellett a tulszéles hullámtérben is határozottan előhaladhat a 
meder fejlődése úgy mélység, mint terület tekintetében. Az 
azonban mégis kitűnik az eddigi adatokból, hogy a hullámtér 
tulszélessége kedvezőtlen hatással van a meder fejlődésére és 
egyéb okokon kívül azért is maradt a szolnoki szakaszon leg- 
hátrább a +  5 m. vízállás alatti szelvények bővülése, mivel e 
szakaszon fordul elő aránylag legnagyobb összefüggő hosszú
ságokban a tulszéles hullámtér (IV. rajzlap).

Ezután a képződésben hátramaradt átmetszések körülmé
nyeit kutatva, és a szóban forgó három szakaszon csak azokat 
az átmetszéseket tekintve, melyek leghátrább maradtak kép
ződésükben, vagyis a melyek az anyameder nagyságához 
viszonyítva, még csak lji részben képződtek ki, úgy találjuk, 
hogy 14 átmetszés közül:
3 átmetszésnél a hullámtér szélessége 700—1000 m. közt van
3 „ 1000-2000 „ „ „
4 „ 2000—3000 „ „ „
3 „ „ „ „ 3000 méteren felül.

Ha pedig azokat az átmetszéseket tekintjük, melyek már 
teljesen anyamederré képződtek, úgy találjuk, hogy 28 át
metszés közül
5 átmetszésnél a hullámtér szélessége 500—1000 m. közt van
9 * „ 1000-2000 „ „ „
9 „ „ „ „ 2000—3000 „ „ „
5 „ „ „ „ 3000 méteren felül.

Ezekből kitűnik, hogy az átmetszések képződése, vagy 
nem képződése nem függ a hullámterek szélességétől, mivel 
igen széles hullámtereken ép úgy kiképződnek, vagy nem 
képződnek az átmetszések, mint a szükebb hullámtereken

Az átmetszések kiképződése ennélfogva más egyéb körül
ményektől függ, melyeknek további kutatása azonban jelen 
feladatunk keretén kívül esik.

Noha a szolnoki szakasz fejlődésének két tekintetben 
konstatált hátramaradása kívánatossá teszi, hogy a tulszéles 
hullámterek megszüntetésével és az átmetszések fejlesztésével 
a közép Tisza fejlődése elősegítessék; az ily munkák léte
sítésének elhatározásánál és végrehajtásánál mégis igen nagy 
óvatossággal szükséges még ez idő szerint eljárni.

A szegedi folyamszakasz fejlődése ugyanis határozottan 
hátrább áll a közép tiszai szakasz fejlődésénél. Mindaddig 
tehát, mig a szegedi szakasz fejlődésének nagyobb mérvű elő- 
haladása ki nem mutatható, káros eredménynyel járhatna a 
vele szomszédos szolnoki szakasz fejlődését nagy mérvben 
siettetni, mert azzal csak szaporittatnék egyrészről a szegedi 
szakaszba bejutó iszapmennyiség, pedig ezen szakasz saját 
mellékfolyóinak iszaphozományát és a saját képződéséből eredő 
hordalékot sem birta eddig feldolgozni, illetve tovább vezetni, 
másrészről a közép tiszai szakasz erőszakos fejlesztésével, 
illetve a tulszéles hullámterek eltöltésével aránylagosan gyor- 
sittatnék a Tisza nagyvizének leérkezése a szegedi szakaszra 
és növelné azon eshetőségeknek számát, melyekben a Tisza 
nagyvize összetalálkoznék a Kőrös és Maros nagyvizeivel; a 

i minek természetes következménye lenne, hogy Csongrádon és

тшеашт
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Szegeden többször kaphatnánk magas vizeket, mint különben 
és ezek esetleg még magasabbra emelkedhetnének, mint 
eddig.

Azonban önként értetődik, hogy a partvédelmi munkák 
és egyes átmetszések bővítése, melyek a nagyvizek lefolyását 
észrevehetőig nem gyorsítják, ha különben fontos helyi érde
kek követelik, hamarább is megkezdhetők, mielőtt a szegedi 
szakasz fejlődésének nagymérvű előhaladása konstatálható 
lesz, épen azért, mivel az ily szórványos kisebb munkák a 
nagyvizek lefolyását nem képesek észrevehetőig meggyorsí
tani és ezzel a szegedi szakaszon káros lerakódást vagy viz- 
szinemelkedést okozni.

18. §.

Általános m egjegyzések a Tisza fejlődéséről.

Noha a közép Tisza fejlődésének előhaladása és 1884-ik 
évi állapota a fentebbi részletes fejtegetésekkel lehetőségig ki 
van mutatva, és azzal a kitűzött feladat megoldása be van 
fejezve, mégis mielőtt fejtegetésünket bezárnék, igen érdekes
nek tartjuk, általános megjegyzések gyanánt elősorolni mind
ama eredményeket, melyek kutatásaink közben a Tisza fejlő
désére vonatkozólag kiderültek.

A rendelkezésünkre álló adatok nem elegendők ugyan 
arra, hogy belőlük a Tisza fejlődésének részleteire teljesen 
biztos következtetéseket vonhassunk le, körülbelüli tájékozásra 
azonban elegendők és addig is, mig a sok időt, munkát és 
költséget igénylő alapos, kimerítő tanulmányozást meg lehet 
ejteni a Tisza egész hosszában, minden esetre hasznos azokat 
az eredményeket megismerni, melyek a létező adatokból is 
már kisebb-nagyobb pontosságai kimutathatók.

A létező adatokból pedig a tokaji, szolnoki és szegedi 
folyamszakaszok fejlődésére nézve a következők tűnnek ki:

1. A Bodrog beömlése Tokaj alatt a 0 és +  5 m. 
vízállások keresztszelvényeinek középmélységeiben némi csekély 
fogyást látszik ugyan okozni, de ennek daczára ugyanott a 
keresztszelvények területei, egy keresztszelvényt kivéve, nem 
kisebbedtek, sőt még némi bővülést is mutatnak.

A Sajó-Hernád beömlésének hatása az eddigi adatokból 
Ítélve úgy látszik azt eredményezte, hogy a 0 és +  5 m. viz 
alatti középmélységek és területek némely keresztszelvényben 
kissé megfogytak és ott is, a hol növekedtek, csak keveset 
növekedtek.

Ároktő és Puszta-Domaháza, illetve Dorogma és Tisza- 
Szőllős közt az anyameder fejlődésében határozott visszaesés 
mutatkozik, a mennyiben a középmélység majd minden kereszt- 
szelvényben megfogyott és a szelvényterület is legtöbbnyire 
kisebb lett. E jelenség némi részben az ottani tulszéles hullám
terekkel látszik összefüggésben állni.

Tisza-Sas és Mindszent között a fenti értelemben szintén 
visszaesés mutatkozik az anyameder fejlődésében, mely Cson- 
grádig a tulszéles hullámtérrel, Csongrádon alul pedig a Kőrö
sök beömlésével látszik összefüggésben állni.

A Kőrösök vizének beömlése nagy mértékben duzzasztja 
a Tisza vizét. 1881-ik év óta azonban határozott javulás mutat
kozik e tekintetben.

A Maros beömlésének duzzasztó hatása szintén kimutat
ható több évről, ügy látszik, hogy a Maros általában 
meglassítja a Tisza vizének folyását a betorkolás előtt; és 
valószínűleg ezzel áll összefüggésben az a jelenség, hogy a 
marostorkolattól felfelé az alföldi vasút hidjáig fogyás mutat
kozik a keresztszelvények középmélységeiben és területeiben. 
Szeged városnál a 0 viz alatti középmélység majd mindegyik 
keresztszelvénynél kissé növekedni, de a + 5  m. alatti kö
zépmélység és terület kissé megfogyni látszik.

A vedresházi 90. sz. nagy átmetszés alatt körülbelül 
Szanádig, szintén fogyás mutatkozik a keresztszelvények kö
zépmélységeiben és területeiben, mely fogyás összefüggésben 
látszik lenni a vedresházi átmetszés nagymérvű fejlődésével és 
a Maros hordalékának lerakódásával, mintha az átmetszésből 
elmosott és a Maros hordalékából lerakódott nagytömegű föl
det a Tisza nem bírta volna eddig egészen feldolgozni és 
tovább szállítani.

Zentától kezdve végig a Dunába ömlésig a középmély
ség egy-két helyen fogyást mutat ugyan, de a 0 és + 5  m. 
viz alatti szelvényterületek mindenütt határozottan megbő- 
viiltek.

2. A tokaji, szolnoki és szegedi folyamszakaszokon mu
tatkozó fejlődésekre nézve a rendelkezésünkre álló adatokból 
az tűnik ki, hogy:

A 0 viz alatti keresztszelvények középmélységei az összes 
681T kilométernyi hosszúságból 365 6 kilométerben növeked
tek, és 2555 kilométerben fogytak; tehát az összes hossz 
58°/0-ában növekedtek és 42°/0-ában fogytak.

A +  5 m. viz alatti keresztszelvények középmélységei 
852'8 kilométer hosszban növekedtek és 278'3 kilométer hossz
ban fogytak, vagyis az összes hossz 56°/0-ában növekedtek és 
44%-ában fogytak.

A 0 viz alatti keresztszelvények területei 482 3 kilo
méter hosszban növekedtek és 148‘8 kilométerben fogytak, 
azaz az összes hossz 76%-ában növekedtek és 24°/0-ában 
fogytak.

A -)- 5 méter vízállás alatti keresztszelvények területei 
490 0 kilométer hosszban növekedtek és 141T kilométerben 
fogytak; vagyis az összes hossz 78°/„-ában növekedtek és 
22%-ában fogytak.

A Tisza medrének feneke tehát a folyam hosszának több 
mint fele részében mélyedett, a mederszelvény területe pedig 
a folyamhosszuak több mint 3/4-ed részében megbővült.

3. A meder fejlődése által 1884-ik év végéig megmoz
dított földtömeg, eltekintve az átmetszésekben megmozdított 
földtömegektől, — mind a három szakaszban a 0 viz alatti 
szelvényben összesen mintegy 48'571,000 in3, ellenben ebből 
egy rész ismét lerakodott, mely az átmetszésekben megmoz
dított földtömegekből és a mellékfolyók hordalékából lerakó
dott földtömegekkel együtt 7.244,000 m3; ennélfogva a 0 viz 
alatti keresztszelvényekből mintegy 41.327,000 m3 látszik vég
leg elmosottnak.

A -f 5 m, vízállások alatti keresztszelvényekben meg- 
mozdittatott összesen 75.737,000 m3, ebből lerakodott 8.595,000 
m3, tehát 67.142,000 m3 végleg elmosatott.

Ezekből úgy látszik, hogy áttalában véve mintegy 67 
millió köbméternyi földmunkát végzett a Tisza önerejéből és 
pedig ennek körülbelül 2/3-ával a 0 viz alatti keresztszelvényeket 
bővitette; a miből kitetszik, hogy a Tisza magamagát a talajba 
általában mélyebben beágyazta a szabályozás megkezdése óta.
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Az a megnyugtató jelenség látszik továbbá ezekből, hogy a 
már megmozdított földtömegnek aránylag kis része rakódott 
le ismét a Tisza medrében és legnagyobb része valószinüleg 
az elvágott régi kanyarokat és hullámtereket töltötte fel, egy 
bizonyos része pedig valószinüleg végkép elúszott a Tisza 
vizével. A Tisza fejlődése tehát határozott előhaladást mutat 
abban a tekintetben, hogy az emberi czélokból emberi kezek 
által számára teremtett új helyzethez hozzá alakuljon és habár 
erre vonatkozó számbeli adataink nem pontosak, mégis kitet
szik belőlük, hogy a Tisza vize e tekintetben már is igen 
nagymérvű hasznos munkát végzett.

4. A nagyvizek általában nagyobb magasságokra emel
kednek jelenleg, mint a szabályozás előtt. Ez természetes 
következménye volt a nagyvizek határtalan szétömlése meg- 
gátlásának, vagyis annak, hogy a nagyvizek lefolyásai töltések 
közé vétettek. Kivételt e tekintetben egyedül Szolnok város 
képez, hol most is körülbelül azokat a magasságokat érik el 
lefolyásuk közben a legnagyobb vizek, mint régente. Leg
rosszabb helyzetbe jutott e tekintetben Szeged vidéke, de itt

is az 1881. év óta végrehajtott mederszabályozási munkáknak 
kedvező hatása már határozottan kimutatható ; sőt remélhető, 
hogy az átmetszések további fejlesztésével és a meder további 
mélyedésével és bővülésével — bár sok idő múlva — végre 
el lesz érve az az állapot, melyben a nagyvizek általában 
véve ismét a szabályozás előtti 0 viz feletti magasságokban 
fognak lefolyni.

5. A Kőrösöknél utóbbi években végrehajtott nagymérvű 
mederszabályozási munkáknak már is érezhető az a kedvező 
eredménye, hogy a Kőrösök nagyvizei hamarább érkeznek a 
Tiszába és többnyire megelőzik a Tisza nagy vizének leérkeztél, 
mely eredmény a Szeged vidéki vízállások magasságaira 
csakis kedvező hatással lehet.

6. Teljesen helyesnek és jó eredményűnek bizonyult be 
ennélfogva az utóbbi években követett ama törekvés, hogy a 
szegedi folyamszakasz fejlődése a lehetőségig elősegittessék, 
egyszersmind az ugyané szakaszon beömlő oldalfolyók nagy
vizeinek lefolyása a lehetőségig meggyorsittassék.





A KÜLFÖLDI VÍZRAJZI HIVATALOK

S Z E R V E Z E T É N E K  ÉS EL J Á R Á S ÁN A K

MEGISMERTETÉSE.





A külföldi vízrajzi hivatalok 
s z e r v e z e t é n e k  és  e l j á r á s á n a k

megismertetése.
Midőn a vízrajzi osztály az eléje tűzött feladatok meg

oldásához hozzáfogott, szükségesnek és czélszerünek találta azon
nal — mintegy előmunkálatképen — a külföldön már hosszabb 
idő óta létező és szép eredményeket felmutató hasonló czélu 
hivatalok szervezetét, működésűk különféle ágazatait, valamint 
adataiknak mily irányban és mily módon való feldolgozását 
részletes tanulmány tárgyává tenni.

E tanulmány czélja első sorban az von 
hivataloknál alkalm«"'

Indokolva volt ugyanis első sorban azokat a kisebbszerű 
hidrogi-afiai hivatalokat tanulmányozni, melyek szervezetükre 
és hatáskörükre nézve egyszerűbbek; ilyen a csehországi, 
svájczi és badeni és csak azután menni át a nagyobbszerüekre, 
a milyen az olaszországi és főleg a francziaországi, mely ma 
már a műszaki vízrajzi igazgatás terén rendkívül fontos és 
naffv??*b ■ *~'*e. mint
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általán felhasználtassanak, szükséges a csehországi vizszerkezet 
eme különleges alakulására tekintettel lenni.

Csehország határai a Duna, Odera és Rajna vízválasztó 
hegységeivel majdnem egybe esnek, és igy e hegygerinczek 
által körülvett, mintegy katlanszertí alakulása folytán igen érde
kes vizszerkezetet mutat, mely főleg egyöntetűségénél fogva a 
kimerítő hidrológiai tanulmányozásra rendkívül alkalmas.

Csehországnak főfolyója az Elba, valamint legnagyobb 
mellékfolyója a Moldva és mindkettőnek valamennyi mellék
folyója majdnem kivétel nélkül Csehország területén erednek 
és folytatják utjokat az Elbába, mint főfolyóba való beszaka
dásukig. Az Elba maga az ország északi részén, közel Tet- 
sclien alatt zárt szelvényben hagyja el az országot, és itt ve
zeti le az országnak majdnem összes területére esett csapadék
lefolyásra kerülő részét az Északi-tenger felé.

A teljes vízrajzi megismerésnek ama főkelléke tehát, 
mely a forrásnál kezdő tanulmányozást igényli, itt teljesíthető. 
Miután ugyanis Tetschennél az Elba vízmennyisége majdnem 
kizárólag csak az ország területére esett csapadékból szárma
zik : az összes terület csapadékának lefolyásra kerülő része, 
az Elbában lefolyó vízmennyiség által, itt mintegy számon 
tartható és a kettő közti viszony megállapítható.

Ezenkívül ugyancsak az ország katlanszerü alakulása 
folytán a meteorologiai viszonyok és főleg a csapadék elosz
lásai egyöntetűek; a mi hidrológiai tekintetben szintén igen 
fontos.

Csehország folyói a forrásvidék folyóinak általános jelle
gével bírnak. Torrensek, erős esésüek, áradásaik gyorsak, na 
gyök, de rövid tartamuak. Ily folyóknál a mederviszonyok 
változása °’-őszakos;

Ez utóbbi osztály hidrometriai (vízmérési) munkálatai 
között a leglényegesebb : egy rendszeres vizmércze-hálózat léte
sítése és a vízállások rendszeres jegyzéseinek eszközöltetése.

A vizmércze-hálózat tervezetének megalkotásánál, a mér- 
czék helyének kiválasztásánál tekintettel vannak arra, hogy 
azok lehetőleg szabályos mederalakkal és zárt szelvénynyel 
biró helyekre kerüljenek.

A hidrometriai osztály második lényeges feladata, a 
folyók víztömegének mérés általi meghatározása. A fő- és 
mellékfolyókon számos különböző vízállásnál tett sebesség- 
mérések által meghatároztatnak: az ezen folyók által külön
böző vízállásnál és különböző időkben levezetett víztömegek.

Ezekből látható, hogy a csehországi hidrografiai intézet 
működése főleg a csapadék és annak lefolyása közt létező 
összefüggés kipuhatolására, tehát tisztán a jelenlegi vízviszo
nyok megállapítására irányul.

Magának a folyómedernek múltja, jelenje és ebből a 
meder fejlődésének mozzanatai legalább eddig nem vétettek 
különös tanulmányozás alá.

Áttérve a bizottság eddigi működésének részletezésére, 
teendői közül megemlítendő:

III.

A vízgyűjtő területek összeállítása.
Kezdve a forrásvidék és a legkisebb mellékfolyások víz

gyűjtő területénél és fokozatosan előre haladva és összegezve 
egész a főfolyók összes vízgyűjtő területéig, táblázatiing össze- 
állittattak az ország összes folyóinak vízgyűjtő területei.

A cs. kir. katonai földrajzi intézet 1: 144,000-es mér- 
asz tó vonalak, előre megállapított elvek

-lr ft- i»-l '• * -
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A meteorologiai alosztálynak szervezése után első teen
dője volt a folyók vizgytijtő területein minél több oly eső
mérő-állomást létesíteni, melyek nem állanak belyi befolyások 
alatt, hanem a vidéket általánosan jellemző csapadékviszo
nyokat adják.

Az ez irányban kifejtett tevékenység kitűnik abból, hogy:
1875-ik év elején 81 esőmérő-állomás volt, tehát 1677 

□  -kilométerre esett egy állomás.
1875-ik év végén 74 esőmérő-állomás
1876-ik „ „ 84 11 11
1877-ik „ „ 92 n n
1879-ik „ „ 162 11 и
1885-ik „ „ 176 n ii

tehát 295 Ц -kilométerre esett egy állomás.
A kész csapadék-adatoknak a lefolyás tanulmányozása 

czéljából eszközölt csoportosítása és feldolgozása tekintetében — 
a vízrajzi osztály tapasztalatain okulva — lényeges haladás 
tétetett.

Kezdetben ugyanis valamely év csapadékviszonyainak 
jellegzésére az országban létező számos állomás közül négy 
jellegző állomás lett kiválasztva és ezek napi csapadékmeny- 
nyisége grafikailag és táblázatban közölve. (A csapadékok 
megjelölésénél hó és eső közt különbség nem tétetett.) Ezen
kívül felrakattak az ország összes állomásain észlelt napi csa
padékmennyiségek összege, mely a folyó legalsó mérczéin ész
lelt vízállások görbéjével összehasonlítva, megadja — az egész 
ország csapadékviszonyainak jellegzésére — a lefolyási idők 
és viszonyok általános képét.

Később az illető vízgyűjtő területet jellegző csapadék
mérő állomás csapadékgrafikonja alá a vízgyűjtő folyó víz
állásainak grafikonja állíttatott, a mi által a csapadék mennyi
sége és a lefolyásra kerülő viz mennyisége közti összehason
lítás már a mellékfolyókon is lehetséges volt. Azonkívül a 
csapadék szilárd (hó) s folyós állapotára, valamint az olvadást 
jelző középhőmérsékletre is tekintettel voltak.

Az egész ország csapadékviszonyainak jellegzésére pedig 
már nem a csapadékösszegek, hanem azok közepe lett kitüntetve.

Mindezen tapasztalatok után végre bizonyossá lett, hogy 
a helyes összehasonlítás alapját nem az egyes jellegző állomások, 
hanem csak az illető folyóvíz-gyiijtő területének állomásaiból 
vett közepek adhatják.

A tökéletesbitett jelenlegi eljárás a következő:
Kezdve a legfelső szakaszon (a forrásvidéken) és foly

tatva a lefelé mindinkább nagyobbodó vízgyűjtő területeken: 
az egyes folyók vízgyűjtő területén levő állomások észleleteinek 
közepe, mint napi csapadék, fekete lépcsőzetes vonallal van 
kitüntetve. Minden vízgyűjtő területnek ily. csapadékgrafikonja 
alatt fel vannak rajzolva az összegyűlő vizet befogadó és 
levezető folyónak azon mérczéiről a vízállások grafikonjai, 
melyek az erről a területről leérkező összes vizet mutatják.

Ezenkívül a grafikai táblázatok nevezetesebb csapadék
adatai még számszerinti táblázati kimutatásokban is közölve 
vannak, melyekben a hóalaku csapadékok zárjel közzé tétet
nek és a napi csapadékokon kívül tartalmazza a havi és évi 
csapadék maximum-, minimum- és középértékeit, valamint az 
egész vízgyűjtő területen azon évben volt legnagyobb napi 
csapadék helyét, idejét és magasságát.

Végig tekintve az ekként összeállított táblázaton, mely 
a csapadék és vízállások összefüggését mutatja, azonnal szembe 
ötlik annak előnyös, érdekes és használható volta.

Látható belőle ugyanis, hogy bizonyos leesett csapadék- 
mennyiség, mikor és mily mérvű emelkedést okozott a víz
állásban ? ezen emelkedések árhulláma mily sebességgel halad 
lefelé és mily mérvben mutatkozik az alsó mérczéken ? Lát
juk végül azt is, hogy az egyes évszakokban, mily különböző 
módon járulnak a csapadékok a folyóvizek táplálásához?

Szóval az egész vizszerkezet működésének teljes képét 
adja egy ilyen táblázat.

V.

Vizmérczék és vízállások.
A bevezetésben említve volt, hogy a csehországi vízrajzi 

bizottság első teendői közzé tartozott: a vizmérczék szaporítása 
és azoknak, valamint a vízállások jegyzéseinek rendszere
sítése.

A fŐfolyók Csehországban is állami, a kisebbek tarto
mányi kezelés alatt állanak. Előbbieken már hosszabb idő óta 
vannak rendszeres vizállási feljegyzések. Először az állami 
folyók vizmérczéi voltak megvizsgálva, szaporítva és szükség
hez képest átalakítva.

A mellékfolyókon a vizmérczék felállítása a vízrajzi 
bizottság által eszközöltetett. A lényegesebb mellékfolyókon 
több, a kisebbeken legalább egy-egy mérczét állítottak fel. 
ügy a felállítás, mint a leolvasás költségei a vízrajzi bizott
ságnak erre szolgáló külön dotatiójából, tartományi segélylyel 
fedeztetett.

A mérczék felállításának előmunkálatai és felvételei a 
kerületi mérnökök és a hidrografiai bizottság mérnökei által 
közösen végeztettek.

A mérczék felállítása iránt kifejtett tevékenységet leg
jobban jellemzi a mérczék számának tetemes növekedése, mely 
az alábbi kimutatásból látható.

A vizmérczék számának kimutatása:

1 vizrajzi bizottság szervezése előtt 1877 1878 1870 188» 1883 1884 1885

Moldova folyóban 1 9 7 7 8 9 11 12 11

Elba folyóban . í  9 5 5 6 6 10 10 10

Mellékfolyóknál . — 2 5 7 20 23 22

Összesen . 9 12 14 19 22 41 45 43

A vízállások jegyzésének rendszeresítése czéljából a hidro
grafiai bizottság egy mérczeleolvasási utasítást dolgozott ki, 
melynek lényegesebb pontjai a következők:

A leolvasások centiméterben jegyeztetnek -(-és — jellel.
Hullámzásnál a közép, duzzadásnál a legalacsonyabb és 

jég esetében a felvágott jégen keresztül felhatoló viz magas
sága olvastatik le.

A leolvasások rendesek és rendkívüliek. Rendes leolva
sás naponkint háromszor történik: reggel, délben és este; 
még pedig nyáron 6, 12 és 6 órakor, télen 7, 12 és 5 óra
kor, de ettől esetleg el is lehet térni.

Az állami kezelés alatt álló folyókon ez a rendszer 
eddig még nincs behozva és naponként kétszer, illetve egy
szer történik a leolvasás.

A háromszori leolvasás a hidrografiai bizottság által 
újonnan szervezett valamennyi vizmércze-állomáson történik
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és határozott szándék a főfolyókon is idővel ez eljárást 
behozni.

A rendes jegyzéstől való eltérés, vagy a hiányos fel
jegyzés a jegyzet rovatában mindenkor kiteendő és semmi 
esetre sem hallgatandó el.

A rendkívüli észlelések gyors áradáskor, az áradás mér
véhez képest, nagyobb számban történnek, igen nagy áradá
sok alkalmával pedig éjjel többször, sőt néha óránként olvas
tatnak le a vízállások.

A mérczejegyzőnek előre ki kell azt a személyt jelölni, 
a ki őt akadályoztatása esetére helyettesíti.

A mérczejegyző a íolyón történő minden említésre méltó 
körülményt, időjárást, esőt stb. naplójába bejegyezni és mér- 
czéjét tisztán tartani köteles.

Minden hó elsején a múlt havi vízállások kimutatását 
két példányban beterjesztik.

Az állami kezelés alatt álló folyóknál a vízállások jegy
zését a folyam-, hid- és utfelvigyázók teljesitik, a kidrografiai 
bizottság által szervezett mérczéknél pedig külön díjazott 
mérczejegyzők, kiknek évi fizetése 30 forint.

Jövőre a vízállások jegyzékében a viz minőségére, illetve 
iszaptartalmára vonatkozó jegyzések is be fognak vétetni.

A beérkezett vízállások feldolgoztatván, táblázatokban 
és rajzokban összeállittatnak. Utóbbinak a vizlefolyási viszo
nyok kellő áttekintése czéljából igen nagy fontossága van ; 
kapcsolatban a már fentebb említett csapadékadatokkal.

Minden mércze vízállása külön alapvonalra egyszerű vo
nallal van felrakva. Az egyes mérczék vonalai pedig egymás 
alatt azok természetes sorrendjében következnek, a folyó és 
mércze nevével együtt. Miután ebből a mérték kicsisége miatt 
az egyes vízállások számadatai le nem volnának vehetők, sőt, 
miután ezeknek nem is ez a czéljuk, hanem csak az átnézet 
megkönnyítése, azért minden mérczéről vau még egy külön 
táblázati kimutatás szerkesztve.

Ez tartalmazza az év minden napjáról a vízállást, to
vábbá az évi és havi maximum és minimum, valamint a havi 
és évi középvizállást.

A rendkívüli észlelések csillaggal jeleztetnek.
A jegyzet rovata a jégjárás, olvadás, duzzadás és ha

sonló körülményekre vonatkozó jegyzeteket tartalmazza.

VI.

A vizsebességmérések és azok feldolgozása.
A csehországi hidrografiai bizottság munkaprogrammjá- 

nak főpontjai közzé a folyók víztömegének közvetlen mérések 
általi meghatározása is tartozik. Még pedig legelső sorban az 
országból leérkező összes víztömegnek az Elbán Tetschennél 
való megmérése, és később e mérések folytatása a mellék
folyókon.

A csehországi hidrografiai bizottság vizsebességmérésé- 
nek, módozatainak, műszereinek és eredményeinek részletes 
leírása e tanulmány keretén kívül esvén, csak néhány legfon
tosabb erre vonatkozó adat és vezéreszmének közlésére lehet 
szorítkozni, annál inkább, mivel a csehországi méréseknél 
alkalmazott műszerek és módok, melyek Harlacher tanártól 
erednek, nálunk is eléggé ismeretesek és használtatnak.

A Tetschennél 1875 óta teljesített hidrometriai mérések 
czélja a következő főpontokban foglalható össze:

1. Mennyi viz folyik az Elbában különböző időben, 
különböző időtartalomban és különböző vízállások mellett ?

2. Mily viszonyban állanak a csapadékmennyiségek a 
lefolyt víztömegekhez ?

3. Mennyi vizet vezet az Elba egyes rendkívül nagy, 
vagy rendkívül kis vízállásoknál ?

4. Mennyiben jogosult, vagy nem, a folyók vízmennyisé
gének gyakran hangoztatott általános apadása ?

5. Az Elba medrének felvétele.
6. Az Elba vizszinesése változásának nyilvántartása.
A Tetschennél végrehajtott hidrometriai méréseket a 

hidrografiai bizottság egy külön kiadványában igen részletesen 
és az eredményeket igen átnézetesen előtüntető módon dol
gozta fel. A követett eljárás a következő volt:

Tetschen alatt, a hol a folyó eddigi legnagyobb vizvál- 
tozásában (— 068 m. vízállástól +  1035 m.-ig) zárt szelvény
ben foly, és a hol egy évtized óta rendesen kezelt állami viz- 
mércze van, egy 1750 m hosszú, közel egyenes és szabályos 
folyamszakasz vétetett fel észlelési szakaszul; melyet állandóan 
megtartva ezen a szakaszon történtek 1875 óta a mérések.

Az észlelési szakasz helyzete a legnagyobb pontossággal 
felvétetett és benne 56 keresztszelvény tűzetett k i ; egymástól 
átlag 32 méternyi távolban; a keresztszelvények vizalatti pont
jai, 2 méter távolokban, vastárcsás mérőmdakkal vétettek fel.

Ezen 56 keresztszelvény közül 13 főkeresztszelvénynek 
tekintetik, melyek egymástól átlag 150 méterre vannak, a 
többi 43 közbenső keresztszelvény. A főkeresztszelvények he
lyei jobb és bal parton tartós, nagy fixpontokkal vannak állan
dósítva és pontosan bemérve. A közbenső szelvények pedig 
csak ideiglenesen vannak megjelölve.

A keresztszelvények az 1876—1879. évekbgn történt 
minden sebességmérésnél újólag felvétettek, hogy belőlük a 
meder változása is kitűnjék.

A keresztszelvény adataiból berajzoltattak a helyrajzba 
az egymástól 0-2 méterre különböző mélységek rétegvonalai, 
melyek világos képet nyújtanak a meder alakjáról.

A keresztszelvények adatai ezenkívül táblázatosán is 
összeállittattak, még pedig a szelvényt 0'2 méter magasságú 
keskeny vízszintes részekre osztva, ezek területei kiilön-külön 
meghatároztattak. Ezekből azután a szelvény összes területe 
minden vízállásra pontosan kivehető, a mi a víztömeg ki
számítását rendkívül megkönnyíti.

Az észlelési szakasz esésviszonyainak lehető pontos meg
állapítására minden keresztszelvényben a viz fixirozva lett, 
úgy a jobb, mint a bal parton; a miből kitűnt, hogy a két 
parti esés helyenként lényegesen külömbözik egymástól. A 
fixirozás akkép történt, hogy mindkét parton, minden szelvény
nél beosztott és belejtezett kis segédmérczéket állítottak be, 
és két észlelő a két parton felülről lefelé haladva, azokat 
egyidejűleg leolvasták.

A két parton fixirozott vízmagasságok középvonala véte
tett azután a viz sodrának esési vonalául és a sebességmérés
nél ez volt mérvadó, miután a sodorban foly az összes víz
tömeg legnagyobb része. Megkisérlették a sodor esésének uszó- 
léczczel való direkt mérését is, a mi tekintettel a 0'00049-nyi 
esésre sikerült is.

Az 1876-tól 1881-ig terjedő időközben ezen a szakaszon 
összesen 14 részletes esésmérés történt — 047 vízállástól 
+  5Ю0 m. vízállásig, és belőlük a vízállás és vízesés váltó-
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zása közti fontos összefüggés megállapíthatott. Az eredmények 
pedig egy nagyobb torzításit hoszszelvényben felrakattak.

A sebességmérések keresztülvitelére nézve megjegyzendő, 
hogy azok, a kellő hajó és egyéb készletek hiányában, vala
mint a nagyobb vízállások alkalmával beálló nagy sebesség 
(3'5 m.) miatt, csak a — 0'35 és D69 m. vízállások közt 
lettek a Harlacher-féle szárnykészülékkel végrehajtva. A 
nagyobb vizek sebességmérése pedig csak úszókkal történt, de 
eddig csak a -f- 5'38 m. vízállásig.

1882 óta azonban a vízrajzi bizottságnak már nagyobb 
és tökéletesebb felszerelése van, mely lehetővé teszi a nagy 
vizeknek is pontos megmérését, a mi feladatát fogja ezutánra 
képezni a bizottságnak, miután az Elba eddigi legnagyobb viz- 
változása — 068 tói -f- 10'35-ig terjed, az eddigi mérések 
pedig csak a — 0’35 és -+- 5-38 m. vízállások közt teljesítettek.

A vizsebességmérő műszerek állandói (koefficziensei) egy 
külön e czélra felszerelt állomáson katároztatnak meg, még pedig 
álló vízben és külön a kisebb, külön a nagyobb sebességekre; 
minélfogva a műszer állandója egyenletének görbéje is kisebb és 
nagyobb sebességű, külön jellegű részből áll.

•A mérések a folyamban több irányban lehorgonyozott, 
vagy átfeszitett kötélhez kapcsolt pontonokkal történt.

Az egyes szelvényekben előforduló vízmélységek függé
lyeseire és ezekben a mérési pontok számára, valamint az 
észlelés időtartamára nézve a tapasztalat azt mutatta, hogy a 
vízmélység függélyes vonalában inkább kevesebb számú pont 
választandó, de ezekben az észlelés hosszabb ideig történjék, 
úgy hogy a kezdetben 1 perczig tartott észlelés hiányos ered
ményein okulva, később az észlelés időtartama 3—5 perczig 
lett kiterjesztve, a mi által sokkal rendesebb görbék és használ
hatóbb eredmények nyerettek.

Az ’ tapasztaltatott továbbá, hogy a mérés időtartama 
főleg akkor, midőn a vízállás gyorsan és lényegesen változik, 
minél rövidebb legyen; és már ezen szempontból is inkább 
kevesebb, de pontosabb és hosszabb tartamú észlelés történjék, 
mivel a változó vizállásból származó redukcziók az eredmény 
pontosságát lényegesen befolyásolják,

Az Г97 és 5\38 m. vízállás (már árvíz) közti észlelések 
úszókkal történtek nagyrészt azért, mert ehhez nem sok elő
készület szükséges, sőt esetleg gyorsabban is végezhető; minél
fogva főleg akkor ajánlatos, ha az árvíz rövid tartamú.

Az ily mérések felületi úszókkal történtek, melyek a 
felső főszelvény felett, a szelvény különböző szélességeiben 
elbocsáttattak és a parton mérő-asztalról követve és többszö
rösen bemetszve, a felső és alsó szelvényhez érkezésének ideje 
egy kronométerről leolvastatott, és ez időtartamból, valamint 
a végig úszott út hosszából, mely 167 m. volt, kiszámíttatott 
a folyó felszíni sebessége.

Úgy a szárny, mint az úszóval való mérések, a fentebb 
leirt észlelési szakasz közepén fekvő főszelvényben történtek 
különböző vízállásoknál.

Ezenkívül a mérések ellenőrzésére még két alantabb 
fekvő szelvényben is történtek néhány esetben kontrol-méré
sek közel ugyanazon vízállásoknál, mint a főszelvényben.

A csehországi hidrografiai bizottság Tetsehennél 1876-tól 
1881-ig összesen 6 nagyobb közép vízálláskor és árvízkor tett 
úszóval méréseket U97 és 5'38 m. vízállások közt, és 14-szer 
közép- és kisvizkor teljes, és olykor kontrol-méréssel kapcsolat
ban, pontos szárnyméréseket— 035 és +  U69 vízállások közt,
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összesen tehát, 20 sebességmérést hajtott végre — 035 és 
-|- 5-38 m. vízállások közt.

Ezek közül

összesen 162 vertikálisnak 
1019 pontjában

1876- ban 2 szárnymérés történt
1877- ben 10 „ „
1879-ben 2 ,, „
1881-ben 6 uszómérés történt.

A szelvények átlagos szélessége 140 m. és ebben a 
szárnymérések alkalmával a mérési függélyek egymástól 10—12 
méternyire voltak.

A véghezvitt 6 uszómérésnél összesen 173 észlelés tétetett.
A mi az árvíz rohamos apadásának a sebességmérésre 

való befolyását illeti, az tiint ki, hogy a 2 */2 óráig tartó uszó
mérés alatt bekövetkezett 0'16 méternyi apadás a mérésered
ményére lényeges befolyással nem volt.

A mérésről vezetett napló berendezésére nézve meg
említjük, hogy az egyes függélyekben végrehajtott sebesség- 
mérések egy külön lapra jegyeztetnek be. Azonkívül egy 
külön táblázatban nyilvántartatnak a mérés tartama alatti 
vizszinváltozások és e vizváltozások közepéből határoztatik meg 
az a normális közép vízállás, melyre az egész mérés redukál- 
tatik, végül az eredményekből az azonos sebességek vonalai 
(Isotachea) berajzoltatnak a szelvényekbe.

A sebességmérések eredményei igen részletesen és át- 
nézetesen állíttatnak össze.

Minden szelvénynél az egyes függélyekben tett mérések 
külön felrajzoltatnak, még pedig a direkt és redukált mérések 
eredményei külön-külön kitüntetve. Továbbá az egyes függélyek 
paraboláiból a függélyek középsebességeit kiszámítván, magá
ban a szelvényben felrakatnak és belőlük Harlacher grafikai 
módszere szerint a lefolyt vízmennyiségek kiszámíttatnak.

Végre a főszelvényre egy átnézetes rajzban a különféle 
vízállásoknál nyert adatok grafikailag felrakatnak, és a fel
rakott pontokat görbe vonalokkal összekötve, ezekből az egyes 
vízállásoknál a szelvényterület, hidraulikus radius, középsebes
ség, maximális sebesség és víztömeg közti összefüggés egész 
világosan látható.

A szárnynyal történt sebességmérések eredményeiből a 
vízmennyiség meghatározása könnyű volt. Az úszóm éréseknél 
azonban csak felszíni sebesség-adatok álltak rendelkezésre; 
ezekből tehát előbb az illető szelvény középsebességét kellett 
kiszámítani. Erre nézve a meglevő szárnymérések eredményei 
adtak útmutatást.

Megkisérlették ugyanis azt a középarányszámot meg
határozni, mely az egész szelvény középsebessége és leg
nagyobb sebessége, valamint az egész szelvény középsebessége 
és a felszíni sebességek közt létezik.

De ezekből kitűnt, hogy a vízállás nagyobbodásával 
ezek az arányszámok lényeges eltéréseket mutatnak és velük 
számítva az uszómérések adatait: hibás és eltérő mennyisé
geket adnak. Ezért inkább egy-egy függélyben a felszíni 
és ugyanazon függélyben a középsebesség közti arányszám 
állapíttatott meg. Ez arányszám közel állandónak 0 7 9 —0'86-nak 
találtatott, és az uszómérések adatai ily módon feldolgozva 
kielégítő eredményt szolgáltattak.

Mindezen mérések és számításoknak czélja volt megálla
pítani még azt a viszonyt is, mely a vízállás és a lefolyt víz
mennyiség közt Tetsehennél létezik, úgy hogy bármely víz
állásnál a lefolyó víztömeget ebből azonnal kiszámítani vagy 
leolvasni lehessen.

8*
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A leirt — 0'35 és +  5'38 méter vízállás közti 20 mérés
ből meg lett azután a víztömeg görbéje határozva. A függélyes 
tengelyre t. i. az egyes mérések vízállásai rakattak fel, a 
vízszintes tengelyre pedig a megfelelő víztömegek. Az igy 
eredményezett görbe vonal egy rendes felső fokú parabolától 
a pontosság mérvéhez képest többé-kevésbé eltér, melyek közepei 
egy parabola vonallal összeköttettek; e parabolának egyenlete: 
Q =  £ (H  +  1-45)* . . .  bol H  — a vízállás, S és x  állandó, az 
állandók az észlelések eredményeiből határoztalak meg.

De miután a vízállás és víztömeg közti viszony a nagy- 
és kisviznél természetszerűleg más, a görbe tulajdonsága is e 
két vízállásnak megfelelő darabon egymástól különbözik. A 
víztömegek görbéje két egymásba simuló és külön egyenlettel 
biró parabolából áll. Az ezen parabolákból lemért, vagy az 
egyenletekkel kiszámított víztömeg a direkt mérés eredményei
től kisebb vízállásnál 2 7 Л ,  nagyobbaknál l°/0 eltérést mutat
nak ; a mi azonban a gyakorlat igényeinek tökéletesen megfelel.

A mérések eredményei a -f- 5'38 méter vízállásig ter
jedvén, a víztömeg említett kiszámítása e határig teljesen 
biztos, de miután a legnagyobb viz 10'35 méter volt Tetschen- 
nél, ennélfogva a +  5'38 méter és ezen legnagyobb vízállás 
közti víztömegek addig is, mig az erre vonatkozó mérések a 
legközelebbi nagy árvizeknél megejthetők lesznek, az eddig 
ismert szabály szerint határoztalak meg.

A mi a hidrografiai bizottság által a mellékfolyókon végzett 
viztömegméréseket illeti: ezekről a hivatalos kiadványokban 
eddig nincs jelentés téve; de Harlacber tanárnak a műszaki 
folyóiratokban közzétett (Allgemeine Bauzeitung 1886) igen 
érdekes közleményeiből kitűnik, hogy ezen mérések már 
serényen folynak.

Nevezett közleményekben Harlacber tanár a számos 
mérés eredményeiből és a gyakorlat igényeiből kiindulva, azon 
meggyőződésnek ad kifejezést, hogy nem szükséges árvízkor 
nagy költséggel járó teljes szelvény sebességméréseket tenni, 
hanem elegendő a felszíni sebességet erre szolgáló külön méré
sekkel alkalmas helyen (például hidaknál) megmérni és az egyes 
függélyek felszíni sebességét, 0‘85 elfogadott arány számmal 
szorozva, az eredményt a függély középsebességének venni.

Ily módon kevés költséggel lett már eddig is a Moldova 
számos mellékfolyójának vize különböző vízállásoknál meg
mérve és a fentihez hasonló görbék megszerkesztve.

Ha igy valamennyi folyóról a vízállások és víztömegek 
összefüggését jelző görbék meg lesznek szerkesztve, akkor a 
vízállások távirati megsürgönyzésével az alsó állomások víz
állása már napokkal előre lesz közölhető, és igy árvízkor az 
árvédelem, kisvizkor pedig a hajózásnak rendkívül becses 
szolgálatot fog tenni.

Ily előre jelzések már jelenleg is történnek a beszer
zett adatok alapján, és már eddig is igen lényeges szolgálatot 
tettek főleg a hajózás tekintetében, melynek az Elbán gyak
ran kell küzdeni a kisviz miatti nehézségekkel.

VII.

A kiadványok.
A csehországi hidrografiai bizottság eddigi működésének 

főbb mozzanatait és eljárásait, valamint eredményeit külön 
kiadványokban tette közzé. E kiadványok egy része az egyes 
fontosabb hidrografiai műveletek eredményeit közli; másik 
része pedig a minden évben („Hidrometriai észleletek“ czim

alatt) megjelenő évi jelentés, mely a lefolyt év csapadékait és 
vízállásait tartalmazza.

Ezek közzététele és terjesztésének czélja, egyrészt a 
nagy közönséggel megismertetni, hogy az egyes folyó és az 
egész ország hidrológiai viszonyai mikép állanak és fejlődnek, 
másrészt számos egyénnek és testületnek tudományos, de főleg 
gyakorlati czéljaira becses és hiteles adatokat szolgáltatni.

A hidrografiai bizottságnak keletkezése óta 1886 végéig 
10-re megy az általa közzétett kötetek száma, ezek közt a 
gyűjtő területek és vizsebességi mérések eredményeinek, vala
mint a mérczerendezés ügyének egy külön kötet van szentelve.

A minden évben megjelenő „Hidrometriai észleletek“ 
tartalmazzák :

1. Abban az évben a mérezék állapotán, számán és 
észleleteiben tapasztalt változásokat.

2. Egy általános leírásban közli arról az évről a viz- 
állas, jégjárás és csapadékviszonyoknak általános jellegzését, 
az előfordult árvizek vagy rendkívüli kisvizek, vagy oly 
körülmények megemlítését és általános tárgyalását, melyek a 
lefolyt évben különösen a folyóvíz viszonyainak fejlődésére 
jellegzők voltak.

3. A fő- és mellékfolyók valamennyi vizmérczéje napon
kin t vízállásainak táblázati kimutatását, melyeknek szerkezete
I. alatt meg volt emlitve.

4. Az egyes lényegesebb folyók gyűjtő területén létező eső
mérő-állomások adataiból számított napi középcsapadék-mennyi- 
ségek táblázati kimutatásai, azok havi és évi minimum, közép 
és maximum értékei, a mint az IV alatt részletesen le van írva.

5. Grafikai táblázatok, melyek szerkezete IV alatt rész
letesen meg van ismertetve; tartalmazzák az egyes folyók 
vízgyűjtő területeinek napi csapadék közepeit és alatta az 
ezen területekkel korrespondáló mércze vízállásait.

A fő- és mellékfolyó minden vizmérczéjének grafikai 
vonalát, és egy főhelyen, az olvadási viszonyok jellegzésére, 
a maximum, minimum és közép hőmérséklet vonalát.

A mint a fentebbiekből látható, a csehországi hidro
grafiai bizottság eddigi működését főleg a csapadék és lefolyó 
vízmennyiségek közti összefüggésre és a vízállás előre jelzésére 
irányozta, mig a mederfejlődés kutatása teljesen háttérbe szorult.

Az alkalmazott sebességmérő műszerek és módok kitű
nőek és általánosan használhatók.

Kitűnőek és bármely viszonyok közt alkalmazhatók to
vábbá a vízállás és csapadék grafikai táblázatának berende
zése és az azokban követett eszmemenet. Mig a vízállások 
táblázat szerinti összeállítása és egyes mérezék szerinti csopor
tosítása, tisztán ugyan és elég tájékoztátóan, de összeségében 
nem adja a lefolyási viszonyok oly átnézetes képét, mint 
mikor azok együttesen vannak összeállítva.

B.

A svájezi hidrometriai hivatal.
I.

Svájcz hidrografiai viszonyai.
Svájcznak különleges vízrajzi helyzete, a gyűjtő terü

letek közel fekvése és nagy kiterjedése, a számos vadvíz,
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hegyi patak, tavak és medenczékkel együtt érdekes, de sok ] 
tanulmányt igénylő vizszerkezetet alkotnak.

A nagy esésii és torrens folyók, nagy záporok után, 
tekintélyes áradásokat okoznak, hóolvadás idején pedig 
az áradások gyakran gyors és katasztrófaszertt jelleget vesznek 
fel. Ily körülmények közt természetes, hogy a védelem és 
előzetes gondoskodás eszméjével az árviz előre jelzése szük
ségének eszméje is önként fejlődött.

Ebből és hasonló szempontokból kiindulva, a hidrológiai 
tanulmányozás legfontosabb része itt is a csapadék és lefolyó 
viz mennyisége közli viszony megállapítására volt irányozva. í 
Csakhogy Svájczban e megállapítás egy határozott rendszer 
szerint és általános érvényű alapeszmékből kiindulva, gyakor
latilag leszármaztatott számítási utón történt. Ez eszmék (Lau
terburg mérnök eszméi) alább közöltéinek.

П.

A svájczi hidrometriai hivatal felállítása.

A svájczi hidrometriai megfigyelések rendszeresítése, 
illetve egy erre szolgáló külön hivatal felállításának eszméje 
Lauterburg svájczi mérnöktől ered, ki ez eszmének a svájczi 
természettudományi társulatban lelkes előharczosa volt és a 
kinek sikerült is az érdekelt köröket az eszme fontosságáról 
már 1866—1870 körül meggyőzni. A hidrometriai hivatal a 
svájczi természettudományi társulat által lett életbeléptetve és 
hat éven át Lauterburg volt a különálló és önállólag működő 
hivatalnak vezetője.

1872 óta e hivatal a svájczi építési felügyelőségbe 
olvasztatott be és ezzel önálló hatáskörének és gyakorlati 
jelentőségének nagy részét elveszítette; de szervezetének alapja 
mai alakjában is az, mely Lauterburg által meg lett alkotva, 
és melynek főbb vonásai lentebb úgy közölvék, a mint azok 
az önálló hivatal működése számára megalkotva, 1872-ig 
gyakorlatban voltak.

III.

A svájczi hidrometriai hivatal czélja és 
működési programmja.

A hidrometriai észlelések szervezetének szabályzata, a 
hidrometriai hivatal feladatait a következő általános ponto- 
zatokban foglalja össze:

1. A vizek (forrás, patak, folyók, tavak, gletscherek) 
állásainak és vízmennyiségeinek észlelése.

2. A vízállások és a vízgyűjtő terület légköri állapota 
közti viszonyra vonatkozó észlelések gyűjtése és feldolgozása.

Az észlelések czélja:
a) Pontosabb s bővebb adatokat szolgáltatni, számos 

közhasznú ipari és közgazdasági kérdés megoldásához, főleg 
a gyakorlati vízépítés terén. Ezekhez tartoznak a helységek 
és földterületeknek, árvizek és partszakadások elleni védelme 
és biztosítása a mezőgazdasági, ipari, vízhasznosítási, valamint 
a hajózási kérdések. A mindinkább terjedő vizügygyel kapcso
latos egészségügyi kérdések (talajvizkérdés) stb.

b) A hidrografiai és természettani rokonkérdések tudo
mányos fejlesztése.

A hidrometriai mérés a víznek különféle halmazállapot
ban való mérésével, mint csapadékvíz (hó, eső) folyó vagy 
álló viz foglalkozik.

Tanulmányozás alá vétetnek:
A viz- és csapadékviszonyoknak a hőmérséklet válto

zásaival való összefüggése.
A viz vegyi alkatrészei, összetételei és a jégképződés

nek viszonyai.
Az elpárolgásnak, a folyók, források és talajvíz táplálásai

nak viszonyai.
A vízviszonyoknak a növényzetre ható befolyása.
A b) alatti kérdések másodlagos fontosságunknak vétet

nek. Legelső sorban tanulmányoztatnak gyakorlati fontosságuk
nál fogva: a csapadékok és belőlük keletkezett vizek eloszlá
sának és változásának viszonyai. Mindezen észleléseknek vég- 
czélja azonban nemcsak azoknak egyszerű feljegyzése és össze
állítása, hanem elegendő adat létében oly számítási alap és 
módozat megállapítása, mely jövőben a vizváltozások előzetes 
kiszámítására használható legyen.

Ezekre a számításokra és e czélból gyűjtendő adatokra 
nézve mérvadó szempontok a következők:

1. Mely számítások szolgáltathatnak a vizépitészet jelen 
állásában a gyakorlatnak elegendő biztos eredményeket?

2. Tekintettel a vízviszonyokra, mely számításokra van 
főleg a gyakorlatnak és a tudománynak szüksége?

Ezekből kiindulva és szem előtt tartva a gyakorlati czélt, 
a véghezvitt mérések vonatkoznak: a források és folyóvizek 
vízmennyiségeire, a beszivódás, elpárolgás, elszivárgás és a 
vegetáczióra való befolyásra. Ezekből úgy határoztatnak meg 
a viszonyszámok, hogy azok nem általános érvényűek, hanem 
minden esetben az illető terület viszonyaihoz alkalmazkodnak.

E czélok elérésére, fontosságuk sorrendjében, a következő 
adatok határoztatnak meg:

A kis-, közép- és nagyvizeknél lefolyó vízmennyiségek ; 
nemkülönben egyes rendkívüli csapadékok alkalmával, vagy 
igen nedves időszakok rendkívüli árvizeinél lefolyó vízmennyi
ségek. E meghatározások vagy mérés, vagy számítás utján 
történnek. Az előbbeni vagy direkt mérés (szárny, Darcy cső 
stb.), vagy keresztszelvény és esés mérésből, az utóbbi pedig 
csapadékokból számítja a lefolyó víztömegeket.

Továbbá meghatároztatnak a hordalék és annak lerakodó 
mennyisége, valamint a viz iszap és szerves anyag tartalma.

A csapadékból számítás utján nyert lefolyó vízmennyi
ségnél a különféle alakban lehulló csapadékon kivlil még az 
elpárolgás, beszivárgás, forrástáplálás, vízhasznosítás és a talaj 
alkotása is tekintetbe vétetik.

IV.

Felvételek, táblázatok és kiadványok.

A fenti czélok elérésére szükséges felvételek és műve
letek :

1. A folyók vízgyűjtő területei.
2. A vízgyűjtő területek hossz- és keresztszelvényei.
3. A vizgyüjtő területek geológiai viszonyai, tekintettel 

főleg azok vizátbocsátó, vagy át nem bocsátó voltára.
4. A hegyi és lejtőségi, valamint művelési (kulturális) 

viszonyok.



62 A KÜLFÖLDI VÍZRAJZI HIVATALOK SZERVEZETÉNEK ÉS ELJÁRÁSÁNAK MEGISMERTETÉSE.

5. A csapadékok mennyisége, a csapadékos napok és 
időszakok számának és csoportosításának kimutatása.

6. A csapadék-eloszlás térképének (izohietikus térkép) 
megszerkesztésére szolgáló felvételek.

7. Törzskönyv készítése, melyben az összes folyókról 
összegyűjtött adatok általános kimutatása foglaltatik.

Y.

Kísérletek.

A hidrografiai működés keretébe fel vannak véve az 
egyes különös szempontokból teendő kísérletek is, még pedig 
úgy nagyban, mint kicsinyben. A nagyban való kísérletek 
általános észleléseken alapulnak, a részletes kísérletek pedig 
az egyes kiválasztott észlelési szakaszokon teendő részletes 
megfigyeléseken. Ezeken az esőmérő- és meteorologiai állomá
sok sűrűbbek és észlelései gyakoriabbak, esetleg önműködő 
és feljegyző csapadékmérők alkalmaztatnak.

A vízállások gyakrabban és sűrűbben, esetleg önjegyző 
mérczékkel folyton jegyeztetnek.

Az észlelés alá vett területeken különösen kiszemelt sza
bályos folyószakaszokon a lefolyó vízmennyiség különböző 
vízállásoknál megméretett, és a talált eredményekből a víz
mennyiségek táblázata és görbe vonala megszerkesztetett.

A részletes kísérletekre szolgáló területeken a meder, 
valamint a vízgyűjtő terület összes viszonyai lehetőleg részle
tesen vétettek fel, úgyszintén a létesített talajjavítások, le
vezető csatornák, gazdasági művelés, talajvíz és egyéb körül
ményekben beállt változások részletesen ki vannak puhatolva.

VI.

A svájczi hidrometriai hivatal szervezete.

A hidrometriai hivatal szervezetének alapeszméje:
A teljes felelősség minden észleletért és az eredmény fel

dolgozásáért.
A külső észlelések eredményei feldolgozás előtt mindig 

átvizsgáltatnak és összehasonlítás utján kiigazittatnak. A kiad
ványok, kiadás előtt, külön szigorú tudományos bírálat alá 
•vétetnek.

Úgy a személyzet, mint a kiadványok, valamint az 
egész szolgálat működése tudományos ellenőrzés alatt állanak. 
Az észlelések eredményei havonként, az összegezett és csopor
tosított eredmények pedig báromhavonkónt és félévenként 
tétetnek közzé.

VII.

A hidrometriai hivatal működése.

A hidrometriai hivatal első teendője a meteorologiai, de 
főleg az esőmérési állomások számának szaporítása volt.

Ez irányban a mozgalom a svájczi természettudományi 
társulat meteorologiai bizottságából indult ki és 1880-ik év 
végével Svájcz északi részében már 90-re emelkedett az eső
mérő állomások száma.

A meteorologiai és esőmérő állomások a svájczi meteoro
logiai központi hivatal vezetése és felügyelete alatt állanak, 
kivéve azon állomásokat, melyek a részletes kísérletek, vagy 
tisztán hidrológiai tanulmányozás szempontjából a hidrometriai 
hivatal által külön állíttattak fel.

VIII.

A meteorologiai és csapadék-észlelések.

A meteorologiai állomásokon észlelteinek naponként há
romszor a :

Nedvességmérő,
Hőmérő,
Légsulymérő,
Szélirány és erősségmérő.
Felhőzet és vonulási iránya.
Az idő jellege.
A csapadék mennyisége, minősége és tartama.
Ezek táblázatosán kimutatva, minden hó végével a köz

ponti hivatalba küldetnek, a hol azok feldolgozás alá ke
rülnek.

Az esőmérő-állomásokon a táblázatokban a következő 
adatok jegyeztetnek :

A naponként reggel 7 órakor, az esőmérőtartalmának 
megmérése által nyert csapadékmennyiség mm.-ben, mely az 
előtte való nap rovatába jegyeztetik.

Igen nagy csapadéknál még este 7 órakor is történik 
egy mérés, melynek eredménye külön jegyeztetik fel.

A csapadék minősége és az egyes csapadékmennyiségek 
leesésének ideje és tartama is lehetőségig pontosan bejegyez
tetnek.

Az észlelésekben történt rendellenességek, hibák stb. 
külön megjegyeztetnek.

A hó végével a táblázat a központba beküldetik.
Az esőmérő-állomások összes felszerelése az esőmérőből áll.
Az esőmérő szerkezete hasonló a nálunk használtakhoz, 

egy esőfelfogó és gyűjtőből áll, melyek egymásba kapcsolva 
egy földbe ásott czölöpön nyugvó, háromszögletű asztalkára 
erősitvék. A gyűjtő edény egy külön hüvelylyel körül van 
fogva, mely az elpárolgás megakadályozására szolgál. A fel
állításra nézve megjegyeztetik, hogy a földszin felett egy méter 
magasságban, szabad, nyílt helyen fáktól és épületektől lehe
tőleg távol állíttatnak fel az esőmérők.

Havazás esetén a felfogó tölcsér eltávolittatik és a gyűjtő 
edénybe esett hó megolvasztása után megméretik.

A meteorologiai észleletek eredményei a nálunk is szoká
sos mődon dolgoztatnak fel. Csakhogy ezenkívül az egyes évek 
csapadékviszonyai — izohietikus térképen — egyenlő eső- 
mennyiségü görbékkel vannak világosan kitüntetve, a mi a 
hidrológiai tanulmányozást nagyon megkönnyíti.

IX.

A vízállások feldolgozása.
A beérkezett vízállások a hidrometriai hivatalban átvizs

gáltatnak, kiigazittatnak és a vízgyűjtő terület csapadékaival
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kapcsolatosan grafikailag feldolgoztatnak. A feldolgozott víz
állások félévenként kerülnek kiadásra, és egy lap 6 hónapi 
vízállást tartalmaz.

A vízállások grafikonja egy nagyobb folyó és hozzátar
tozó mellékfolyóiról egy vagy több lapon felülről lefelé menő 
sorrendben tartalmazza a főfolyó vagy közben beömlő mellék
folyónak vizállási görbéjét.

Minden folyóra tehát egy vagy több külön grafikai lap 
szolgál, melyeknek szerkezete a következő:

A lap fején a folyó, illetve a vízgyűjtő terület neve és 
az illető év áll.

A lap maga az év minden hónapjára — 5 napi cso
portjára — és minden napjára külön függélyes vonalakat tar
talmaz.

Az egyes állomások vizállási görbéi egymás alatti víz
szintes rovatokban vannak berajzolva.

A legfelsőbb vízszintes rovat az illető vízgyűjtő terület 
csapadékviszonyait jellegző, egy vagy több meteorologiai vagy 
esőmérési állomások csapadék adatait, valamint napi közép 
hőmérsékletét tartalmazza.

Az egyes napi csapadékok az illető nap függélyes vona
lán jelzett vastag fekete, lépcsőzetes vonallal jelezvék.

A napi közép hőmérséklet egy folytonos vonallal, annak 
havi maximuma és minimuma külön ponttal vannak megjelölve.

Az illető meteorologiai állomás földrajzi hossza és széles
sége, úgyszintén tengerfeletti magassága ki van tüntetve. 
Az illető vízszintes rovat utolsó részében az évi maximális 
és minimális hőmérséklet, az illető napok megjelölésével, vala
mint az évi közép hőmérséklet számokban és grafikailag van 
kijelölve.

A csapadék vízszintes rovatának utolsó részében az évi 
összes csapadékmennyiség, az egynapi maximális csapadék 
mennyisége és annak kelte van bejegyezve.

Az egyes vizmérczék vizállási vonalai egymástól külön 
választva természetes sorrendben, egymás alatti rovatokban 
vannak fekete vonalakkal berajzolva. Ha közben mellékfolyó 
torkollik be, akkor a sorrendben ott, az illető mellékfolyó 
mérczéjének vonala következik. E rovat a vízállás vonalán 
kívül, mely oly mértékben van rajzolva, hogy minden nap 
vízállása egy centiméter pontossággal leolvasható, tartal
mazza még:

az illető mércze 0 pontjának tenger feletti magasságát, 
az illető hely földrajzi hosszúságát, 
az illető hely földrajzi szélességét,
a folyó ezen mérczéjéig tartozó összes vízgyűjtő területet, 
az ezen mérczén eddig észlelt legmagasabb és legala

csonyabb vízállást (0 felett, vagy alatt méterekben).
Ez általános adatokon kívül az illető év adataiból szám

szerűit ki vannak tüntetve:
az évi középvizállás napja és magassága számokban és 

rajzban,
az évi legnagyobb vízállás napja és magassága számok

ban és rajzban,
az évi legkisebb vízállás napja és magassága számokban 

és rajzban.
Egy ilyen táblázat a csapadéknak a vízállásokkal való 

összefüggését az év egyes szakaiban, valamint az egyes árhul
lámoknak a mérczén való mikori és mily mérvű jelentkezését 
igen világosan előtünteti.

Felülről lefelé az egyes napok rovatait követve látható, 
hogy a leesett csapadékok mily vizállási csúcsokban jelent
keznek a legfelsőbb mérczéken ? és mily sebességgel és magas
sággal érkeznek a völgyekbe ?

XI.

A svájczi hidrométriai hivatal irányeszméi.
(Lauterburg mérnök szerint.)

Az előbbiekben röviden előadván a svájczi hidrométriai 
hivatalnak működési programmját és eljárását úgy, a mint az 
eredetileg önálló intézet keretében tervezve és egy ideig 
kivive volt, kiegészítésül fontos és érdekesnek látszik Lauter
burg mérnöknek, ki a hidrométriai hivatalnak Svájczban meg
teremtője és ez eszmének lelkes előharczosa volt, azon gya
korlati eszméit, eljárási módjait és törekvéseit röviden elő
adni, melyeket ő megvalósítani igyekezett és a melyek az 
1876-ban megjelent tartalomdus miivecskéjében ki vannak fejtve.

Czélja volt oly számítási módozatokat gyakorlati utón 
leszármaztatni, melyeknek alkalmazásával a gyűjtő területek 
nagysága és minősége, valamint a csapadékok észleléséből az 
egyes folyóvizeken bizonyos időkben és helyeken lefolyó víz
mennyiségeket előre meghatározni lehessen még oly esetben 
is, mikor az illető helyen direkt mérést véghez vinni lehetetlen.

E vízmennyiségeknek előre meghatározása számtalan víz
hasznosítási és árvédelmi szempontból igen fontos. Azonkívül 
a számítások megadják a csapadékmennyiség ama részét is, 
melyek elpárolgás, beszivárgás és más utakon elfogyasztatnak 
és a melyekről, daczára nagy fontosságuknak, eddig még igen 
kevés adatunk van.

Ezen megközelítő számítások azonkívül még a vízgyűjtő 
területeken beállt változásoknak hatását a lefolyó vízmennyi
ségekre is kimutatják és igy általuk az erdőirtás és befásitás 
fontos hatása is tanulmányozható, valamint elkülönítve a hor- 
dalékos és hordaléknélkiili árvizmennyiségeket, a folyó horda
lék mennyiségeiről is tudomást szerezhetünk.

Ezekből a főbb eszmékből kiindulva, az egyes vízállások
nál lefolyó vízmennyiségek definicziója szempontjából bizo
nyos elfogadott vizállási fogalmak és elnevezések alapján, az 
egyes vízállások következőleg jellegeztettek:

1. A képzelhető legkisebb vízállás.
2. A kisvizállások közepe.
3. A középvizállás (valamennyi vízállás közepe).
4. A nagy vizek közepe.
5. A képzelhető legmagasabb árvíz.
6. A rendkívüli (minden számításon és kombináczión 

kívül eső) katasztrófaszerü árvíz.
Svájczban a hidrografiai vizsgálatok czélja: ezen hatféle 

vízállásnak megfelelő vízmennyiségeknek elméleti megállapí
tása, vagyis a vízmennyiségeknek a csapadékmennyiségekből, 
bizonyos tényezők segítségével, számítás utján való meghatá
rozása.

A nyert eredmények oly pontosak voltak, melyek a gya
korlati igényeket teljesen kielégítették.

A számítások alapjául szolgáltak:
1. A legkisebb vízállásnál a forrásvidék területén [^-kilo

méterenként elfogadott állandó forrásmennyiség, mely a forrás
vidék geológiai és egyéb viszonyai szerint bizonyos állandók
kal lett redukálva.
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2. A kisvizállások közepénél az 1. alatt említett állandó 
forrásmennyiség és az évi csapadékmennyiség.

3. A középvizeknél az évi csapadékmennyiségnek 5Д 
vagy 7/5-e, tekintettel a később magyarázandó állapot
tényezőkre.

4. A rendes árvizeknél egy négynapi folytonos eső (a 
vidék szerint 20—40 mm.) és az illető gyűjtő terület állapot
tényezője.

5. A rendkívüli árvizeknél, vagy az eddig volt legna
gyobb csapadék, vagy egy már meglevő 4. alatti árvíznek 
összetalálkozása egy más hasonló árhullámmal.

A mint látható, ezen meghatározás nem olyan, mely a 
legkisebb részletekig kiterjedne és inkább csak egyes állapo
tok jellegzését és az általános viszonyokat tartja szem előtt.

Az egész számítási eljárásban azon adatokon kívül, me
lyeket direkt észlelés utján nyerünk (csapadékok, hőmérsék
let) legfőbb fontosságú az úgynevezett „állapot-tényező11 (a), 
melylyel ugyanis a leesett csapadékot szorozni kell, hogy ez 
által a tényleg lefolyásra kerülő vízmennyiséget megkaphas
suk, valamint annak kiegészítője (1—a), mely a leesett víz
mennyiségnek beszivárgó, elpárolgó stb., szóval eltűnő ré
szét adja.

Ezen alapon t. i. a csapadék, vízgyűjtő terület, a glet- 
scherek és tavak tekintetbevételével és a hőmérséklet alap
ján az említett 5 vízmennyiségnek kiszámítására 5 képlet 
állíttatott fel.

A beállható rendkívüli árvizek meghatározása, a dolog 
természeténél fogva igen nehéz, mivel itt az előfordulható 
veszedelmes állapotokat folyton fokozott mértékben lehetne 
feltenni és igy a következtetésekkel végtelenig menni. Ez ok
ból a veszedelmes nagy árvizekre csak a közelebb fekvő és 
némileg valószínű feltevések veendők tekintetbe. Ez ugyanis 
akkor várható, ha a rendes középvizállás alkalmával a maxi
mális csapadéknak megfelelő árvíz keletkezik, mely ezen közép 
vízálláshoz adódik. E mellett megjegyzendő, hogy itt a közép 
vízállás alatt (mely fogalom sokféleképen érthető), az illető 
hely vízállásainak számtani közepe értendő.

A csapadékok tekintetbe vételénél a hó és eső elválasz
tandó, mivel azok más-más időben járulnak a vizek táplá
lásához.

Fentebb említve volt, hogy a számítás egyik legfonto
sabb részét képezik azon állapot-tényezők, melyekkel a csapa
dékmennyiséget meg kell szorozni, hogy annak lefolyásra 
kerülő részét megkaphassuk.

Az állapot-tényező (a) három részből áll; miután 1. mi
nél nagyobb a vízgyűjtő terület meredeksége, 2. minél kopá- 
rabb az és 8. minél tömöttebb és vizáthatlanabb, a csapadék
nak annál nagyobb része jut lefolyásra.

Tehát az a tényező meghatározása, tekintettel az 1., 
2. és 8. pontokra, három a1} a2, aa tényező meghatározá
sára oszlik.

A svájczi hidrométriai hivatal vezetője számos észlelet
ből a svájczi folyók és vízgyűjtő területei részére egy táblá
zatot állított össze az említett a2, «3 tényezőkről.

E tényezők meghatározása kétféleképen történhet, 
úgy mint:

1. Vagy csak egy nagyobb esőzés folytán beállt áradás
ból vezethetők le.

2. Vagy az évi nagy-, közép- és kisvizek és az ezeknek 
megfelelő évi csapadék vehető alapul.

Miután a szélső eset az, hogy a csapadékvíz vagy tel
jesen lefoly, vagy semmi sem foly le belőle, ennélfogva az a 
értékének egyik szélső határa : 1, a másik határa : 0.

Az észleletek eredményeinek összevetéséből kiderittetett 
az az összefüggés, mely a hosszabb tartamú esőzéseknél az 
egyes napi csapadékok és a belőlük eredő folyó-táplálék közt 
létezik. Ugyanis bizonyos, hogy az első nap csapadékából a 
legtöbb elszivárog és csak a 2., 3-ik stb. napok esőmennyiségei 
jönnek mindinkább fokozódott mértékben lefolyásra. Ezen el
oszlás és a csapadéknak mikénti számbavétele külön táblázat
ban van kimutatva. Tekintettel kellett továbbá lenni arra is, 
hogy a leesett csapadékmennyiségeknek az év különböző 
szakaiban, sőt egyes hónapokban is, más-más hányadrésze 
kerül lefolyásra. Ezt a tapasztalatokból kiderítették és egy 
időszaki tényező segélyével számításba vették.

Hogy a leesett csapadék mennyiben jut érvényre, mint 
a folyó tápláléka, ez függ még a talajnedvesség telitett vol
tától is. E fontos körülmény tekintetbevételére a táblázatok
ban több csoport tényező vétetett fel, melyek függnek a le
esett csapadékot megelőző idő nedves vagy száraz voltától, az 
évszaktól, a vízgyűjtő terület meredekségétől s megművelésé
től, a talaj alkotásától és rétegezésétől.

Az ezen tényezők szerint csoportosított táblázatokból azon
nal látni, hogy valamely leesett csapadéknak hányadrésze 
kerül a legközelebbi napokban lefolyásra ? és hányadrésze el
szivárog és elpárolog ? E táblázatok tisztán tapasztalati utón 
a megelőző észlelési eredményekből állíttattak össze. Az oly 
folyónál, melynek több mellékfolyója van, az említett számí
tások vagy minden mellékfolyóra külön vihetők keresztül és 
ilyenkor az említett állapot tényezők pontosabbak lesznek, 
vagy pedig az egész folyó völgyére átlagos értékek veendők, 
illetve megközelítőleg határozandók meg.

De ha részletenként vesszük tekintetbe az egyes mellék
folyókat, akkor, miután nem lehet az egész folyamvölgyre 
mindenhol a maximális csapadékmennyiséget egyszerre fel
tenni, szükséges ezen csapadékmennyiséget, melyből az ár
vizeket számítjuk, egy gyakorlatilag nyert koefficziens segélyé
vel az egyes gyűjtő területek nagyságai szerint redukálni; a 
mi czélra szintén táblázatok vannak készítve.

Valamely leesett csapadék vagy egyedül maga okoz 
áradást, vagy a már megáradt vízmennyiséget nagyobbitja. 
Ezek szerint az állapot-tényezők tekintetbevételével kiszámít
ható az egy vagy több csapadék hatása.

A mi a csapadéknak elpárolgás, beszivárgás stb. folytán 
eltűnő részét illeti, ez vagy az átlagos eredmények, vagy 
egyetlen egy csapadék vizsgálata által határozható meg. Kü
lönben az ily utón eltűnő csapadékmennyiségek úgyis kipuha
tolhatok, hogy azon csapadékokat vizsgáljuk, melyek egyes évsza
kok és hőmérséklet mellett, a mérczéken egyáltalán emelkedést 
nem okoztak, tehát a folyó táplálásához egyáltalán nem járultak.

Az előbb említett vizsgálatok legtöbbjére azonban szük
séges, hogy ismeretes legyen bármely vízállás mellett a ke
resztülfolyó vízmennyiség.

Az állapottényezők, valamint az egyéb említett tényezők 
szigorú meghatározására, mint fentebb említve volt, egyes 
kisebb területek voltak kiválasztva és rajtuk az észlelések és 
mérések a lehető legnagyobb részletességgel végrehajtva.

Az igy nyert tényezők azután az általános eredmények
ből levont tényezőkkel összeliasonlittattak és az eredmény elég 
kielégítőnek találtatott.
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Az előbbiekbeu ismertetve vannak Lauterburg mérnök 
főbb alapeszméi, a lefolyó vízmennyiségnek csapadékból szá
mítás utján való meghatározásáról.

Elvitázhatlan tény, hogy a Svájczban követett módon 
lehet egy erre szolgáló kiterjedt észlelési állomás-hálózat ada
taiból egyszerű számítással számos becses eredményt nyerni, 
melyek főleg az árvédelem és árvíz előre jelzésének igen nagy 
szolgálatára lehetnek. De másrészt kitűnik e vizsgálatok ter
mészetéből, hogy azokat sokáig, terjedelmesen és nagy gond
dal kell teljesíteni, főleg összetettebb vízhálózatnál, hol az 
egyes tényezők alakulására ható körülményeket csak igen ter
jedelmes és alapos vizsgálódások után lehet oly mérvben meg
határozni, hogy a velük megejtett számítás kielégítő pontos 
eredményt adhasson.

a

A liadeui meteorológiai és hitlrografiai 
központi hivatal.

I.

Baden nagyherczegség vízrajzi viszonyai.
A badeui nagyherczegségnek legnagyobb része a Rajná

nak és tekintélyesebb mellékfolyóinak termékeny völgyébe esik.
A Rajnának a badeni nagykerczegségbe eső része a 

folyónak középszakasza, tehát épen azon szakasz, mely a sza
bályozás tekintetében a legtöbb tanulmányt, elfajulása elleni 
védekezése pedig a legtöbb erőmegfeszitést igényli.

A Rajnának a badeni nagyherczegségben folyó szakasza 
átmenetet képez a torrens jellegű hegyi folyótól a lassú esésű 
síkság folyójához; itt is, mint minden hasontermészetü folyó - 
nál, a folyó egész fejlődése folytonos és nagymérvű átalaku
lásból és folytonos kanyargással kapcsolatos mederelfajulás
ból áll.

A kanyargó folyó folytonos partszakadásai egész közsé
geket és városokat pusztítottak el, melyek még nehány század 
előtt a történelemben szerepeltek, de most már nyomuk sincs; 
másrészt pedig az elfajult medrek eliszapolása új területeket 
teremtett, de a völgy nagy részét el is mocsárositotta.

A Rajnának hatalmas és havasokkal telt vízgyűjtő terü
leténél fogva az árvizek nagy magasságra emelkednek, a tava
szi olvadások, de igen sokszor a nyári és őszi áradások alkal
mával is olykor borzasztó pusztításokat visznek véghez.

A Rajna számos mellékfolyója is, melyek Badenben 
erednek, és melyek közt néhány igen tekintélyes nagyságú, a 
Rajnához hasonló viszonyokat mutatnak, annak árviztömegeit 
nagy mértékben szaporítják és a veszélyt nagyobbitják.

Alig múlt el évtized, melynek egy vagy több, némely
kor katasztrófaszerü árvize ne lett volna. E mellett az elfajult 
meder miatt még a kisebb árvizek is partszakadások által 
nemcsak falvakat és városokat pusztítottak el, de az árvíz 
ellen emelt gátakat megtámadva, általános árvízveszélyt terem
tettek és költséges töltésbelebbezéseket tettek szükségessé.

Természetes, hogy ezen viszonyok a Rajnán, hol már 
századok előtt a polgárosodás és az intenzív kultúrának a 
városokban központjai voltak, korán szülték a védelem és 
ezzel kapcsolatos folyamszabályozás eszméjét.

II.

A badeni hidrograíiai hivatal keletkezése és
czélja.

A Rajna badeni szakaszának folyton változó természete 
és annak folytonos átalakulásai voltak indító okai annak, 
hogy a vizépitészettel foglalkozó szakemberek figyelme ön
kéntelenül eme változások tanulmányozására irányittatott, és 
ezzel a hidrológiai tanulmányozások fontosságát szembetűnővé 
tették.

Előbb a szakkörök és az ezekben megindult mozgalom 
továbbterjedésével az érdekeltség, és végre a törvényhozás 
körében mindinkább tért hódított azon eszme, hogy előbb a 
szabályozandó folyó összes vízrajzi viszonyait kell alaposan 
ismerni, hogy ennek alapján a szabályozási munkálatoknak 
raczionális alapok és elvek szolgáltassanak.

Ezen eszmék elterjedéséhez hozzájárultak a nyolczvanas 
évek elején a Rajna mellékén beállt nagy árvizek pusztításai, 
melyeknek mintegy kényszerítő hatalma alatt 1883. év elején 
a badeni vízrajzi hivatal „Centralbureaux für Meteorologie und 
Hydrographie“ czime alatt életbe lett léptetve.

A hivatalnak a szervezés alkalmával előirt czéljai rövi
den a következőkben foglalhatók :

A folyton változó Rajua és hasontermészetü mellék
folyóinak viz-, meder- és egyébb összes viszonyaiból, főleg az 
évtizedek óta meglevő vizállási és felvételi adatokból azon 
fejlődési viszonyokat kipuhatolni, melyek a Rajna ezen szaka
szát jellegzik. Továbbá a csapadékviszonyok tanulmányozása 
által a vizlefolyási viszonyokat megismerni, melyek a folyó
szabályozás, árvédelem és árviz előre jelzés szempontjából 
fontosak, végül az eredményekből a jövő szabályozások ré
szére helyes alapot teremteni.

III.

A badeni vízrajzi hivatal szervezete és fel
adatai.

A badeni vízrajzi hivatal 1883-ban történt szervezése 
alkalmával a szervezet alapeszméje, a meteorologiai és víz
mérési szolgálatnak egyesítése és a hidrológiai munkálatokkal 
való összekapcsolása volt.

Az azelőtt külön működő meteorologiai szolgálat, a víz
mérési és hidrológiai teendőkkel együtt egy külön osztály 
hatáskörébe tétetett át, mely osztály a badeni vízügyek elő
adójának Honsell építési főtanácsosnak vezetésére bízatott.

A hivatal szervezetének szabályaiban megjelölt főfelada
tok a következők voltak:

1. A badeni meteorologiai állomások vezetése, azok fel
ügyelete, az eredmények gyűjtése, feldolgozása és kiadása.

2. Az időjárást jelző hivatal teendőinek ellátása.
3. A badeni folyókon létező vizmérczék jegyzésének fel

ügyelete, gyűjtése feldolgozása, sokszorosítása és kiadása.
4. A badeni nagyherczegség viz- és útépítési főigazgató

sága által az egyes műszaki kerületi hivataloknál elrendelt 
hidrometriai és hidrograíiai munkálatok vezetése.

5. A meteorologiát és hidrografiát érdeklő levelezések a 
bel- és külföld elöljáróságaival.
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6. Oly tudományos munkálatok teljesítése a meteorologia 
és hidrografia terén, melyek különösen Badenre birnak kiváló 
fontossággal.

7. A német birodalom és a külföld hason hivatalaival 
való szoros érintkezés és kiadványainak egymásközti ki
cserélése.

Ezen pontozatokban azonban a működésnek csak tág 
körvonalai vannak adva és miként a következő fejezetből ki
tűnik, a hivatalnak nemcsak teendői és hatásköre fejlődött 
rohamosan, hanem annak úgy tudományos, mint főleg gyakor
lati eredményei évről évre fokozottabb mérvben igazolták lét- 
jogosultságát és hatáskörének folytonos terjedését.

A hivatal személyzete, mely kezdetben a vezető építési 
főtanácsos és annak meteorologiai kérdésekben tanácsul szol
gáló egyetemi tanáron kivtil egy mérnök, egy segéd, egy raj
zolóból állt, a rohamosan szaporodó teendők folytán 1886-ban 
már a főnök és említett tanácsoson kiviil öt mérnök, egy 
meteorologiai asszisztens, öt rajzoló, egy litográfus és még 
néhány ideiglenesen berendelt segédmérnökből állt.

IV.

A badeni hidrografiai hivatal fejlődése.

A badeni hidrografiai hivatal minden évben terjedelmes 
évi jelentést, azonkívül fontosabb tanulmányairól időnként 
külön terjedelmes kiadványokat tesz közzé. E kiadványok 
élénken tükrözik vissza működésének gyors fejlődését.

Az első év teendői a meteorologiai szakban a követ
kezők voltak:

Az egész szolgálat rendszeresítése, az észlelések ellen
őrzése, az állomásoknak a központi hivatallal való gyorsabb és 
pontosabb közlekedése, az állomások időnkénti ellenőrzése, 
hogy az adatok megbízhatóságáról tudomást lehessen szerezni, 
a hidrografiai szempontból igen fontos csapadékmérő-állomások 
szervezése iránt terjedelmes javaslatok készítése, a meteoro
logiai és csapadékmérő-állomások kezelésére részletes utasí
tások kidolgozása.

A meglevő meteorologiai adatok rendszeres feldolgozása 
és összeállításából kezdődött a csapadékviszonyok általános 
tanulmányozása.

Ugyanezen irányban haladt a hivatal működésének má
sodik évében a meteorologiai szolgálat továbbfejlesztésében. 
Ugyanekkor állíttattak fel az esőmérő-állomások (számra nézve 
26) a folyók gyűjtő területének jellegző pontjain.

A tulajdonképeni hidrológiai munkálatok közül a műkö
dés első évében felemlitendők a vizmércze-jegyzések rend
szeresítése, felügyelése és pontos beküldése, azok felülvizsgálás 
után havonkinti és évenkinti feldolgozása és sokszorosítása 
iránt tett intézkedések.

Az első év lényeges eredményét a vizmérczeügy rende
zésére tett előmunkálatok, valamint a meglevő vízállások fel
dolgozásának és a gyűjtő területek összeállításának megindí
tása képezte.

A második évben a meglevő előtanulmányok alapján a 
mércze 0 pontjának és az egész mérczeügynek rendezése, a 
mérczének a vasúti precziz lejtméréssel való összekapcsolása 
teljesítetett. Ekkor kezdett a hivatal az árvíz előre jelzésének

ügyével, és az erre szolgáló utasítások kidolgozásával foglal
kozni.

Ugyanezen évben a hivatal müködéskörébe egy egészen 
új, gyakorlatilag rendkívül fontos kérdés tanulmányozását 
vonta be, mely hivatva van szabályozási kérdésekben elvi 
fontosságú eredményeket szolgáltatni.

Nevezetesen az utolsó években sok oldalról hangoztatott 
azon vélemény, hogy a folyóvizek szélsőséges viszonyainak, 
az igen kis vizeknek egyrészről és a rögtönös nagyvizeknek 
másrészről, oka inkább a gyűjtő területek gazdasági állapotá
ban beállt változásokban, mint magában a folyómeder alaku
lásaiban volna keresendő. Ezekkel hozattak kapcsolatba a 
belvizlevezetési és öntözési, valamint a hajózási bajok és 
ezek orvoslásául az erdőirtásokkal szemben a raczionális erdő- 
gazdaság és a kopár hegyoldalok befásitása ajánltatott.

Mindezekkel szemben csak a tapasztalat és a ténylegesre 
czélzó külön észleletek adhatnak helyes és elfogulatlan Íté
letet. A badeni hidrografiai hivatalnak e téren úttörő, bár még 
kezdetleges működése, mely általános érdeklődést keltett, ab
ban állt, hogy mindezen viszonyok alapos kikutatására egy 
kisebbszertt külön kísérleti területet és folyót választott ki, azt 
lehető kimerítően felvétette és tanulmányoztatta A folyó és
gyűjtő területének összes viszonyai, a geológiai, rétegzési, 
lejtőségi, erdőségi és megmüvelési viszonyok, az erdőirtások 
befolyása a lefolyó vízmennyiségekre és a hordalékra, a terü
let vizfelszivódása, a mocsarak képződése és lecsapolásának 
következményei ezen területen belül a legnagyobb részletes
séggel vannak tanulmányozva.

Bár az erre vonatkozó tauulmányok csak jelenleg van
nak folyamatban, eredményeik fontossága iránt már most sem 
lehet kétség.

Működésének harmadik évében kezdte a hivatal a régibb 
vízállások összeállítását és közlését, úgyszintén akkor lett a 
Rajna-szabályozás monográfiája egybeállitva és a tulajdon
képeni folyótanulmányozás, úgy a Rajnán, mint mellékfolyóin 
megkezdve, a melylyel a hidrografiai hivatal a tökéletesebb 
működés stádiumába lépett.

Hogy a hidrografiai hivatal előbb vázolt működése és 
eredményeinek gyakorlati értéke mennyire győzte meg a mérv
adó törvényhozási és érdekelt köröket, legjobban kitűnik ab
ból, hogy a Rajna és mellékfolyóinak tamdmányozására ki
küldött birodalmi bizottság Berlinben 1885-ben nemcsak a 
badeni szakaszon, hanem az egész Rajna árvizeinek tanulmá
nyozásával a badeni hidrografiai hivatalt mint az erre leg- 
hivatottabb közeget bizta meg.

A hivatalnak már eddigi eredményei a gyakorlatban 
számos vízügyi és szabályozási kérdésnél elvi fontosságú hatá
rozataival igen lényeges szolgálatokat tettek. De kiterjedettebb 
mérvben és hathatósan csak ezután fogja eredményeit a gya
korlat értékesíthetni. Miután ugyanis a hivatal a műszaki víz
ügyi igazgatás körébe be lett vonva és annak fontos és szá
mot tevő tényezőjévé vált, ez által eredményeit a magasabb 
műszaki fórumoknál közvetlen hasznosságuvá fogja tenni, e 
mellett reményű a hivatal, hogy eredményei vízügyi kérdések 
tudományos tanulmányozása iránt az általános érdeklődést 
tágasabb körben is fel fogja kelthetni és ez által is a víz
ügyeknek lényeges szolgálatokat fog tenni.
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V.

A meteorologiai és esőmérési észlelések és 
azok feldolgozása.

Midőn a badeni meteorologiai és hidrografiai központi 
hivatal a meteorologiai szolgálatot átvette, összesen 16 teljesen 
felszerelt állomás volt Baden egész területén.

Legelső teendője ez irányban a meglevő állomások meg
vizsgálásának és észleleteinek rendszeresítése volt. Azután az 
állomások lehető szaporítása következett. Az állomások szá
mának szaporítása főleg a hidrografiai tekintetben rendkívül 
fontos csapadékmérő-állomásokra terjedt. E csapadékmérő
állomások számát előleges megállapodás szerint 1885-ig már 
28-ra emelte.

A badeni meteorologiai I-ső rendű központi állomáson 
kívül a külső észlelési állomások háromfélék :

1. Másodrendű meteorologiai állomások.
2. Harmadrendű meteorologiai állomások.
3. Csapadékmérő-állomások.
A másod- és harmadrendű meteorologiai állomások beren

dezésére, azok kezelésére és az észleletek megtételére a hivatal 
egy kimerítő kezelési utasítást dolgozott ki, melyből a követ
kezők vehetők k i :

A másodrendű meteorologiai állomások észleletei kiter
jednek :

1. Légsulymérői észleletekre (légsulymérővel).
2. Légmérsékleti észleletekre (hévmérővel).
3. Légpáratartalmi észleletekre (psychrometer).
4. Szélirány és szélerősségi észleletekre (szélvitorlával).
5. Csapadékmérési észleletekre (csapadékmérővel).
6. Egyéb atmoszferikus jelenségek észlelésére (vihar, 

villámfelhőzet stb.).
A műszerek és azok kezelése legnagyobb részt hasonló 

a hazánkban alkalmazottakhoz.
Az 5. alattinak kivételével az észleletek naponként 3-szor 

történnek, úgymint reggel 7, délután 2 és este 9 órakor.
A csapadék reggel 7 órakor Urittetik ki a felfogó edény

ből és tartalmának megmérése után nyert magassága az el
múlt nap rovatába vezettetik.

A műszerek felállítása minden esetben a központi hiva
tal által, vagy annak külön utasítása alapján az észlelő által 
eszközöltetik.

Beálló változások vagy zavarok, a melyek az észlelések, 
vagy a műszerekben előfordulnak, a központi hivatalnak azon
nal bejelentendők.

A műszerekben beálló fogyatkozások, vagy az általános 
utasítás erre vonatkozó pontjai, vagy az intézettől bekérendő 
különös utasítások alapján igazittatnak ki.

A harmadrendű meteorologiai állomások észleletei kiter
jednek :

1. Légmérsékleti észleletekre (hévmérővel).
2. Csapadékmérési észleletekre (csapadékmérővel).
Kezelésük a fentiekhez hasonló.
Úgy a másod- mint harmadrendű meteorologiai állomások 

kezelésére a következők jegyzendők meg:
Az észleletekről pontos napló vezettetik és a műszerek 

korrekcziója pontosan figyelembe vétetik.
A rendelkezésre álló terjedelmes űrlapokban, melyek az 

észleletek minden nemére külön rovatokkal bírnak, az észle

lési eredmények bevezettetnek. Ugyanott vezettetnek be az 
észlelések összege, havi és ötnapi (pendatok) közepei. A táb
lázat homloklapja az összegezett havi észlelési eredményeket 
tartalmazza. így például a csapadékra nézve tartalmazza:

külön az egész hónapban leesett hó mennyiségét;
n n n » r> n
„ „ „ „ „ hó és eső összes meny-

nyiségét;
a napi csapadék maximumát;
a havas napok számát;
az esős napok számát;
az esős és havas napok (általános csapadékos napok) 

számát.
A táblázat a nálunk szokásoshoz hasonló, csakhogy em

lített homloklapja annak áttekintését nagyban elősegíti.
Az észlelő a kitöltött táblázatot a következő hónap 4-ig 

a központi hivatalnak beküldeni köteles.
A viz és útépítési, valamint a Rajna-szabályozási fel

ügyelőségek kötelesek időnként — még pedig évenként leg
alább kétszer — az állomásokat megvizsgálni, eszközeinek és 
naplóinak állapotáról meggyőződést szerezni, ennek megtör
téntét a naplóbau igazolni, a tapasztalt hiányokról pedig a 
hivatalnak azonnal jelentést tenni. Évenként egyszer a köz
ponti hivatal kiküldöttje vizsgálja meg az állomásokat és 
megteszi a műszereken a normalis korrekcziókat.

A másod- és harmadrendű meteorologiai állomásokon kivül, 
mint említve volt, különösen hidrológiai tekintetből, igen fon
tos csapadékmérö-állomásolc szervezésére irányította a hivatal 
figyelmét. Azokat a fő- és mellékfolyó vízgyűjtő területeinek 
jellegző pontjain állították fel. Számuk 1885-ben 28 volt. Az 
állomások kezelésére különös utasítás lett kidolgozva, melyből 
azok berendezésének és kezelésének rendkívüli egyszerűsége 
tűnik ki.

Miután az ily állomások felállítása és működhetése leg- 
főkép a költség és a kezelési nehézségeknek minél kisebb 
voltát tételezi fel, a badeni vízrajzi hivatal csapadékmérő- 
állomásaiuak berendezése és azok kezelése egyszerűség és igy 
használhatóság szempontjából mintaszerűnek mondható.

A csapadékmérő-állomások észlelései tisztán csak a csa
padék (eső, hó, jégeső stb.) észlelésére szorítkoznak és ezek 
mennyiségét, minőségét és tartamát hivatvák meghatározni.

Az állomás felszerelése áll egy czölöpből, reáerősitett 
esőmérőből, egy mérőedényből és egy tartalék esőmérőből.

Az eső mérő-készülék következő szerkezettel b ir:
Az esőmérő egy beásott faczölöpre úgy van erősítve, hogy 

a felfogó edény felső területe a föld színe felett 15  méterre 
álljon. Maga az esőmérő áll egy 200 П -ст. területű felfogó 
edényből, mely alatt a gyűjtőedény van. A gyűjtőedény alján 
levő csapból az összegyűlt csapadék a mérőedénybe eresztetik 
és ott megméretik.

A felfogó- és gyűjtőedény egymással lehető legszorosabban 
van összekapcsolva, hogy a begyült csapadékból semmi el ne 
párologjon.

A csapadékmérőnek elhelyezésére vonatkozó fontos uta
sítások a következők:

A csapadékmérő felállítása nyílt és oly szabad helyen 
történjék, a hol az eső még ha ferdén esik is, akadálytalanul 
a felfogó edénybe kerülhessen, és épületek vagy egyéb aka
dályok azt vissza ne tarthassák.

jjfiH ntir' - r t f r H M l r I s S
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Magas épületektől vagy fáktól az esőmérő magasság
különbségének legalább kétszeresével egyenlő távolban álljon.

Minden reggel 7 órakor, még ha észrevehetőig eső nem 
is esett volna, a gyűjtőedény esetleges tartalma kiürítendő és 
megmérendő, és a nyert magasság a múlt nap rovatába be
jegyzendő.

Bármily csekély a csapadék,az mégis megmérendő.
A szilárd (hó, jég, eső, dara stb.) alakban leesett csapa

dék elolvasztása után azonnal megméretik, nehogy belőle sok 
elpárologjon.

Feljegyzendők még elfogadott konvenczionális jelzésekkel 
az időjárásra vonatkozó észleletek is (köd, zivatar, fagy, szél 
stb.). Akadályozás esetén a napi rovat üresen marad. A hó 
végén egy készen levő rovatolt levelező-lapba vezettetnek be 
az eredmények, és a legközelebbi hó első napjaiban a köz
ponti hivatalnak beküldetnek.

Az ily kezeléssel és levelező-lapon való beküldéssel e 
szolgálat egyszerűsítésének úgyszólván netovábbja lévén 
elérve, az ily állomás vezetése a lehető legegyszerűbb módon 
és a lehető legkisebb fáradsággal végezhető, a mi tekintve 
azt, hogy a feljegyzés gyakran kevésbbé intelligens emberek 
által és díjtalanul teljesítetik, rendkívüli előny.

Az észlelők legnagyobb része, a hol csak lehet, az intel
ligens középosztályhoz tartozó tanítók, hivatalnokok, lelkészek, 
erdőfelügyelők, kik az ügy iránti érdeklődésből az észleléseket 
ingyen teljesitik, a miért a hivatal kiadványait ingyen kapják 
és nevük elismerésképen az évkönyvben közzététetik.

A szegényebb sorsú észlelőknek hosszasabb és rendes 
észlelés után jutalom helyeztetik kilátásba.

Az esőmérő-állomások felszerelése a hivatalnak erre szol
gáló külön alapjából fedeztetik.

A csapadékmérések eredményei havonkint a napi sajtó
ban közzététetnek, az egész évről szóló adatok pedig az évi 
jelentésekben közöltéinek feldolgozva és összeállítva.

VI.

A vízállások jegyzése, nyilvántartása és 
rendes feldolgozása. Az árvíz előre jelzése.

A hivatal a vízállások jegyzése és feldolgozása tekinte
tében tett intézkedései mindenek előtt a vizmérczék feljegy
zéseinek rendszeresítésére, megvizsgálására és kellő időben 
való feldolgozására voltak irányítva.

A vizmérczék jelenleg csak ideiglenes utasítás alapján 
jegyeztetnek; a végleges vizmércze-utasitás most van készülő
ben. Csak az árvizek külön, pontos jegyzésére, miután azok 
igen becses és elodázhatlanul beszerzendő adatokat képeznek, 
készült egy külön utasítás, mely alantabb lesz megismertetve.

A vizmérczék rendesen naponkint háromszor olvastatnak 
le. A mérczejegyzők, kik rendesen gát-, út-, zsilip-, híd-őrök, a 
hó végén a kitöltött lapot a gát- vagy folyamfelügyelőknek 
átszolgáltatják, kik azokat átvizsgálva, a kerületi műszaki 
hivatalhoz (folyamfelügyelőség, folyammérnöki hivatal) bekül
dik. A hivatal azokat összehasonlító vizsgálatnak veti alá, 
annak megtörténtét rájegyzi és azután a meteorológiai és 
hidrograíiai központi hivatalnak beküldi.

A hivatal a beérkező adatokat gondos vizsgálatnak vet 
alá, a leolvasások maximumát és minimumát összehasonlítja, a

közepek kiszámítását ellenőrzi és az ellenőrzés megtörténtél az 
eredeti lapokra rávezeti.

A központi hivatal minden hó 15-én a múlt hó víz
állásait és azoknak fontosabb mozzanatait, úgyszintén azok 
okait á hivatalos lapban közzéteszi.

A Rajna és mellékfolyóinak főbb mérczéiről havonkint 
vagy negyedévenkint nyomtatott havi vizállási kimutatások 
készíttetnek.

Ezen kimutatások tartalmazzák a Rajna és mellékfolyói
nak főbb mérczéiről az illető hónap minden napjának reggeli 
vízállását. Azonkívül egy-egy mérczén a havi maximum-, mini
mum- és középvizet.

A havi kimutatás homloklapja rövid leírását adja az 
illető hónap általános vizállási viszonyainak és az illető hónap 
átlag értékeit összehasonlitja bizonyos jellegző évcsoportok viz
állási átlagaival, a mi által azok jellegzése sokkal világo
sabb lesz.

Az igy szerkesztett havi vizállási kimutatások nyomtatás 
utján sokszorosítva, az érdekelt hatóságoknak, vízépítési és 
kultúrmérnöki felügyelőségeknek úgy Badenben, mint fentebb 
és lentebb fekvő Rajna menti érdekelt technikai hatóságoknak 
megktildetnek.

A Rajna és lényegesebb mellékfolyóinak vízállásai fél- 
évenkint grafikai rajzokban is feldolgoztatnak és sokszorosit- 
tatnak. Ezen vizállási grafikonok tartalmazzák a főbb mérczék 
vízállásának vonalát egymástól elkülönítve, egymás alatt, azok 
természetes sorrendjében. A közben betorkolló mellékfolyók 
vizállási vonala a főfolyó torkolatfeletti és alatti szomszédos 
két mérczéjének vonala közzé rajzoltaik.

Az egyes mérczék vonalai mellé, a mérczeállomás nevén 
kívül, a folyónak odáig terjedő vízgyűjtő területét, a mércze folyó 
távolságát a szakasz kezdetétől, mellékfolyónál még a torkolat 
távolát, a főfolyó szakaszának kezdőpontjától és a mércze 
0 pontjának magasságát tartalmazza.

Ily módon az utolsó 10 év vizállási adatai még utólago
san is kerülnek kiadásra.

Az egész évről valamennyi vizmércze vizállási adatainak 
együttes számbeli és grafikai feldolgozása az egész évi meteo
rológiai adatokkal együtt, a hivatal évkönyvében közzététetik, 
melynek szerkezete a XI. fejezetben van megismertetve.

Az árvizek jegyzése.

A minden nap teendő mércze leolvasásokon kiviil árvízkor 
különös utasítások alapján történik a mérczék jegyzése.

Miután mint említve volt, a hivatal nemcsak a badeni, 
hanem az egész német Rajna árvizviszonyainak tanulmányo
zásával meg van bizva, e czélból egy külön és egyedül az 
árvíz jegyzésére vonatkozó általános utasítást dolgozott ki, mely 
az egész Rajnán egységesen követve, az árvizek tanulmányo
zására megbecsülhetetlen értékes adatokat fog szolgáltatni.

Az árvizek jegyzésére vonatkozó általános kormány- 
rendelet főbb pontjai a következők:

Az észlelések czélja a Rajna lényegesebb áradásainak 
részletes feljegyzéseivel a badeni hidrograíiai hivatalnak a 
Rajna árvizek tanulmányozására részletes adatokat nyújtani.

Az észlelések a Rajnának a bodeni tótól a németalföldi 
határig terjedő 848‘4 kilométernyi szakaszán 41 mérczén és 
15 mellékfolyóival összesen 60 mérczén történik.
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Ezen általános rendelet szerint az árvizek észlelése az 
áradás mérvéhez képest naponkint többször történik; úgymint:

1. Háromszor: reggel, délben, este.
2. Négyszer: reggel, délben, este, éjjel.
3. Tizenkétszer: minden két órában.
Hogy az egyes mérczeállomásokon mely vizállásnál kez

dődjék a többszöri leolvasás, azt az egyes tartományi és kerületi 
folyamépitési hivatalok részletes utasításai adják, melyek úgy 
vannak megállapítva, hogy azok értelmében a felülről érkező 
árvizek, vagy esőzés folytán várható vizszin-emelkedések beállta 
előtt kezdődjenek már a sűrűbb feljegyzések. Különös figyelem 
fordítandó a kulmináczió beálltának és tartamának pontos fel
jegyzésére.

A feljegyzések centiméterekben történnek, hullámzás 
esetében a középérték jegyzendő be. Feljegyzendő ezenkívül 
az időjárás, szél, csapadék stb., valamint az, hogy a viz tiszta 
vagy zavaros-e, habzik-e és egyéb körülmények, jégjárási 
viszonyok, valamint az egyszeri vagy többszöri kulmináczió 
időtartama.

A jegyzet rovatban ezeken kívül az olvadási viszonyok, 
különös tünemények, gátszakadások és minden fontosabb je
lenség bejegyzendő.

A leérkező árviz-jegyzésekről egy grafikai kimutatás 
készíttetik az illető folyammérnöki hivatal által, mely a nálunk 
eddig használthoz hasonló, minden egyes mérczére egy lapot 
tartalmaz, csakhogy kisebb alakú és minden napra 12 rovatot 
(2 órai időtartamra) tartalmaz, mi által az árvizhullám ponto
san berajzolható.

A nehány helyen létező önrajzoló mérezéknek grafikonja 
hiteles másolatban beküldendő.

Ezen általános utasítás alapján az illető tartományi, víz
ügyi felügyelőségek külön részletes utasítást adtak ki.

Az ily részletes utasításnak egy példányából, mely a 
badeni nagyherczegségre szól a következők emelendők k i :

Az utasítás általában a fenti általános utasítás bővített 
elveit tartalmazza.

ügy a Rajna, mint a mellékfolyók egyes mérczéinek 
mindegyikére külön ki van téve, hogy mely vizállásnál kezdő
dik a többszörös vizjegyzés és mily mértékben fokozódjék ? 
Kezdve a rendes napi 3-szori feljegyzéstől a 2 óránkinti jegy
zésig. Es pedig a felső mérczéken már kisebb 0 feletti állás
nál és kisebb vizemelkedésnél. A nagyobb áradás után is 
még 2 napig folytatandó a részletes feljegyzés, apadáskor 
fokonként visszatérve a rendes napi 3-szori leolvasáshoz.

Ezenkívül néhány állomáson, melyek az árvíz előre jel
zésére fontosak, már az árviz előre jelzésekor, még mielőtt az 
ott helyben lényegesen kezd mutatkozni, kezdendő meg a több
szörös leolvasás.

Az árviz beállta előtti és utáni 8 napi rendes vizállási 
jegyzetek is az árvizállás jegyzékéhez hozzáirandók.

Előre kell gondoskodni a mérczejegyző helyetteséről, a 
ki őt a 12-szeri leolvasás esetén helyettesítse, illetve felváltsa.

A beérkező árvizállási jegyzeteket a kerületi felügyelő
ségek átvizsgálják, láttamozzák és beküldik a központi inté
zetnek.

Az árviz előre jelzése.
A badeni hidrografiai központi hivatal által 1884 ben egy 

terjedelmes és részletes árvizjelzési utasítás dolgoztatott ki,

mely a badeni nagyherczegség építési főigazgatósága által vala
mennyi építési felügyelőséggel, szakaszmérnökkel, vizmércze- 
jegyzőkkel és valamennyi érdekelt terület hatóságával közöltetett.

Ezen árvizjelzési utasítás azon elven alapul, hogy úgy a 
Rajna maga, mint mellékfolyóinak lényeges mérczeállomásai- 
ról árviz esetén az áradás mérvéhez képest, az alsó vidék 
érdekelt technikai és közigazgatási közegei táviratilag értesit- 
tessenek, és pedig kezdve a naponkénti egyszeri értesítéstől 
háromszori, veszély idején pedig még többszöri értesítésig.

Az utasítás részletesen minden folyóra és minden folyó- 
nak mérczéjére külön megjelöli azt a vízállást, melynél a 
távirati jelentés megkezdendő, továbbá tartalmazza a jelentés 
alakját s azon módokat, melyek szerint a táviratok expediál- 
tatnak és részletes kimutatást arról, hogy az egyes állomások
ról kiket és hányszor kell értesíteni naponkint?

Távirati állomás hiányában a jelentések küldönczökkel 
küldetnek el.

Ez eljárás szerint a főfolyó és mellékfolyóinak minden 
mércze-állomásáról az alsó állomásokhoz határozott és minden 
eshetőséget magában foglaló részletes utasítás alapján történik 
a távirati jelentés és az igy érkezett hírek a közel fekvő 
helységek elöljáróságaihoz továbbittatnak.

Egy külön magyarázó része az utasításnak az árvizjel- 
zés hasznos voltáról szól, egyszersmind a rajnai árvizek álta
lános okairól és körülményeiről, úgymint a hóolvadásról, 
esőzésekről és az ezek folytán beálló áradások nagyságáról 
általános tájékozást nyújt.

Az árvizjelzés tekintetében különösen fontos főbb mér- 
czékről külön-külön tájékoztató leírást ad, hogy mily körül
mények és mily okok folytán szoktak az egyes mérczéken 
az áradások jelentkezni ? mily magasság és tartamban szokott 
az árhullám lefolyni és mily állásnál a mederből kilépni?

Ott, a hol mellékfolyók torkollanak be a mellékfolyók 
áradásának a főfolyón való hatására nézve példákkal illustrált 
felvilágosításokat tartalmaz.

Az árvizhullámok leérkezésére nézve szintén a főfolyó 
és mellékfolyó árhullámaira külön felvilágosításokat foglal 
magában az utasítás.

Az eddig létezett rendkívüli nagy árviz hullámai leérke
zése idejének illusztrálására egy külön táblázatban vannak azon 
idők közölve, melyek alatt az árvizek árhullámai egyik mér- 
czétől a másikig érkeztek. Egyszersmind az árviz tartamának 
veszélyességét előtlintetendő, közölve van az egyes helyi körül
ményekre való tekintettel, azon tartama az árvíznek, melyen 
túl az már veszélyes jelleget ölt.

Az árvizek magassága és azok mikori jelentkezésére, 
valamint az egyes mérczék vízállásainak egymásközti össze
függésére nézve az utasítás három tájékoztató táblázatot foglal 
magában:

1. A Rajna összes mérczeállomásain 1872-től 1882-ig 
észlelt nevezetesebb árvizek magasságai, azok ideje, az eddig 
észlelt legmagasabb vízállás, annak éve és napja.

Az egyes árvizek és az 1882-iki igen nagy árviz közti 
százalék átlagszáma.

2. A nevezetesebb árvizekről minden egyes árvíznek 
összes feláradása az egyes mérczéken, valamint ezen egyes 
árhullám-magasságok közepe, azok csoportosítása nyári és téli 
árvizek szerint.

3. A nagyobb mellékfolyóknak 1. és 2. alatti adatait 
tartalmazó táblázata.
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Az egész utasítás, mely már az eddig észleltek alapján 
is elég pontos és megfelelő adatokat szolgáltat, kétségkívül 
árvízkor igen nagy szolgálatokat tehet, a midőn is a veszély 
nagysága szerint kellő tájékoztatást nyújt és az árvizjelzésekre 
és értesítésekre határozott utasításokkal szolgál. Tehát a teeudő 
intézkedések idejére és mérvére nézve a veszély idején az 
annyira kívánatos helyes tájékozottságot megadja.

VII.

A vizmérczék rendezése, azok törzskönyvé
nek szerkesztése és a régibb vízállások fel

dolgozása.

A vizmérczék rendezése.
A bevezető sorokban említve volt, hogy a hadeni hidro- 

grafiai központi hivatal megalakulása után 1883-ban egyik 
főfeladatául a vizmérczeügy rendezését és a meglevő vizállási 
adatok feldolgozását tűzte ki. Az 1884-ben külön megjelent 
tanulmány (Beiträge zur Hydrographie des Grossherzogthum 
Badens I. Heft) tartalmazza az eziránt tett kutatások és munká
latok eredményét.

A leírás tárgyalja a mérczék ügyének történeti fejlődé
sét és azon rendszereknek különböző átalakulásait, melyeken 
azok keresztül mentek.

A mérczék rendszerének többszöri megváltoztatása után 
végre 1870-ben a Bajna-szabályozás elkészültével egy végleges 
mérczerendszer lön megállapítva. A megállapítás mérvadó alap
eszméi a következők voltak:

Miután a szomszédos rajnamenti tartományokban a viz
mérczék nem voltak határozott rendszer szerint felállítva és 
igy nem kellett egy már meglevő rendszerhez az egyöntetű
ség czéljából csatlakozni, azért a választás teljesen sza
bad volt.

Miután továbbá a Rajna medre a szabályozás hatása 
alatt még mindig képződésben van és feneke még mindig 
nincsen megállapodva, azért is a legelőnyösebb rendszernek 
az találtatott, hogy:

a mérczék 0 pontjai oly magasságban helyeztessenek, mely 
a folyónak kiképződés után várható kiegyenlített fenék átlagos 
görbéjének felel meg.

A folyam vizszine és feneke pontosan felvétetett és 
abból annak átnézeti hoszszelvénye meg lett szerkesztve, 
ezen hoszszelvénybe a fenék kiegyenlítő görbéje, mint foly
tonos görbe vonal lett berajzolva, rendesen közel párhuzamo
san, a kisviz színével. Oly helyeken, a hol a fenék változá
saiból már jelenleg is fejlődésének kétségtelen tendencziája 
meg volt állapítható, ott ezekre való tekintettel lett a folyam- 
fenék görbéje megállapítva.

A mérczék 0 pontjai ezen fenék magasságában vannak 
elhelyezve, ha tehát majdan szabályozás folytán a fenék ki- 
egyenlődése és nyugalmi állapota be fog állani a mérczék 
vízállásai az ottani átlagos vízmélységet fogják adni.

A főfolyóboz hasonlóan lettek a mellékfolyókon is a 
0 pontok a kiegyenlített normál fenék magasságába helyezve.

A mérczék maguk két egymásra derékszög alatt össze
kötött vaslemezből állanak. Ezen lemezek 5—5 centiméter távo
lokban 6 cm. hosszú négyszögalaku lyukakkal bírnak. A 
fél és egész méter beosztás felszögecselt rudacskákból áll.

Ezeu mérczék lehetőleg partfal, zsilip vagy egyéb viz- 
épitmény szilárd falaiba vannak beeresztett csavarokkal erő
sítve. Ott, a hol ilyenek nincsenek, kőre vagy egy bevert 
czölöpre vannak erősítve.

A mércze 0 pontja egy közelfekvő biztos fixponthoz 
belejteztetett és ezen lejtezés, valamint a fixpont helyzetének 
és magasságának részletes leírásáról külön hiteles jegyzőkönyv 
állíttatott ki, mely az illető kerületi vízépítési felügyelőségnél 
letéteményeztetett.

Néhány főmércze mellett alkalmas helyen táblák vaunak 
felállítva, melyen a mércze 0 pontjának tenger feletti magas
sága fel van írva.

A mérczék rendezésének alkalmával a mérczék száma a 
Rajnán kevesbítve le tt; a feleslegesek elhagyattak és inkább 
a fontosabbak tartattak meg. Ebből határozottan látható azon 
intenczió, hogy inkább kevesebb lényeges pontokon, de sűrűbb 
és részletesebb jegyzések történjenek.

A rendezés után a mérczék száma lett:
I. A bodeni tón.......................................... 3 főmércze

II. A R a j n á n ........................................ 30 „
III. A mellékfolyókon...............................19 „

összesen 52 főmércze
ezen kivül még számos árvizmércze van.

Baseltól lefelé a hesseni határig a Rajnán a főmérczék 
következő távolokban vannak:

a felső szakaszon átlag 11'6 kilométer 
a középső „ „ 11*6 „
az alsó „ „ 9'0 „

Részletes utasítások a mérczekezelés és leolvasásra je
lenleg vannak kidolgozás alatt.

A fentebbiekben röviden megemlített történeti kutatáso
kat a badeni hidrografiai hivatal a legnagyobb részletességgel 
tette hivatalos okmányok alapján azon czélból, hogy a 60—-80 
évi vizállási jegyzések, melyek a Rajua legtöbb mércze-állo- 
másáról rendelkezésre állanak, a folyó viszonyainak tanul
mányozására felhasználhatók legyenek.

Ezen 60—80 évi vizállási jegyzésekben rendelkezésre 
álló rendkívül értékes és hidrológiai szempontból megbecsül
hetetlen adatok azonban csak úgy voltak kellő megbízható
sággal használhatók, ha az egyes mérczék helyzetét és 
0 pontjainak változásait az idők folyamán a legnagyobb pon
tossággal követve, ez által a jelenlegi 0 pontra redukálni 
lehetett.

Az ezen czélra történt részletes vizsgálatok egy külön 
jegyzőkönyvben foglaltattak össze, melynek czime: „A rajnai 
vizmérczék változásának kipukatolására tett vizsgálatok és 
eredményei“.

Ezen könyv tartalmazza :
1. A mércze folyó számát 1852 előtt.
2. A mércze folyó számát 1852—76-ig.
3. A mércze folyó számát 1877 óta.
4. A mércze-állotnás nevét.
5. Részletes leírását a mércze helyének, berendezésének, 

beosztásának, 0 pontja helyzetének, úgy a hogy az az egymás
után következő időszakokban létezett és pedig az egyes idő
szakok folyó számai szerint tételenként összefoglalva.

6. A feljegyzések kezdetét és tartamát (mióta és meddig?)
7. A jelenlegi 0 pont magasságát.
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8. Azon átalakítási képletet, melylyel a vizmérczéről 
feljegyzett adatok redukcziója a jelenlegi 0 pontra és vissza
felé eszközölhetők.

9. Esetleges megjegyzések, melyek a mércze időköz
beni megsemmisülése, helyreállítása stb. körülményekre vonat
koznak.

Ezen jegyzőkönyv összeállítása az összes badeni rajna- 
mérczékre a legnagyobb részletességgel keresztülvitetvén, ez 
által az összes észleleteknek, melyek majd egy évszázadot 
ölelnek fel, redukcziója és felhasználása lehetségessé vált.

A mércze-törzskönyv.
A régibb vizállási adatok rendezése és a mérczék 

О pontjainak tökéletes megállapítása után a mércze törzskönyv 
(„Tabellarische Uebersicbt der amtlich beobachteten badischen 
Pegel“ czim alatt) lett szerkesztve, melyben a mérczékre 
vonatkozó legfontosabb adatok vannak bevezetve.

Ezen törzskönyv berendezését illetőleg a következők 
jegyzendők meg:

A folyótávolságok a főfolyószakasz kezdőpontjától van
nak számítva. A mellékfolyók távolsági rovatában, a felső 
szám a mércze távola a mellékfolyó torkolatától, az alsó a 
mellékfolyó torkolatának távola a szakasz felső kezdetétől.

Az általán legmagasabb viz vastagon, az általán leg
kisebb viz kettős aláhúzással van megjelölve.

A vízállásokban nyári vizek alatt: április—szeptember, 
téli vizek alatt: október—márczius van értve.

Fel vannak sorolva az utolsó három évtized 1852—81-iki 
adatokból számított nyári, téli és évi közepek.

Ezenkiviil egy rovat tartalmazza az eddig volt általán 
legnagyobb és legkisebb vízállás közti különbözetet.

A sorrendre vonatkozólag megjegyzendő, hogy előbb a 
Rajnának felülről lefelé következő mérczéi, azután a mellék
folyók, úgy a hogy betorkollanak, vannak bejegyezve.

A meglevő régi adatok feldolgozása.
A mérczék főadatainak és változásainak rendszeres össze- 

állitása után következett az 1881-ig tartó, majdnem 80 évre 
terjedő igen nagyszámú régi vizállási feljegyzések átszámítása 
és azok feldolgozása.

Tekintetbe véve azon körülményt, hogy a régi vízállá
sok feldolgozása főleg a folyó jellegző fejlődésének kipuhato- 
tolása czéljából történnek és igy nem volna czélirányos min
den nap vízállására kiterjeszkedni, azért az itt követett mód
szer, mely az egyes fejlődési időszakok vizállási adatait 
összefoglalva azokat átnézetesen csoportosítja és igy a tulaj- 
donképeni czélt, az összehasonlítást rendkívül megkönnyíti, 
határozottan helyesnek és czélirányosnak mondható.

Miután némely mérczén hosszabb, másokon rövidebb idő 
óta történik az észlelés, az adatok előbb úgy csoportosíttattak, 
hogy ez bizonyos hosszabb időszakra (1852—1881-re) vala
mennyi mérczéről meglevő vizállási adat az egyik csoportba 
és az esetleg igen régi (1851 előtti) időkből, de nem vala
mennyi mérczéről meglevők a másik csoportba soroztattak.

Mindkét csoport adatai táblázatilag és átnézetes grafi
konban lettek feldolgozva.

Egy ily táblázat tartalmazza:
Minden év és az év minden hónapjára a közép, leg

kisebb és legnagyobb vízállást.

Az évi legkisebb és legnagyobb vízállás aláhúzott, illetve 
vastag számmal van megjelölve.

A 30 évi időszak három külön 10—10 évi alcsoportba 
osztatott. Úgy ezen három külön 10 évi, mint az egész 30 
évi időszakról, az egyes havi legkisebb, közép és legnagyobb 
vízállásoknak 10, illetve 30 évi közepei számíttattak ki.

Az összeállított táblázat teljes áttekintést ad az egyes 
hónapok, évek és évcsoportok vizállási viszonyairól és kapcso
latba hozva az ugyanezen évek 'és évcsoportok csapadékviszo
nyaival, egyrészt a kettő közti összefüggést mutatja, de 
másrészt az egyes évcsoportok átlag értékei megadják azon 
fejlődés képét is, melyen a folyó évek során át keresztül 
ment, miután e fejlődés a vízállásokban biven visszatükröződik.

A fentihez hasonló módon vannak azon mérczék vízállá
sai is feldolgozva, melyekről 1851 előtt vannak meg a viz
állási adatok.

A vízállások csoportosításának egy másik, igen érdekes 
és gyakorlatilag fontos neme: a vízállásoknak évszakok sze
rinti összeállítása.

Úgy a nyári és téli évszak vízviszonyainak jellegzésére, 
valamint azoknak a nyári és téli csapadékokkal való össze
hasonlítására, de másrészt igen számos belvizlevezetési és 
öntözési, zsilipküszöbök magassági kérdésére, fontos a víz
állás téli és nyári átlagainak és szélső értékeinek külön kimu
tatása.

A táblázat tartalmazza külön a hat nyári (április—szep
tember) és külön a hat téli (október—márczius) hónapokra, 
a nyári évszakra a közép és legnagyobb, a téli évszakra pedig 
a közép és legkisebb vízállást az illető nap megnevezésével.

Az egyes évekre kimutatott ily évszaki értékekből tiz évi 
középértékek vannak képezve úgy a maximum-, mint a mini
mum- és középértékekből.

A tiz évi átlagértékeken kívül 1852—81-ig terjedő 
harmincz évi középértékek vannak a fent jelzett évszaki érté
kekből képezve.

Végre egy együttes táblázatban az összes vizmérczékre 
ki vannak mutatva a fentebbiekben elsorolt csoportosítások főbb 
eredményei.

Ezen összesített táblázat tartalmazza a felső Rajna főbb 
vizmérczéiről az 1852—1881 évi időszakról:

1. A havi közepeket és ezek maximumát, valamint mini
mumát.

2. A nyári vízállás közepét.
3. A téli vízállás közepét.
4. Az évi középvizállást.
5. A nyári maximális vizet.
6. A téli legkisebb vizel.
Az előbbiekben ismertetett vizállási csoportosítások és 

összeállítások táblázatilag a számértékeket közük. Ugyanezen 
sorrendben vannak ugyanezen csoportosítások eredményei, a 
jobb átnézetesség kedvéért, grafikailag is vizállási diagrammok
ban feldolgozva.

így a baseli mércze 1852—81-ig terjedő vízállásainak 
eredményei a következő módon vannak feldolgozva.

Lépcsőzetes vonal alakjában három különböző jelzésű 
vonalban vannak a havi minimum-, közép- és maximum-víz
állások felrajzolva.

A nyári, téli és évi közép viz pedig áthaladó külön 
vonallal van jelölve és a számok beirva. Ugyanezen lapon 
azonkiviil a legjellegzőbb kis- és nagyvizek be vannak rajzolva
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és az eddig volt általáu legnagyobb és legkisebb viz közti 
magasság külön kitüntetve. Ebhez hasonló módon van ez 
minden mérczére nézve keresztülvive.

A vízállás grafikai kimutatása egy másik igen érdekes 
alakjában a régi, 1852 előtti vizállási adatok is az 1881-ik 
évig terjedőkkel együttesen összefoglalva, fel vannak dolgozva.

így vaunak például a mannheimi vizmércze 1801—81-ig 
terjedő észlelései feldolgozva.

Minden évről csak a legjellegzőbb vízállásokat tartal
mazza, még pedig az évi legnagyobb, közép és legkisebb víz
nek magasságait 3 vonal alakjában külön összekötve.

Ezen háromféle vonal szintén 10—10 évi csoportokba 
osztva, mindháromnak tiz évi közepei kitüntetve. Ezen össze
állítás az egész 80 év vizállásviszonyainak általában, vala
mint az egyes évtizedek vízállásainak főjellegzését és a víz
viszonyok fejlődését igen tanulságosan mutatja.

VIII.

A csapadékviszonyok tanulmányozása.
A csapadékviszonyok tanulmányozására szolgáló első 

teendő a meglevő meteorologiai, főleg csapadékészlelési, 
régibb adatok megbízhatóságának kipuhatolása, azok átszámí
tása és feldolgozása volt. E mellett tekintettel kellett lenni 
azon műszerek szerkezetére is, melyekkel a régibb észleletek 
tétettek és az adatokat az észlelés módjához képest gyakor
lati utón át kellett redukálni.

Badenben a jelenleg használatban levő és az újonnan 
szervezett állomások esőmérőjének szerkezete a következő: 
0 02 m2 területű felfogó edény, mely alól gyűjtő edénynyel 
bir. Azon számos tapasztalatból, melyek a különböző magas
ságban a föld szine felett levő esőmérők adataiból nyerettek, 
a legczélszerübbnek a földszin fölött 1*5 méter magasságban 
levő felfogó edény bizonyulván be, az új állomások mind ily 
berendezést kaptak.

A régibb adatok felhasználására, illetve azok redukálá
sára pedig azon tapasztalatok és viszonyszámok használtattak, 
melyek a különböző magasságban levő esőmérő edények ered
ményeiből levonattak.

Az észleletek feldolgozásánál az 1870-ik évtől kezdődő 
észleletekre voltak főtekintettel, miután ezen években vala
mennyi állomásról egyöntetű eljárás szerint és rendszeresen 
történtek az észlelések.

A csapadékadatok feldolgozásának végczélja főleg oly 
általános átlagértékek nyerése volt, melyek eltekintve a helyi 
viszonyoktól, inkább a területcsapadék viszonyainak általános 
jellegzésére szolgálhassanak.

Az adatok csoportosítása azon különféle szempontokból 
történt, melyekre valamely terület csapadékviszonyainak tanul
mányozásánál tekintettel lenni kell, ilyenek :

Az egyes havi középcsapadékoknak az évi középcsapa
dékokhoz való százalékos viszonya.

A csapadék valószínűsége egy hóra, vagy évre, vagyis 
azon szám, mely kifejezi, hogy az évnek, vagy hónak hány 
napjára esik egy csapadékos nap.

A csapadék sűrűsége, vagyis az egy napra eső csapadék 
átlagos magassága.

A napi, havi és évi csapadék maximuma és minimuma 
és azok viszonya.

Az előbbiek alapján számbeli és grafikai kimutatások, 
végre pedig csapadékeloszlási (Isohyetikus) térképek szerkesztése.

Az előbb emlitett szempontok mindegyikéből kiindulva, 
egyes táblázati csoportokban lettek az 1870—83-ig terjedő 
összes csapadékészleletek feldolgozva. Ezen feldolgozásnál az 
1870—83-ig terjedő időszak alcsoportokba lett osztva és pedig 
úgy, hogy előbb a) 1870-től 1883-ig, azután b) 1874-től 1878-ig, 
azután .c) 1879-től 1883-ig terjedő időszakokra lettek az adatok 
csoportosítva.

Ott, hol igen régi észlelések álltak rendelkezésre, (péld. 
Karlsruhe 1778óta), ott szintén több alcsoport képeztetett, mely:

a) 1778—1883-ig,
b) 1841—1883-ig,
c) 1 8 7 0 -1883-ig,
d) 1874—1878-ig,
e) 1869—1883-ig terjed és igy ezen évcsoportok jelleg

zését adja.
Az adatok feldolgozása a következő táblázatokban történt:
1- ső táblázati csoport.
Tartalmazza : minden állomásra külön az egyes évek és 

hónapok, havi és évi részletesen kimutatott csapadékát. A 
legnagyobb és legkisebb havi csapadékkal, úgyszintén a leg
nagyobb és legkisebb évi csapadékkal birt évnek neve és ér
tékei külön feltűnő jelzéssel vannak ellátva.

A havi és évi csapadék értékekből, a fent emlitett a)-tól 
c)-ig, úgy a)-tól e)-ig terjedő csoportokra, átlag értékek vannak 
kiszámítva, melyek ezen évcsoportok jellegzésére igen fontosak.

2- ik táblázati csoport.
Tartalmazza: az eddig észlelt általán legnagyobb és leg

kisebb havi és évi csapadékokat, minden állomásra külön az 
illető év megnevezésével. Ugyanezen táblázat mutatja az év 
egyes hónapjaiban, valamint az egész évben eddig észlelt 
maximális és minimális csapadékmennyiség közti differeucziát.

3- ik táblázat.
Tartalmazza: valamennyi állomást egy táblázatba fog

lalva, minden állomásnak havi és évi közepét, téli, tavaszi, 
nyári és őszi középcsapadékát. Ezen közepek pedig bizonyos 
évcsoportok adataiból vannak képezve a—c)-ig illetve a—e)-ig.

4- ik táblázat.
Tartalmazza: valamennyi állomásról egy együttes táblá

zatban azon százalékszámokat, melyek megmutatják, hogy az 
egyes állomásokról az illető havi, évi és időszaki átlagértékek 
hány százalékát képezik az egész évcsoport évi átlagának.

5- ik táblázati csoport.
Tartalmazza: minden állomásra külön, minden évre és 

az év minden hónapjára külön rovatban az illető év és hó
napban volt legnagyobb napi csapadékokat; az általán leg
nagyobb napi csapadék külön kitüntetésével.

6- ik táblázati csoport.
Tartalmazza : minden állomásra külön táblázatban az év 

egyes hónapjaiban, és az egész évben volt csapadékos napok 
számát és ezen számoknak évcsoportok szerint alkotott átlag
értékét.

7- ik táblázati csoport.
Tartalmazza: az egyes állomásokra nézve az egyes hóna

pok csapadékos napjainak középszámát, úgyszintén az évsza
kok és egész év csapadékos napjainak középszámát {a, b, c 
évcsoportok szerint) csoportosítva.

8- ik táblázati csoport.
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Tartalmazza: a csapadék valószínűségét az illető évcso
portokra és pedig az egyes hónapi, évi és évszaki csapadék 
valószinüségét, külön minden állomásra és végre valamennyi 
állomás átlagát.

9 ik  táblázat.
Tartalmazza: a csapadék sűrűségét egy napra, hóra és 

évre, és pedig különböző csoportok szerint külön minden állo
másra és végre valamennyi állomás közepére.

Ezen elsorolt táblázatokban a csapadék-észleletek sok
oldalú feldolgozása által oly átnézetes eredmények lettek szol
gáltatva, melyek a csapadékviszonyokat jellegző minden 
tényezőt magukba foglalva, a tanulmányozást igen könnyűvé 
teszik.

Első sorban a csapadék helyzeti eloszlása lett nemcsak 
Badeure, hanem az egész Rajna völgyére tanulmányozva.

E czélból az 1879—83. év évi középcsapadékaiból a 
helyszinrajzba az egyenlő évi csapadékot kijelölő görbék 
(Isohyeták) rajzoltattak be. Ezen igy nyert csapadékgörbékből 
látható volt, hogy hol központosul a legnagyobb csapadék és 
hogy a helyzeti, vagy magassági és egyéb viszonyok mikép 
befolyásolják a csapadék elosztását.

A csapadék időszerinti eloszlásának tanulmányozása, főleg 
ott, hol régibb észlelések is vannak, arra volt irányitva, hogy 
az igen száraz és igen nedves évek és évcsoportok egybefog
laltassanak és hogy azok csapadék-mennyiségei a vízállások
kal összehasonlittassanak.

Látni lehetett továbbá, hogy egyes vidékeken, egyes 
hónapokban és évszakokban, a csapadék hányadrésze az egész 
évi csapadéknak ?

Ezen eredmények grafikus táblázatokkal is vannak illusz
trálva a jobb átnézet kedvéért.

Ezen kimutatásokból az egyes csoportok csapadékelosz
lásának jellegző alakulása kitűnik.

Részletes tanulmányozás alá vétetett az esőmenuyiségnek 
évszakok szerinti százalékos eloszlása az egyes csoportokban.

Az 1879—83. évek csapadékadataiból továbbá külön 
a négy évszakban a csapadékok vidékek szerinti eloszlása van 
tanulmányozva. E czélból a gyűjtő terület négy helyzetrajzában 
a tél, tavasz, nyári és őszi csapadék eloszlása (Isohyetikus 
térkép) egyenlő csapadékgörbék berajzolása által van kitün
tetve. A csapadék-görbék 50—50 milliméter magasságú csapa
dékokra vannak különféle vonalozással megjelölve. Ezekből 
látható, hogy az egyes évszakokban hol és miként oszlik el a 
csapadék ? A csapadéknak ezen évszaki eloszlásából kitűnik 
továbbá, hogy milyen maximalis zónák körül van annak 
zöme ? a miből azután az is látható, hogy az egyes évszakok
ban a vízgyűjtő terület melyik részéről várható nagyobb táp
lálék, hol lényegesebb az egyik és hol a másik évszak csapa
déka ?

Ezen csoportok mindegyikében mutatkozó különös jelen
ségek okai bőven vannak fejtegetve és kutatva.

Hogy a csapadékok maximumai és minimumai az évnek 
mely szakában vagy hónapjában állanak be? ez annál bizo
nyosabban és jellegzőbben tűnik ki, minél több évről vannak 
az illető állomásról észleletek. E czélból az igen hosszú észle
lésekkel (Mannheim, Karlsruhe) biró állomások sok évi észle
léséből a havi közepek kiszámíttattak és grafikailag felrakat
tak, ezekből már határozottan látni, mely hónapok azok, me
lyekben a maximum vagy minimum beáll ?

Minél kevesebb az észlelési évek száma, annál elmosó- 
dottabb ezen jelleg, mert az esetleges körülmények befolyása 
annál nagyobb.

De a csapadékok eloszlására nemcsak a sok évi közép, 
hanem az is jellegző, hogy egy-egy napi eső a gyűjtő terü
leten mikép oszlik el ?

E czélból 4 helyzetrajzba a tél, tavasz, nyár és ősz egy- 
egy napjára az egyenlő esőzésü (Isohyetikus) görbék a gyűjtő 
területbe berajzoltattak.

Az e görbékből látható eloszlás okai és jellege pedig 
tanulmányozva és megmagyarázva van.

Ezen tanulmányozásoknak sok igen lényeges és főleg a 
várható árvizekre fontos következtetése volt.

Egyes szabályozási és belvizlevezetési kérdésekre fon
tosak az eddigi általán legnagyobb napi csapadékok és vizek
nek mikori bekövetkezése, mire nézve a fent említett tábláza
tokból szintén következtetések voltak vonhatók.

A csapadék valószínűsége és sűrűsége, mely a reá vo
natkozó táblázatok szerkesztésével együtt fenntebb magyarázva 
volt, szintén minden fontosabb állomásra rendszeres kombi- 
nacziók és magyarázatokkal ellátott külön fejtegetések tárgyát 
képezi.

A csapadéktanulmány végső szakasza a vízgyűjtő terület 
csapadékmennyisége és a gyűjtő folyók vízállásai közti viszonyt 
tárgyalja.

A közvetlen összefüggés a csapadék és vízállás közt a 
hegyi folyóknál tisztábban tapasztalható, mint a síkságon.

De már a hegyi folyóknál is, főleg azonban a síkság 
folyóinál, a csapadék és vízállások közti különbség számtalan 
más faktortól, első sorban a forrás és vízgyűjtő terület geoló
giai alkotásától függ.

A badeni hidrografiai hivatal ezen összefüggés kipuhato- 
lására eddig még különös gondot nem fordított.

Grafikai kimutatásokban vannak 1879—83. évről a havi 
középcsapadék mennyiségei és a vízgyűjtő területről leérkező 
vízmennyiséget mutató vizmércze havi középvizállásai közti 
összefüggés láthatóvá téve.

Az egyes csapadékdus éveknek összes hónapjairól — 
főleg a mellékfolyókról — összeállított grafikai kimutatás, 
mely naponta adja a csapadék mennyiségét és vízállást, tisztán 
mutatja e kettőnek összefüggését.

A csapadékok grafikai kimutatása a hőmérséklet vona
lával adja a hóolvadásokkal kapcsolatos lefolyási viszonyok 
képét.

IX.

A felső Rajna szabályozásának mono
gráfiája.

A badeni meteorologiai és hidrografiai hivatalnak fen
tebb ismertetett munkálatai egyrészt a hidrografia egyes ága
zatainak külön kifejtését foglalják magukban, másrészt azonban 
mintegy előmunkálatait képezik a hidrografiai tanulmányok 
azon tökéletesebb neméhez, melyeknek czélja a folyó és víz
gyűjtő terület összes viszonyainak megismerése után azokat 
egybeállitva és összevetve, annak tökéletes monográfiáját meg
alkotni.

A hidrológiai tanulmányozás végczélja ily szabályozási 
monográfiákban kulminál. Ezekben lépnek előtérbe legközvet-
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lenebbül azon gyakorlati eredmények és azon tényleges haszon, 
melyet a hidrografiai működés és tanulmányozás közvetlenül 
a vízépítés gyakorlatának szolgáltat.

A badeni hidrografiai hivatal 1885-ben megjelent terje
delmes tanulmánya a felső Rajna szabályozásának monográfiá
ját adja. Az alább következőkben ezen monográfia terjedelme
sebben azért van ismertetve, mivel annak tárgyalási modora, | 
sorrendje és vezéreszméi általában olyanok, melyeket más 
hasonló monográfiáknál, az illető viszonyokhoz átalakítva, szin
tén lehet alkalmazni.

A monográfia a folyó múltjáról, jelenjéről és várható > 
jövőjéről a lehetőséghez képest tökéletes képet nyújt, mely | 
úgy a szorosabban vett technikai, mint a gazdasági és kultu
rális mozzanatokra egyaránt kiterjeszkedik.

Meg kell azonban már e helyütt is jegyezni, hogy a 
felső Rajna szabályozása — melyet e monográfia tárgyal — 
tisztán mederszabályozás és az elérendő végczél azon bajok 
megszüntetése volt, melyet az elfajult és folyton kanyargó folyó 
partszakadások és mederelfajulások által okozott.

A Rajna árvizeinek lefolyási viszonyaira a szabályozás 
természetesen szintén üdvös befolyást gyakorolt, de ez nem 
volt a szabályozás főczélja. A töltésezések vagyis az ármente- 
sités érdekei nagyrészt külön vannak válva és munkálataik 
különállókig vitettek ki.

Azért is a monográfia az árvizek viszonyaiban beállt 
változások és elért eredményekre nem terjeszkedik ki különös 
fontossággal, a miért is oly folyónál, hol főleg az árvizviszonyok 
fejlődésére fektetendő a fősuly, a badeni monográfia többi 
fejezete és tárgyalási modorának megtartása mellett még ez 
irányban külön volna kibővitendő.

a) A felső Rajna-szabályozás monográfiájának czélja.

Az országos rendek számára (Landesstände) a szabályo
zás múltjának, jelenjének és várható jövőjének lehetőleg teljes 
képét adni, a szabályozásra fordított összegeknek mikép történt 
felhasználását és a velük elért eredményt kimutatni, végre 
azon még szükséges munkákat kijelölni, melyek a szabályozás 
tökéletes befejezésére még szükségesek lesznek.

De czélja e monográfiának azon számos vélemények és 
ellenvéleményekkel szemben, melyek a folyóviszonyok rosszab
bodásáról el voltak terjedve, elfogulatlan és alapos vizsgálat 
alapján határozott véleményt mondani.

Ezen czél elérésére szükséges volt a szabályozás okát, 
czélját és hatását együttesen tanulmányozni, e tanulmányozá
sok eredményeiből azután a jövőre irányeszméket levonni.

A tanulmányozás tárgyalási modorának alapeszméje: a 
múlt és jelen állapotnak, valamint a közben fekvő fejlődési 
stádiumok összehasonlitása volt.

A következőkben közölvék a monográfia egyes feje
zeteinek összevont ismertetései, főtekintettel azok tárgyalás 
modorára.

b) A Rajna viszonyai általában:

Bevezetésképen a Rajna völgyének általános képe van 
röviden bemutatva, annak egyes tagozottabb és egyöntetű ré
szeinek jellege és természeti viszonyai leírva. Egyszersmind 
annak szabályozás előtti képe néhány általános vonásban, 
hisztóriai érdekesebb adatokkal illusztrálva vau kitüntetve és 
jelenlegi állapotnak általános képe bemutatva.

c) A szabályozás történeti fejlődése.

Tárgyalja a Rajna völgyének viszonyait a szabályozás 
előtt. A Rajna örökké kanyargó folyásának és árvizeinek 
pusztításai, történeti adatok nyomán, egész a 10-ik századig 
követhetők. Falvak és városok tökéletes elpusztulásáról, kelet
kező és eltűnő területek és folyamágakról már a 13-ik század 
történelme szól.

A rajnamenti vidék lakossága évszázadok óta küzd a 
Rajna romboló hatása ellen.

Rengeteg területek elmocsárosodva, müvetlenül állottak, 
a kulturális és egészségi viszonyok pedig a lehető legrosszab
bak voltak a szabályozás előtt. Ezen körülmények nyomása 
alatt a szabályozás eszméje természetesen már régebben kelet
kezett és szülte a szomszéd rajnamenti állomásokkal azon 
évtizedekig tartó tárgyalásokat, melyeket a leírás legrészlete
sebben ismertet.

És ime az 50 év előtt még határozatlan mederrel biró 
felső Rajna, mely hol itt, hol ott tört magának utat, rombolt 
és pusztított, ma már majdnem mindenhol rendesen alkotott és 
védett partokkal bezárt rendes mederrel, a rendszeres hajózás 
és vele a kereskedelem fejlődésének legfőbb feltételével bir. 
A folyton fejlődő árviz-gátrendszer pedig a megművelt terüle
teknek és a lakosságnak biztos védelmet és ezzel a kulturális 
fejlődésnek biztos alapot ad.

Ezen fejezet a Rajna-szabályozás kimerítő történetét tár
gyalja, kezdve az eszme keletkezésétől (1809) és követve azt 
annak számtalan átalakulásán keresztül annak keresztül
viteléig (1840).

A leírás ezen tárgyalások és tervezések megvitatásának 
ismertetésével nemcsak az ügy hisztorikumát, hanem az eszmék 
lassankénti tisztulását, és az érdekek csoportosulását is bemutatja 
oly módon, hogy belőle a jövőre is számos tanulságos követ
keztetést lehet hason körülményekre vonni.

A Rajna-szabályozásra vonatkozó legfontosabb okmányok 
1840 óta a tanulmányhoz vannak csatolva, miből magának a 
Rajna-szabályozásnak és a gátrendszernek rohamos fejlődése 
átnézetesen kitűnik.

d) A hidrológiai viszonyok és a szabályozás hatásának 
tanulmányozása.

E szakasz a hidrológiai viszonyok és azok változásának 
tanulmányozásával foglalkozik.

A követett eszmemenet alapjai a következők:
Valamely folyó hidrológiai viszonyainak tanulmányozásá

val legelső sorban ki kell terjeszkedni annak görbületi és 
helyzeti viszonyaira, keresztszelvényének nagyságára és alak
jára, valamint hoszszelvényére.

Ezen tényezők egyikének vagy többjének megváltozta
tása által azon irányba lehet a folyó fejlődését terelni, mely 
czéljainknak legjobban megfelel.

Ezen változtatható tényezőkön kívül szerepel még a hor
dalék és vízmennyiség, melyeknek legalább mennyiségében 
nem lehet változást előidézni.

A folyó életének ezen tényezői összesen annak „Regime“- 
jét adják.

A folyó viszonyainak alakulására ható tényezők össze- 
hatása sokkal összetettebb, semhogy azoknak mathematikai 
kifejezése teljesen lehetséges lenne. Azért a tanulmányozás 
legczéliráuyosabb útja az, ha a folyó életében létre jövő minden
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lényegesebb tünemények okát keressük, valamint a keresztül 
vitt munkálatok hatását minden egyes fentemlitett tényezőre 
tanulmányozzuk és ezek összeségéből a következtetéseket meg- 
teszszük.

Ezen eszmemenetet követve, a felső Rajna hidrológiai 
tanulmánya a folyó beléletének egyes tényezőit, a szabályozás 
előtti állapotot tüzetesen ismerteti.

A felső Rajnának Baseltől a hesseni határig való részle
tes helyzetrajza a szabályozás előtti -(1817—28.) évekből mu
tatja annak szabályozás előtti állapotát, és az azokba rajzolt 
szabályozási tervvonalakat. Ugyanezen rajzlapok alsó felében 
ugyanezen részeknek szabályozás utáni állapota foglaltatik, a mi 
az összehasonlítást a lehető legtökéletesebb módon megengedi.

A folyamviszonyok szabályozás előtti állapotának tárgya
lásában előbb a mederkanyarulati — szigetképződési — 
és általán a meder helyzeti alakulásának jellege van leírva.

Ezen alakulások főjellege szerint vau a folyó három: 
felső, közép és alsó szakaszra osztva, és ezek mindegyikének 
jellege részletesen tárgyalva.

A folyó hoszszelvényében tükröződik vissza a folyó ele
ven erejének folytonos működése és törekvése az egyensúly 
állapota felé. Az elszélesedésekben lerakodó hordalék alul esés 
nagyobbodást idéz elő és eszközli ez által e lerakodások tova- 
mozditását.

Az igen mély és sebes helyeknek mélyítő munkája, az 
azok alján képződő lerakodások folytán kompenzálódik. Ily 
módon, tekintettel a betorkolló mellékfolyók és azok lerako
dásai által előidézett eséstörésekre, a Rajna hoszszelvény- 
görbéjének általános alakulása a talaj minőségéből és a horda
lékból kimagyarázható.

A folyó szabályozás előtti állapotának és jellegének fej
tegetése után azon kérdésre tér át a leírás, vájjon a sza
bályozás meg nem történte esetén, az akkori állapotban, mint 
nyugalmi állapotban, megmaradt volna-e a folyó ? vagy ezen 
állapot, természetes utón szabályozás nélkül mily irányú fej
lődést vett volna ?

Ezen ezélból az egész Rajnavölgy geológiai alakulásából 
a felső rajuai nagy tómedenczék prehisztorikus időkben történt 
átszakadásától kezdve, érdekes geológiai fejtegetésben mutat- 
tatik be az egész Rajnavölgy és a Rajua medrének képződése.

Ezen érdekes leírás végkövetkeztetése abban kulminál, 
hogy a szabályozás meg nem történte esetén a felső szakasz 
ugyan lemélyedett volna magától is, de ezen szakasz torrens 
és veszedelmes elfajulások által kiváló jellege mindinkább 
a felső Rajna középső szakasza felé terjeszkedett volna és 
annak még veszedelmesebb elfajulását okozta volna.

Ezen szakasz második része a szabályozás hatásával 
foglalkozik.

Ott, a hol a Rajna egy vadvizes, partokat szakgató, 
zátony és szigetekkel telt rendetlen folyó tulajdonságaival bírt, 
ma egy biztosított mederpartokkal, enyhe kanyarokkal és 
konczentrált középvizzel biró rendes meder képét mutatja.

A folyamviszonyokra ható tényezők közül tehát a meder 
helyzeti és kanyarulati viszonyai, a keresztszelvény alakja és 
nagysága és a partok alakításában a szabályozás által lénye
ges és üdvös változás lett előidézve.

Az egyes tényezőknek szerepe a szabályozás folytán be
állott változással kiilön-kiilön lettek tanulmányozva, és pedig :

Az igen számos átmetszések által a folyó lehető kiegye
nesedése volt czélozva, az uj meder lehetőleg a régi sodor

irányát követte, de átlag 1000 méteres sugáru görbéknél 
élesebbeket nem volt szabad alkalmazni.

A felső Rajnaszabályozás előtt 353 6 km. folyószakasz 
az átmetszések által 1880. évig 272-8 kmre rövidült. A 
szabványos meder szélessége felül 200 métertől lefelé 300 
méterig nagyobbodik.

Ezen meder a középvizeket és a kisebb nyári árvizek 
egy részét még magába fogadja.

Ezen szabályozott medren belül a sodor iránya a kis
vagy árviz tartama szerint, különféle változásoknak van 
alávetve.

A kavicszátonyok a folyó eleven erejénél fogva előre 
tolulnak és vándorolnak 300—600 métert is évenkint.

Az új folyammeder képződéséről szóló igen érdekes feje
zet alapos tanulmányozás alá veszi külön a kis-, közép- és 
nagyvizekre nézve azon összefüggést, mely az egyes vízállá
soknál beálló hordalék mozgása, a keresztszelvény alakulása 
és az azt követő kanyarulati fejlődések közt, a számos ta
pasztalatból kifolyólag niegállapittatott és melynek sok követ
keztetése általános érdekű és alkalmazású.

Az árvízi szelvény és ártéri szélességekben határozott 
mértéket betartani a Rajnán sem volt lehetséges. Báravédgát 
rendszer aránylag nagy kiterjedésben és nagy összefüggő 
hosszakban van alkalmazva, azért az még sem teljesen össze
függő rendszer. Bár megvolt a törekvés már a szabályozás kezdete 
óta, a szabályozott mederrel közel párhuzamos és meghatáro
zott szélességű éttérrel vonalozni a töltést, azért az ártér mégis 
helyenként egész 4000 méter széles.

A tanulmány ezen viszonyok feltüntetésére az ártéri 
szélességeknek (nálunk is szokásos) rajzát mutatja be és azok 
alapján tett következtetéseinek végeredményeként konstatálja, 
hogy a felső Rajnán eszközölt szabályozás, a mi a természe
tes árterek elgátlását illeti, még igen rendetlen viszonyokat 
hagyott fenn.

A számos átmetszés és egyébb szabályozási müvek össze- 
batását legélénkebben a hoszszelvény alakulása mutatja. Miután 
azonban a mederfenék szabályozása előtti állapotról teljes hossz- 
szelvény-felvétel rendelkezésre nem állt, azért ezen alakulás 
egyedül a szabályozás előtti időszaki vízállásokból volt tanul
mányozható.

E tekintetben a hidrografiai osztálynak, a VIII-ik feje
zetben említett, régi vízállások feldolgozásáról szóló tanulmá
nya már is rendkívül hasznos anyagot szolgáltatott.

A mederszelvény alakulásának hü tükre a kisviz lévén, 
a szabályozás előtti 1882-ig terjedő időszak 10—10 évi kö
zökre osztatott. Ezen időközökből kikerestettek oly hosszabb 
ideig tartó állandó kisvizek átlagai, melyek lehető alacsony 
voltuk mellett a nyugalmi állapotot (Beharrungszustand) jel
lemzik és melyek egy kiválasztott közel állandó viszonyok 
közt maradt mérczén, lehetőleg ugyanazon vízállást mutatják. 
Ezen külön 10 évi időszakok kis vizállásainak táblázatos 
összehasonlítása a szabályozási előttivel tisztán mutatja: a 
kisvizeknek és ezzel a mederfenéknek fokozatos sitlyedését.

Ugyanez grafikailag is keresztülvive, a szabályozási 
előtti kisviztől, mint tengelytől a különböző 10 évi időszakok 
fent jellemzett kisvizeinek emelkedését a tengelytől felfelé és 
sitlyedését a tengelytől lefelé rakva, az egyes helyeken beállt 
sülyedés haladását és mérvét érdekesen illusztrálja, egyszers
mind a kisvizek általános sülyedését feltűnően mutatja.
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Az egyes helyeken igy kimutatott lényeges jelenségek 
mindegyike azután az azokat szülő okokra nézve alapos vizs
gálat tárgyává tétettek.

Egy átnézeti hoszszelvényben a fentemlitett szabályozás 
előtti és jelenlegi kisvizek berajzolva, a mederfenék sülyedé- 
sét és a kisvizesésviszonyok változását mutatja.

Ennek a kisvizesés viszonyai változásának, mint lénye
gesen fontos külön tényezőknek tanulmányozására a szabályozás 
előtti kisvizesése, kilométerenkénti centiméterekben, egy ten
gelytől van az illető szakasznak közepén emelt függélyekre 
felrakva és görbével összekötve. Ezen esésgörbe a fentemlitett 
siilyedés és emelkedés grafikonja, valamint a szabályozás előtti 
és utáni kisviz hoszszelvények, egy oly tökéletes képet nyúj
tanak a folyamfenék változásáról, melynél tökéletesebbet alig 
lehet kívánni, és a melyből határozottan constatálható volt, 
hogy a folyó feneke a szabályozás óta általában mélyedéit 
és annak esési törései kiegyenlődésben vannak, tehát hatá
rozottan a nyugalmi állapot felé közeledik.

Hasonló utón és fejtegetésekkel, a 10 évi időszak évi 
közepeinek összehasonlításából, szintén azoknak, főleg a felső 
szakaszban beállt lényeges sülyedései voltak kimutathatók.

Miután a szabályozási tervezet főleg a meder és nem az 
árvizlefolyási viszonyok javítása szempontjából lett készítve, 
azért a tanulmány az árvizviszonyok mikénti változására nem 
terjeszkedett ki részletesen.

De már az előbbiekből is látható, hogy a meder kellő 
fejlődésének helyein, a kis- és középvizeken kívül a siilyedés 
a nagyvizszinekre is kiterjedt.

A Rajna kiegyenesitése folytán gyorsabban leérkező 
árhullámok a mellékfolyók árhullámaival most sem találkoz
nak kedvezőtlenebbül, mint azelőtt, miután a mellékfolyók 
hasonló kiegyenesitése folytán, azok árhullámjai szintén 
viszonylag gyorsabban érkeznek le, összetalálkozásuk tehát 
nem kedvezőtlenebb.

A hidrológiai tanulmányozás utolsó szakasza azon kér
déssel foglalkozik, hogy miután a Rajnán a mederfenék ala
kulásában az egyensúlyi állapot még eddig teljesen be nem 
állt, a szabályozás hatása ezentúl mikép fog alakulni és a 
mederviszonyokat mily irányban fogja tovább fejleszteni?

Az erre vonatkozó fejtegetések a már eddig elért viz- 
szinsülyedés és mederalakulások alapján és a mederfenéknek 
eddig is észlelt közel egyenletes mélyedéséből és az esésgörbe 
előre haladó kiegyenlítődéséből indulva ki, kimutatják, hogy 
ezen viszonyok általában ezentúl is hasonló alakulásra enged
nek következtetni.

Az eddig elért folyamkiegyenesedés és vizszinsülyedé- 
sen kívül — mely a mederkiképződésnek csalhatatlan jele 
— a szabályozásnak azon főczélja is el fog éretni, hogy a 
folyammeder irányának állandósítása által azon rengeteg össze
gek meg lesznek takarithatók, melyeket a kanyargós folyó örö
kös támadásai elleni partvédezetek és az árvizgátak biztosí
tása végett, az örökös partszakadások szükségessé tettek.

E mellett a rendetlen meder elzárt kanyarjainak gyors 
feliszapolódása által nagy területek fognak a megmüvelhetés- 
nek átadatni.

Az árvizgátak biztosítása tekintetében pedig, melyeknél 
a nagymérvű partszakadások, folytonos töltésbelebbezéseket, 
áthelyezéseket és védmüveket tettek szükségessé, nagy össze
geket emésztettek fel és még sem nyújtottak ez iránt állandó 
biztosságot, a szabályozott medernél ezen veszélyek a lehető

minimumra lesznek és vannak nagyrészt már most is szo
rítva.

Az előbbiekben elsorolt hidrológiai tanulmányozások 
eredményei végül egy végső magvas összeállításban vannak 
rövid kivonatban ismételve. Kiemeltetik egyszersmind, hogy 
az eddig rendelkezésre álló hidrológiai észlelésekből még egé
szen tökéletes tanulmány és teljesen biztos következtetések 
még nem voltak minden irányban adhatók. A hidrografiai 
hivatal feladata leend jövőben a jelzett irányban tovább haladni, 
és az észleletek tökélyesbülése, valamint szaporítása által a 
következtetések alapját és ezzel azok biztosságát is növelni.

e) A szabályozás eszközei, módjai, a használt építmények 
szerkezete és hatása.

A rajnaszabályozási monográfia többi terjedelmes feje
zetei a szabályozási módok és építmények szerkezeteire, továbbá 
azoknak költségeire és az elért eredményekre vonatkoznak.

A tanulmány ezen része mindazon építési módokat és 
szerkezeteket tartalmazza, melyek a Rajnaszabályozás kezdete óta 
használtattak. Leírja azok használatát és működési módját, 
valamint azok czélszerltségét.

Kitünteti azon szabályozási módok czélszerütlenségét, 
melyeket a tett tapasztalatok folytán elejtettek.

Kiemeli azokat, melyek czélszertteknek bizonyítván, ezen
túl is használandók lesznek.

Az építmények mindegyik neme (partbiztositás, átmet
szés, párhuzamnál stb.) terjedelmes fejezetekben külön vannak 
tárgyalva és eredményük nemcsak az ottani viszonyokra, 
hanem általános érvénynyel bírnak.

f )  A szabályozás költségei.
A monográfia ezen fejezete a Rajnaszabályozás költsé

geivel és annak tényleges hasznával foglalkozik.
Ezen szakasz tárgyalási módja annál érdekesebb, mivel 

valamely folyó szabályozása által okozott költségek összes 
kimutatása egyáltalában nem könnyű feladat. De másrészt 
azon direkt és indirekt hasznot kimutatni, melyet a folyó 
szabályozás nyújtott, szintén nehéz, de háladatos feladat, főleg 
az érdekeltek és a nagy közönséggel szemben; mivel az ily 
szabályozásoknak haszna rendesen csak azok direkt és közel
fekvő eredményei után Ítéltetvén meg, sokkal csekélyebbeknek 
látszanak, mint a minők azok tényleg.

Az összes eredményt és hasznot alaposan és indokoltan 
kimutatni, ezen rajnai tanulmánynak egyik főczélja volt.

A költségkimutatás első pontja az általános költség elő
irányzati összegeit mutatja ki. Eleinte a terv értelmében 
1825-től a Baden nagyherczegség területén 50 év alatt befeje
zendő egész Rajnaszabályozásra összesen 15.000,000 márka 
lett volna fordítandó.

Az együttes rajnaszabályozási terv készítésénél egy előleges 
teljes költségelőirányzat egyáltalán összeállítva nem volt, miután 
maga a munka természete és az arra ható számtalan tényező 
az eziránti kombinácziókat igen bizonytalanná tette volna.

Hivatalos adatok nyomán ki vannak mutatva azon költ
ségösszegek, melyeket a Rajnaszabályozásra 1817-től 1884-ig 
felhasználtak.

És pedig azon költségek, melyek úgy magának a Raj
nának tulajdonképeni szabályozására, valamint azok is, melyek 
az árvizgátak kijavítására és uj árvizgátak építésére kiadattak.
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Ezek összesen körülbelül 42 millió márkát tettek ki. 
Ezekből azonban le kellett vonni az ávvizgátak, a szabályozá
son kívül eső partok és meglevő szabályozási müvek fentartási 
költségeit, továbbá azon személyzeti és dologi kiadásokat, 
melyek a Rajna szabályozása nélkül is, folyamrendőri és fen
tartási czélból, szükségesek lettek volna, valamint a rendkívüli 
katasztrófák által okozott károk helyreállítására szükséges ösz- 
szegek, melyek mind nem a szabályozás által állottak elő, 
tehát annak költségeibe nem voltak bevonhatók.

Ezáltal a tulajdonképeni rajnaszabályozási költségek a 
badeni vonalon kerekszámmal 30 millió márkát tettek ki.

Ezen költségeknek egy részét az érdekelt rajnai birto
kosok az államnak „folyamszabályozási adó“ czimén vissza
térítették, és pedig 6'6 millió márkát, mi által az állam részé
ről ezen egész idő alatt kiadott összegek körülbelül 23 millió 
márkát tettek ki.

Az eddig tett tapasztalatok és a költségek rendszeres 
összeállítása után sokkal biztosabb alap volt arra nézve, hogy 
1884 éven túl a Rajnaszabályozás tökéletes keresztülvitelére 
és befejezésére még mennyi költség leend szükséges, és pedig 
külön maga az építkezési és külön a fentartási költségekre.

Az egész badeni rajnaszabályozási vonal 266'634 kilo
méter hosszú. Annak eddig 78°/0-a kiépíttetett, 13'4°/0-a még 
kiépítendő.

Az építési költségek egész részletességgel meghatároz
talak, és pedig azok összege, és az egyes munkanemek száza
lékos összegei.

A fentartási költségek szintén az eddigi tapasztalat ered
ményei után határoztatok meg, és pedig összesen évi 250,000 
márkára.

Ezen költségekben természetesen a rendkívüli események 
által okozott költségek nincsenek belefoglalva.

Az igy meglevő költségegységekkel és a teljes rajna
szabályozási terv alapján, egy építési programra lett a követ
kező évtizedekre megállapítva, mely a Rajnaszabályozás teljes 
bevégzését 1921. évre helyezi kilátásba.

Az addig terjedő időszakot pedig 5 és 10 évi csopor
tokra osztja és az évenkint folyton csökkenő építési és fen
tartási költségeket együttesen összeállítja.

A teljesen befejezett badeni Rajnaszabályozás költsége 
41 5 millió márka, tehát kilométerenként átlag 159,600 már
kába fog kerülni.

Az előbbihez hasonló bármely folyóra megalkotott költség- 
összeállitás, bárcsak általánosan adná az összes szabályozási 
költségeket, mégis rendkívüli jelentőséggel bir, miután gyakor
lati tapasztalatokból kiindulva, a mérvadó törvényhozási és 
érdekeltségi tényezőknek lehetővé teszi azon áldozatokat meg
ítélni, melyeket a szabályozás teljes keresztülvitelére hozni kell.

ej) A szabályozás eredménye és haszna.

A tanulmány utolsó szakasza a Rajnaszabályozás által 
elért eredményekről és hasznáról szól.

Először általános képben a Rajnaszabályozás előtti álla
potra utal, nevezetesen az örökös küzdelemre, az árvíz és az 
egész határok és községeket elnyelő partszakadások ellen, az 
elmocsárosodás, ezzel járó kulturális hanyatlás és egészségi 
viszonyok rosszabbodására, melyek nyomása alatt a szabályo
zás eszméje megérlelődött. Utalás történik továbbá a hidro
lógiai részre, melynek fejtegetéseiből kitűnik, hogy ha a szabá

lyozás keresztül nem vitetett volna, mily fokozottabb mérvű 
pusztításokkal állt volna szemben a Rajna vidéke. Másrészt a 
meder határozott mélyítése, kiegyenesitése és rendszeresítése 
által elért nagy eredmény mily különbözőnek mondható még 
akkor is, ha az árvizek magasságát egyáltalán le sem szálli- 
totta volna.

Végre az általános leírás kiemeli azt, hogy a Rajna 
szabályozásának már eddig elért eredményei és a jövő iránt 
tehető biztos következtetések határozottan megczáfolják azon 
nézetet, mintha egy oly hatalmas folyót, mint a Rajnát, szabá
lyozás által egy zárt és egyenes irányú mederbe nem lehetne 
szorítani.

Kiemeltetik végre, hogy oly kényszerítő körülmények 
alatt, mint a milyenek folytán a Rajnaszabályozás eszméje 
megszülemlett, nem lehet a szabályozás kivitelét egy egyszerit 
haszonszámitástól függővé tenni és hol a szabályozás által a 
folyammenti vidék felvirágzásáról van szó és ily eredmények 
világosan tapasztalhatók, nem lehet a szabályozás hasznát szá
mokban kifejezni.

A szabályozás által elért eredmények kimutatása tehát 
! csak arra szoritkozhatik, hogy felttintettessék, miszerint a fent- 

jelzett kulturális fejlődés és az állapotok javulása mennyiben 
1 állt be, és mennyiben képezik azok tényleg a szabályozás 

következményeit?
A tanulmány ez irányban az egyes eredményeket külön 

veszi tárgyalás alá.
Az árvízveszélyre való tekintettel meg van különböztetve 

a szabályozás által az árvíz magasságában és az árviz hatásá
ban elért eredmény.

Lényeges javulás állt be az árvizek hatását illetőleg. 
Mert a jelenleg biztos, lehetőleg egyenes mederrel biró folyó, 
a partok és töltések megtámadásában összehasoulithatlanul 
csekélyebb mérvű rombolásokat idéz elő, mint a szabályozás 
előtt. A szabályozás után is lehetnek és lesznek gátszakadások, 
de sokkal ritkábban. De oly pusztítások, mint a milyeneket 
még a kisebb árvizek és a part törése folytán egész gátvona
lak és községek eltemetése által azelőtt okoztak, ezután tel
jesen ki vannak zárva, és az éveken keresztül érezhető kata
sztrófák eshetősége ki van kerülve.

Más lényeges hatás az árvizek tartamában van; mig ez
előtt már a kisebb nyári áradások rettegést okoztak a Rajna- 
vidéknek, heteken és hónapokon keresztül tartó megfeszített 
árvédelmet igényeltek, most nehány nap alatt folynak le.

A rajnamenti lakosságnak tehát a kulturális haladás te
kintetéből megbecsülhetetlen nagyobb biztonság érzete van 
megadva.

A leírás bár csak megközelítéssel, de a tett tapasztalatok 
nyomán, kimutatja, hogy a szabályozás előtti állapotok mellett 
1817—1884-ig közel 38 millió márka értékű partbiztositást 
lett volna szükséges részletenkint beépíteni. így tehát már 
erre való tekintettel is az összesen 30 millió szabályozási költ
ség gyümölcsöző befektetés volt.

Az elvágott holt medrek feliszapolása által nyert meg
művelhető területek már jelenleg is nagy hasznot hajtanak.

Az összesen feliszapolandó 10,345 hektár közül 1883-ban 
már 7000 hektár megművelés alatt volt, és ezen megnyert 
utóbbi, már művelés alatt levő terület értéke közel 7 millió 
márka, egy része szántóföld, nagyobb része erdőség.

Ha az eddigi tapasztalatok után átlag hektáronkénti 
850 márkával, a még feliszapolandó holt medrek értéke is
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számittatik, úgy összesen 9'5 millió márka értékű földterület 
fog nyeretni.

Különös szempont alá esnek a szabályozás folytán elő
állott talajjavitási eredmények, a könnyebb belvíz levezetés és 
mocsárlecsapolás.

Főleg a nyári árvizeknek szabályozás előtt gyakran be
következett kiöntései voltak ez irányban, leginkább az alacsony 
partoknál fogva, a megművelésre igen káros hatásúak.

Igen nagy előny továbbá, a kisebb nyári árvizek tete
mes sülyedése, de főleg azoknak gyors lefolyása, mert a tartós 
árvizek fakadó és szivárgó vizeinek hatása folytán a meg
művelt földeknek ártalmassá váltak és gyakran a vetések 
tönkretételét is okozták.

ügy a Rajna mentének, valamint annak mellékfolyóinál 
a közép és kisebb árvizek lényeges siilyedése, a Rajna és 
mellékfolyóinak belvizlevezetési viszonyaira igen kedvező 
hatással van.

A felső Rajna jobbparti árterén, mely közel 67,000 hek
tár, alapos vizsgálat alapján részletesen meg lett állapítva a 
szabályozás előtt és jelenleg művelés alatt álló földterületek 
nagysága, tekintettel a művelési ágazatra. Az egyes művelési 
ágazatok szerint a begátolt és be nem gátolt területekre átla
gosan lett azok értéke kiszámítva. Az azelőtt és jelenleg meg
művelés alatt álló területek összehasonlításából az egész terü
letnek 26 millió márkányi értéknövekedése, hektáronként 
átlag 2100 márka érték növekedés mutatódott ki. Ha pedig 
azok megműveléséből származó nyereség is átlagértékkel a 
szántóföldre és rétekre is bevétetik, az összes emelkedés 39 
millió márkára tehető.

A szabályozás folytán elért földterületek értékemelkedése 
még oly módon is meghatároztatott, hogy a szabályozás előtti 
és a jelenlegi területek összes becsértéke (tekintettel a külön
böző megmüvelési ágazatokra) kiszámíttatott.

Ezen módon az összes értékemelkedés 8Г5 millió már
kát tett.

A tanulmányok ezen — érték és használati növekedésre 
vonatkozó — fejtegetései, melyeknek itt csak eszmemenete és 
főbb eredményei kbzölvék, egész részletességgel vannak ki
mutatásokkal, valamint következtetések és nemzetgazdasági 
eszmékben gazdag kombinácziókkal indokolva.

A szabályozás hatása a Rajna vidék egészségi viszonyaira 
szintén alaposan ki van mutatva. Az általános elmocsárosodás 
következményeit képező tifózus betegségek az árvízi kata
sztrófák folytán beálló tápszerek hiánya és káros talajvíznek a 
lakosság életviszonyaira való befolyása és még számtalan ezzel 
kapcsolatos tényező mindmegannyi kutforrása volt a szabályo
zás előtt a betegségnek és a népesség elsatnyulásának. Mind
ezek a szabályozás óta legnagyobb részt eltűntek és a Rajna- 
völgy ezelőtti egészségtelen hírét ma már teljesen elvesztette.

Lényeges fontossággal birt a szabályozás a parti terü
letek és főleg a városok élénk ipari és gazdasági fejlődése 
mellett a Rajna, mint hajózási út, forgalmának fejlesztésére.

A leírás kimutatja, hogy a víznek rendes mederben való 
konczentrálása és a szabályos viziút készítése által, a hajó
zásnak is mily tetemes mérvű előnyök nyujtattak, hogy az 
azelőtt csak 150 tonnát hordó hajók Mannheim és Schröck közt
2—3 napig érkezhettek fel, ma pedig egész 700 tonna rako
mányig 15—24 óra alatt felmehetnek.

A leírás zárszava végre összefoglalja a fentieket és ki
mutatja, miszerint a szabályozáshoz kötött aggályok, mint a

tapasztalás bizonyítja, nem voltak indokoltak és hogy a felső 
Rajnaszabályozás egész müve czélirányos törekvés és alaposan 
tanulmányozott viszonyoknak eredménye. A tett hidrológiai 
vizsgálatok alapján tényleg ki volt mutatható, hogy ezen mii 
a Rajna völgyének és lakosságának és ezzel együtt az állam- 
háztartás egyensúlyára a legkedvezőbb hatással volt.

X.

A folyók vízgyűjtő területeinek összeállítása 
és csoportosítása.

A badeni hidrografiai hivatal eddig megjelent külön 
hidrológiai tanulmányainak utolsója (1886) a folyóvizek víz
gyűjtő területeinek összeállításáról és csoportosításáról szól.

Ezen munka, tekintve a badeni vizszerkezetnek meg
lehetős komplikált és szétágazó voltát, a hegységes forrásterüle
tek közellétét, igen sok tanulmányt és vizsgálatot igényelt és 
eredményét átnézetesség tekintetében valóban mintaszerűnek 
mondhatni

A folyók vízgyűjtő területeinek kimutatása és csoporto
sítása nagy fontossággal bir, főleg a csapadék és a lefolyó 
vízmennyiségek közti mennyiségi és időviszonyoknak meg
állapításánál ; de azonkívül számtalan folyószabályozási, bel
víz levezetési és vizhasználati kérdéseknél, valamint a hidak 
és áteresztők nyílásainak megállapításánál, a tervezési mun
kákban, a mérnöknek lényeges alapot szolgáltatni van hivatva.

A csoportosítás alapeszméi a következők voltak:
Első sorban a vízgyűjtő területek azon két főfolyam 

szerint (Rajna és Duna) csoportosíttattak, melyeknek gyűjtő 
területe a badeni nagyherczegségbe esik. A Rajnának mint 
főfolyamnak egész hossza a bodeni tótól a határig, a völgynek 
természetes alakulása szerint, 9 medenczére osztatott, melyek 
A—J betűkkel jelöltettek.

A folyók nagyság szerinti csoportosításánál elfogadtatott 
a Rajna és Dunának, mint főgyűjtőknek, a főfolyam elne
vezése.

A főfolyamba betorkoló mellékfolyó I-ső rendű mellék
folyónak neveztetik.

Az 1-ső rendűbe betorkoló mellékfolyó Il-ik rendűnek 
neveztetik.

A Il-od rendűbe betorkoló mellékfolyó Ill-ad rendűnek.
A III-ad rendűbe betorkoló mellékfolyó IY-ed rendűnek 

neveztetik.
És ezenkívül a lényeges vízfolyásokkal nem biró völgyek 

„száraz völgy“ kifejezéssel jelöltettek.
A vízgyűjtő terület határainak megállapításánál tekintet

tel voltak arra, hogy a hegyes és dombos vidéken már külső
leg a hegygerinczek által a vízválasztó határok élesen körül- 
vonalozvák, tehát a hegyi térképen könnyen berajzolhatók.

De már a völgyek alsó részeiben és a síkságban a víz
választó határok nem oly élesek, sőt gyakran fel sem ismer
hetők a térképen. Ilyenkor a helyszíni tanulmányozás által 
lett a hiány pótolva és a helyszíni tapasztalatok nyomán a víz
választó határ berajzolva.

Ezek alapján a vízgyűjtő területek az 1 : 50,000 mér
tékű térképbe berajzoltattak és végleges használat előtt az illető 
szelvénylapok az egyes kulturfelügyelőségekhez elküldettek, 
a hol a helyi ismeretek és tapasztalatok alapján az esetleges 
kiigazítások foganatosítva lettek.
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A főfolyó, valamint az I., II., III. és IV-ed rendű folyá
sok határai ötféle jelzésű szines vonalakkal különböztettek meg.

A területek ezen térképeken pontos területmérőkkel meg- 
határoztattak, a pontatlanságokból eredő különbségek pedig a 
területek nagysága szerint elosztattak.

A nyert eredmények táblázati kimutatásba foglaltattak. 
Úgy a kimutatásokban, mint a hidrografiai térképben a 

különböző osztályú folyók vízgyűjtő területeinek megjelölésére 
a négyféle osztályhoz képest négyféle jelölési mód lett elfogadva.

A területi összeállítás berendezése oly módon van esz
közölve, hogy abból nemcsak az egyes vízgyűjtő terület nagy
sága, hanem azoknak mikénti összetartozása és az egész viz- 
szerkezet tagozása kitűnik.

A részletes 1 : 50,000 térképekbe berajzolt vízgyűjtő 
területek határa az 1 : 400,000 mértékű „átnézeti“ hidrografiai 
térképbe hasonló módon, mint az eredetiben, áttétettek. Ezen 
átnézeti térkép, mely a kiadott tanulmányhoz csatolva van, 
egész világos és átnézetes képet nyújt a vizszerkezet és gyűjtő 
területekről.

A hegységekben 200 méter magassági különbségekben 
vannak a magassági görbék berajzolva.

A térképen ezenkívül a meteorologiai és esőállomások, 
mérczék és vizrajzilag fontos pontok külön meg vannak jelölve. 

A vízgyűjtő területek kimutatásai a következők :
1. A vizgyiijtö területek részletes kimutatása külön a Raj

nára (és pedig a badeni jobb partra) és külön a Dunára.
A rajnai részletes kimutatás fel van osztva egyes cso

portokra a fent említett medenczék szerint.
Egy-egy csoport egy főczim alá van foglalva. Az első

rendű mellékfolyók oly sorrendben, a mint azok felülről lefelé 
következnek, felsorolvák és pedig az elsőrendű mellékfolyó 
alatt a benne foglalt másodrendüek, ezek alatt a benne foglalt 
harmadrendüek stb. soroltatnak fel.

Ily módon a IV-ik osztály területeinek összege adja a 
I ll ik osztályúakat, és ezek összege a Il-ik osztályúakat és ezek 
összege az elsőrendű mellékfolyók vizgyiijtö területét, melyek 
összege végre a főfolyó gyűjtő területét adja.

Ily összeállítási mód szerint a gyűjtő területek, kezdve a 
legkisebb pataktól a főfolyó egész gyűjtő területéig, külön 
megjelölésekkel ellátva és átnézetesen összeállítva, könnyen 
feltalálhatók.

A megjelölés alapeszméje az, hogy: 
az elsőrendüek I, II, III római számmal, 
a másodrendüek 1, 2, 3 arabs számmal, 
a harmadrendüek a, b, c, nyomtatott betűvel, 
a negyedrendüek а, Ъ, c, Írott betűvel van megjelölve, 
így például a kis Schwarzbach patak jelölése a térkép

ben С И 6 a ; ha ezen jelölés után a kimutatásból a terület 
számértékét ki akarjuk keresni, úgy ezen jelölés azt jelenti, 
hogy a kérdéses patak a C csoport II. számú elsőrendű mel
lékfolyó 6. számú harmadrendű mellékfolyónak a számú negyed
rendű mellékfolyóját képezi és igy a kimutatásból könnyen 
felkereshető.

A csoport végén az elsőrendüek rovatában annak összes 
területe összegezve van.

így van a Rajna jobbparti vízgyűjtő területe külön és a 
Dunának vizgyiijtö területe szintén külön teijedelmes két 
táblázatban átnézetesen összeállítva.

Egy átnézeti összegezett kimutatásban a badeni nagy- 
herczegség összes területének mikénti eloszlása van közölve a

Rajna és Duna folyók vízgyűjtő területeinek egyes meden- 
ezéi közt.

Egy összesített kimutatás külön a Rajna és külön a 
Dunára tartalmazza az előbbi részletes kimutatás А, В stb. 
medenezének összes vízgyűjtő területeit.

Az utolsó átnézeti kimutatás a főfolyónak a Rajnának 
összes vízgyűjtő területeit mutatja ki.

Ez tartalmazza a Rajnának a badeni nagyherczegségen 
kívül eső területeit is. Kezdve a Rajna forrásaitól a gletsche- 
rekben egészen a bodeni tóig, a terület egyes nagyobb cso
portokra van osztva. Az illető csoport összes vízgyűjtő területe 
tételenként kimutatva. A bodeni tótól lefelé a vízgyűjtő terü
let tételei a fent jelzett A , J3, C medenczék összes területeit 
adják, de kiterjeszkedik külön a jobb, külön a bal part és 
külön az összes vízgyűjtő területekre, úgy hogy ezen módon 
a Rajna fontosabb szakaszainak végén, a forrásból ezen pon
tig tartó összes vízgyűjtő területet adják.

A munka végén egy betiiszerinti névmutató van az egyes 
patakok, folyók és folyamokról, vonatkozással azon kimutatás, 
rovat és tételszámra, melyben a megfelelő vízgyűjtő terület 
feltalálható.

XI.

A badeni hidrografiai hivatal rendes ki
adványainak és évi jelentéseinek szerkezete.

A badeni meteorologiai és hidrografiai központi hivatal 
kiadványai a következők:

1. A hivatal az elmúlt fél hónap meteorologiai, esőmérési 
és vizállási jegyzékeit a napi lapokban a legközelebbi fél 
hónapban rövid tájékoztató jegyzetek kíséretében teszi közzé.

2. Havonként vagy negyedévenként az V. alatt részlete
sen ismertetett havi vizállási jegyzetek nyomtatás utján sokszo
rosítva, az ott említett módon szétküldetnek.

3. Félévenként lesznek az Y. fejezetben említett félévi 
vizállási grafikonok sokszorosítva és szétküldve.

4. A nagyobb tanulmányok, melyeket ez a hivatal egyes 
hidrológiai kérdésekről készít, külön adatnak k i : „Adalékok 
a badeni nagyherczegség hidrografiájához“ (Beiträge zur Hydro
graphie des Grossherzogthum Badens) czim alatt; ilyen 1886-ig 
négy jelent meg, melyek fentebb részletesen ismertetvék.

5. Minden évről tett észleletek egy évkönyvben dolgoz
tatnak fel és adatnak ki a legközelebbi év folyamán.

A hivatal évkönyveinek szerkezete és tartalm a.
A hivatal évkönyve szerkezetének és tartalmának ismer

tetése czéljából a következőkben közöltetik az 1885. évi jelen
tés tartalma.

A bevezetés tartalmazza a hivatal ezen évi működésének 
általános képét, a szervezetben vagy a meteorologiai és hidro
lógiai észlelések egyes ágaiban beállt változásokat és töké- 
letesbedéseket, esetleg lij észlelési ágazatok kezdeményezését.

A folyamatban levő munkálatok és tanulmányok állását 
és előrehaladását. A külföldi hasonló hivatalokkal való közle
kedésre vonatkozó részleteket.

A Il-ik része tartalmazza az 1885. évi meteorologiai észle
leteket, kapcsolatban az 1881—85. évi időszak észleléseinek 
középértékeivel.
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Ezeu szakasz bevezető sorai, az 1885. év alatt az állo
mások számában és észleléseiben beállt minden változásról rész
letes közleményeket tartalmazzák.

Az évi meteorologiai észleléseket tartalmazó táblázatok 
sorozata a következő:

1. Minden egyes állomásra külön táblázatban havonként 
a légnyomás közepe, maximuma és minimuma, az utóbbi kettő
nek keltével. A léghőmérséklet — 7, 2 és 9 órakor — köze
pei, tényleges közép-, maximum- és minimum-hőmérséklet és 
az utóbbiak keltével. Az absolut és relativ nedvesség 7, 2, 9 
órakor, ezek közepei, a felhőzet erőssége 7, 2, 9 órakor és 
közepe. A csapadék havi összege és az illető hónapban a 24 
órai maximum és annak napja, a csapadékos napok száma, a 
havas, jégesős, zivataros és erős széllel volt napok száma, 
valamint a szélirányok szerinti eloszlás. Mindezen adatok egy 
hónapra ugyanazon vízszintes sorban, összesen 12 sorban és 
alant ezen adatok évi közepe van külön sorban közölve.

Az esőmérési, valamint harmadrendű meteorologiai állo
mások eredményei állomásonként vannak táblázatilag kimu
tatva és tartalmazzák havonként: a csapadék havi összegét és 
24 órai maximumát, annak napját, a csapadékos napok számát 
általában, valamint a havas, jégesős, ködös és zivataros napok 
számát és az évi közepeket.

2. Egy összesített táblázat valamennyi állomásra havon
ként a szokásos öt napi hőmérsékleti közepeket.

3. Egy összehasonlító kimutatás tartalmazza az egyes 
állomások havi és évi csapadékösszegét ezen évről (1885.) és 
ugyanazoknak az állomásoknak havi és évi csapadék normalis 
közepét az 1870—83-ig terjedő időszakra és e kettő közti 
különbséget. Ez által az illető év jellege az 1870—83. évi 
szakaszéhoz képest meg van határozva.

4. Az évkönyv illető évének meteorologiai leírása végén 
a lefolyt év általános meteorologiai viszonyainak leírása van 
adva és pedig: minden hónapra külön, melyben az egyes 
meteorologiai tényezőkben beállt lényeges jelenségek leírva és 
lehetőleg meg is magyarázva vannak. Végre az egész év 
meteorologiai viszonyai összefoglalva, azok röviden jellegezve 
és kiváló jelenségei, főleg a csapadékra való tekintettel kiemelve 
vannak.

5. A lefolyt (1881—1885.) időszak meteorologiai ténye
zőinek jellegzésére, azok közepei vannak ezen időszakra ki
számítva és pedig az öt évi adatokból számított középértékek 
a következő 9 táblázatban vannak összeállítva :

a) Minden állomásra külön havonként kimutatva az öt 
napi hőmérsékleti közepek.

b) Minden állomásra külön a hőmérséklet havi és évi 
közepei és szélsőségei.

c) Minden állomásra külön a vizpárák feszélyének havi 
és évi közepei.

d) Minden állomásra külön a viszonyos nedvesség havi 
és évi közepei.

e) Minden állomásra a csapadék havi és évi összegei és 
napi maximumai az illető nappal.

f )  A csapadékos és havas napok középszáma az egyes 
hónapban és az egész évben.

g) Minden állomásra a felhőzet tizedeinek havi és évi 
közepei.

h) Az egyes állomásokra a zivataros napok középszáma 
az egyes hónapokban és évben.

i) Minden állomásra a havi és évi légnyomás közepei, 
szélsőséges állásai és ezen szélső állások közti differencziák.

A meteorologiai adatok fentemlitett számszerinti feldolgo
zásán kivid az adatok fontosabb feldolgozási módjai, még 
grafikailag is a következő grafikai táblázatokban ki vannak 
mutatva és pedig".

1. Az 1885. évi csapadék eloszlási térképe egyenlő 
csapadékgörbékkel (Isohyetákkal) van feltüntetve, melyek 200 
mm. csapadékkülönbségekkel különböző kék szilái vonalozás
sal vannak jelölve.

2. A napi légnyomás közepeinek grafikai kimutatása a 
főbb állomásokról.

3. A napi hőmérséklet közepeinek grafikai kimutatása 
a főbb állomásokról.

4. A napi csapadékok grafikai kimutatása fekete lépcső - 
1 zetes vonallal 2 főbb állomásokról.

Az évi jelentés második szakasza az illető év vizmércze- 
jegyzéseivel és vizállási viszonyainak jellegzésével foglalkozik, 
ennek tartalma a következő:

Bevezetésképen az illető év vizállási viszonyainak álta
lános jellegzése közöltetik, annak fontosabb jelenségei és ezek 
okai kiemeltetnek.

Az év négy évszakának vízállásai külön-külön leírásban 
röviden vannak jellegezve és összehasonlítva az 1852—81. idő
szak illető évszakára vonatkozó értékeivel, valamint az illető 
évszak eddig volt szélsőséges vízállásaival. Az egyes áradások 
gyorsabb vagy lassúbb lefolyása az egyes évszakokban és 
azok okai a csapadékokkal és mellékfolyók áradásaival kapcso
latban vannak megmagyarázva és a lényeges jelenségek okai 
feltüntetve.

Az illető év vizállási adatai a következő táblázati soro
zatokban és a következő módon vannak feldolgozva:

1. Egy együttes táblázatban a fő- és mellékfolyók niér- 
czéiről a havi és évi minimum-, közép- és maximum-vízállást 
tartalmazza. Ezen táblázat szerkezete a következő.

Tartalmaz egy függélyes rovatot a mérczék neveire, 
továbbá 12 függélyes rovatot az év 12 hónapjára és a 13-ikat 
az évi középre. A 12 havi rovat mindegyike 3 alrovatot tartal
maz a havi legkisebb, közép és legnagyobb vízállásra.

A mércze-állomások egymás alatt vannak felsorolva, 
először a főfolyóé felülről lefelé haladva, azután a mellék
folyóké, úgy a hogy betorkolnak és a hogy a mérczék rajtuk 
felülről lefelé következnek.

Egy-egy mérczének adatai egy vízszintes sorban vannak 
és adják az év minden hónapjára a legkisebb, közép és leg
nagyobb vízállást, valamint az évi közép vízállást.

A mérczének évi legkisebb vízállása az illető szám alá
húzásával, legnagyobb vízállása pedig vastagabb számmal van 
jelölve.

2. Összehasonlító kimutatás: az illető évnek havi közép 
vízállásai és az 1852—81-ig terjedő időszak havi illető víz
állásai közt.

Ez felülről lefelé haladva az egyes hónapokról, egymás 
melletti függélyes rovatokban, a főbb mérczék adatait tartal
mazza. Minden hónapra a felső sor az 1852—81-iki havi 
közepet, a középső az illető év havi közepét és az utolsó a 
kettő közti különbséget adja.

3. Összehasonlító kimutatás, mely a Rajna főbb mérczéi- 
nek, az illető (1885) évről évi közép vízállását, valamint a 
téli és nyári vízállását, 6. havi közepeit összehasonlításban
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adja az a) 1852—81, b) 1852—61, c) 1862—71, d) 1872—81-iki 
téli és nyári időszakoknak hasonló vizállási közép értékeivel.

E czélból a táblázat a Rajna 11 főbb mérczéit 11 függé
lyes rovatba sorolja, elől az évi középnek összehasonlítását 
tartalmazza oly módon, hogy az a—d) alatt említett három 
csoportban felül az illető évcsoport, középen az illető év és 
alul a kettő közti differencziát adja meg minden főbb mérczére.

Ehhez hasonló módon vannak a téli, nyári vizállási köze
pek „is, az a—d) csoportok hasonértékeivel összehasonlítva.

Ezen összehasonlítás igen könnyűvé és biztossá teszi az 
illető év vizállási viszonyainak évszakok szerinti jellegzését, 
mivel ennek alapján látni lehet, hogy mennyiben egyezett, 
vagy tért el ezen év az egyes hasonló időszakok s évcsopor
tok vízállásának általános jellegétől.

4. összehasonlító kimutatása — a Rajna főbb mérczéi- 
ről — az illető (1885.) év legmagasabb nyári és legalacsonyabb 
téli vízállásoknak, kapcsolatban a 3. alatt említett, a—-d) idő
csoportok szélső vízállásainak közepével. Ezen táblázat, melynek 
alaki szerkezete a fentebbiekhez hasonló, annak jellegzésére 
szolgál, hogy a Rajna illető (1885.) évi vizállási szélsőségei, 
tehát összes vízállása, mennyiben közelíti meg vagy tér el az 
egyes év és csoportok vizállási szélsőségeitől.

Az 1-től 4-ig foglalt kimutatások szorosan az illető (1885.) 
évre és ennek a többiekkel való összehasonlítására vonatkoz
nak. De ezenkívül a következőkben leirt 5., 6., 7. alatti kimuta
tások az 1881—85., azaz a lefolyt öt év átlagos jellegzésére 
szolgálnak, ezek a következők:

5. A Rajna főbb mérczéiről az 1881—85-ig terjedő idő
szakra vett közepek, minden egyes hónap legkisebb, közép és 
legnagyobb vízállásával, valamint évi közepeinek és egyugyan
azon mérczén ezen időszak legnagyobb és legkisebb vizállás- 
ktilönbözetének feltüntetése. Ezen táblázat szerkezete teljesen 
egyezik az 1. alattival, csakhogy az illető évi (1885.) adatok 
helyett az 1881—85. adatok közepét tartalmazza.

6. Összehasonlító kimutatás, a Rajna főbb mérczéin, az 
1881—85-ig terjedő időszak havi közepeinek átlagairól, szem
ben az 1852—81-iki időszak hasonló értékeivel.

Ezen táblázat hasonló a 2. alattival, csakhogy az illető 
évi (1885.) adatok helyett az 1881—85-ik időszak átlagai van
nak véve.

7. Összehasonlító kimutatása a Rajna főbb mérczéinél, 
1881—85-iki időszakból vett évi, nyári és téli középvizállások- 
uak, szemben az említett a —d) csoportok hasonló időszakokra 
vonatkozó átlagaival.

Szerkezete ugyanaz, mint a 3. alatti, csakhogy az 1885 
helyett az 1881—85-ik évi illető átlagértékeket tartalmazza.

8. Összehasonlító kimutatása az 1881—85-iki időszak leg
nagyobb nyári és legkisebb téli szélső vízállásainak, szemben 
az a—d) csoportok hasonló átlagértékeivel.

Szerkezete egyezik a 4. alattival, csakhogy az (1885.) évi 
értékek helyett az 1881—85-iki évi átlagértékek vannak téve.

A vízállások fent elsorolt táblázati és számszerinti kimuta
tásain kivid, az évi jelentésben még azok grafikailag is fel 
vannak dolgozva; ezen grafikai kimutatások a nálunk szoká
sos grafikai táblázatoknál lényegesen kisebb alakúak és tartal
mazzák : a Rajna fontosabb mérczéiről, minden mérczére külön 
a vizállási vonalat, a lényegesebb vizváltozások tekintetbe véte
lével és a havi közepek lépcsőzetes vonalát berajzolva. Az 
összehasonlítás szempontjából azonban, még az 1852—81-iki 
időszak havi közepeinek vonala is külön jelzett lépcsőzetes 
vonallal, valamint nehány feltűnőbb nagy és igen kis viz is 
be van rajzolva, úgy hogy abból az illető évi vízállásnak ezen 
közép és szélső vízállásokkal való összehasonlitásából nyert 
eredmények szembetűnők legyenek.

A badeni nagyherczegség meteorologiai és hidrografiai 
központi hivatalnak fentebb vázolt rendkívüli tevékenységéből 
kitűnik, hogy főfigyelme azon hidrografiai tökéletesebb műkö
dési ágazatokra volt irányozva, melyek a folyó életműködésé
nek és fejlődésének tanulmányozásával foglalkoznak.

Ezen irányzat, mint főirányzatnak mintegy előmunkálatai 
voltak azon számos tanulmányok és összeállítások, melyek úgy 
a meteorologiai, mint hidrografiai tényezőknek megismerése 
czéljából eszközöltettek.

E mellett az egyes észlelési ágazatok eredményeinek fel
dolgozása, a vizállási és meteorologiai adatok csoportosítása és 
összeállítása oly sokoldalú és kimerítő módon történt, továbbá 
ezen összeállítások alapján az egyes tényezők tanulmányozása 
oly rendszeres és lehetőleg mindenre kiterjedő módon teljesí
tetett, hogy az ez irányban kifejtett tevékenységet és ered
ményeket kitűnőknek, és a gyakorlat igényeinek tökéletesen 
megfelelőknek lehet mondani.

A csapadék és vízállás, illetve vízmennyiségek közti 
viszonyra vonatkozó tanulmányozásra, a hivatal eddig különös 
figyelmet nem fordított, de a csapadék eloszlásáról, a vízgyűjtő 
területek és vízállások feldolgozásáról szóló és fentebb ismer
tetett jeles tanulmányokban már is meg vannak kellő alapjai 
vetve ezen munkálkodásnak is.

A mi végre a felső Rajna szabályozásának tanulmányát 
illeti, annak, mint említve volt, tárgyalási modora az e tekin
tetben a technika, valamint a gazdaság és társadalom terén 
felmerülő kérdéseknek egyaránt bőven és kimerítően megfelel 
és vele a hivatalhoz kötött várakozásnak, úgy a tudomány, 
mint a gyakorlat terén teljesen elég lett téve.
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A Tisza nagyvizei 1830.,
-3

S3 Bír
Győröcske Нош Imid Vencsellő Bodrog f. 

S. Patak Tokaj Sajó f. 
Zsolcza Polgár T.-Föred Sajfok

O>> Culm. Viz- Culm. Víz- Culm. Viz- Culm. Viz- Culm. Viz- Culm. Viz- Culm. Viz- Culm. Viz- Culm. Viz-
c napja állás napja állás napja állás napja állás napja állás napja állás napja állás napja állás napja állás

1 1830 7*15 5'45 6-31 *6-84

2 1853 V/18 7-07 6 0 3 *7'13

3 1854 VII/1 5'50 VII/24 5'16 §5-79
4 V/10 5-58 V/18 6 0 0 8 5'69

5 1855 III/29 7-68 6-19 1V/3 6'15 *7'13

e 1856 II/5 6'48 11/14 5'66

7 III/19 6-32 7-81 111/21 7 1 7 111/22 6'03 III/23 7'82 III/23 6'25 III/24 6 37 III/24 7-88
s IV/2 5 7 0 64)5 IV/2 6'86 IV/1 :>'63 IV/1 7'52 IV/2 6-09 1V/5 6-03 IV /6 7'62
9 1876 V/21 5'65 V/22 7-16 V/23 6-19 V/24 3-91 V/24 6 16 V/25 4 3 2 V/27 5 2 4 V/28 5'91

10 VI/18 3-87 5 -52 VI/19 5-08 VI/19 2'84 VI/19 4 9 5 VI/20 3-53 VI/20 4 ‘76 VI/22 5'64
11 X II/26 5 ‘45 6'78 XII/27 3-68 XII/26 4'54 XII/27 6'40 4 1 9 X I1/30 5-48 XII/31 6'35

12 1877 IV/13 5-96 1V/14 7-31 IV/14 6 3 0 IV/15 4'65 IV/15 6'88 IV/18 5'20 IV/18 5-54 IV/21 6'92
13 Y/29 6-08 7-46 V/30 6 69 VI/31 4 9 4 VI/1 7-07 5'42 VI/4 5 -88 VI/5 7-23

14 1878 IV/24 5-47 6-97 IV/24 6'96 IV/24 5-08 IV/24 6'94 IV/25 5-18 IV/27 5'78 IV/29 7-07
1Г) XI/26 4452 XI/26 5'84 XI/27 5'75 XI/28 4-46 XI/28 5'75 4-62 5'67 X ll/1 6'56

16 1/1 5 9 2 1/4 6'37 1/7 6'87 1/10 4-99 1/10 6-60 1/4 3-40 1/12 5 0 7 1/13 6-36 1/15 7-10
17 1879 11/17 6 20 7-10 11 22 7-32 11/22 5-98 11/23 7-35 11/20 4-70 11/23 5-99 11/27 6-34 11/28 7'86
18 IV/22 5-91 6'78 1V/23 6'99 IV/24 5-03 IV/24 7-07 2'50 IV/25 5 31 IV/30 5-75 V /l 7'28

19 III/13 5'53 III/14 6'56 111/15 6-38 I1T/13 5 02 111/17 6'58 Г 60 III/19 4'74 III/20 5 5 6 III/23 6-42
20 1880 IV/12 5-00 IV/13 5.76 IV/13 6-36 IV/15 4-90 IV/14 6-60 2-30 IV/15 5-17 IV/17 5-40 1V/20 6'62
21 X/27 4455 5'14 X/27 5-18 X/26 1-92 X/28 5 1 0 0-60 3'66 X/29 4-36 XI/4 5-41

22 1/4 5-32 6-00 1/5 6-38 1/7 4 6 5 1/6 6 7 3 1-80 1/7 4'66 1/10 5-39 1/12 6'39
23 1881 IV/8 7-31 8-12 IV/8 7-80 IV/10 5'66 IV/9 7-80 IV/6 2-90 IV/10 6 1 0 IV/14 6'22 7'97
24 XI/5 5-21 5-82 XI/6 6'29 XI/8 4 1 0 XI/7 6-00 XI/3 3-70 X I/7 4'64 XI/10 5 2 2 XI/12 5*95

25 III/7 4 ‘64 III/8 5'36 III/8 5'78 111/11 4'29 II1/9 5-81 1II/4 3 1 0 III/9 4'50 III/12 5 0 9 111/13 5'67
26 1882 VIII 25 4-54 5-17 VI11/26 5-80 V ili/30 4-95 VI1I/27 6'05 VIII/27 2-60 VI11/27 4-48 VI1I/31 5'37 IX/2 5'94
27 X/17 5-00 X/18 5'58 X/19 6'OB X/23 4-90 X/20 6-20 X/16 3'80 X/20 4'73 X/22 5'63 X/27 1 6-19
28 XII/1 5 ’37 XII/2 5'98 XII/2 6 6 0 XII/4 5-18 XII/12 6'80 X II/14 4-10 X ll/1 5 5'58 X ll/1 7 5 ’75 X ll/18 7-23

29 1883 V/6 5-32 6-08 6-57 V/10 4 r61 V /l l 6'49 V/8 2 4 4 V/12 í 5-16 V/13 5 4 9 V /l 7 i  6-80

30 III/29 4-07 4-97 111/30 5-30 IV/2 4-12 III/31 1 5-61 III/28 Г 80 111/31 4-32 IV/1 4'94 IV/3 5'66
31 1884 IV/27 3-22 4-20 1V/30 4'58 V/2 3'80 V /l 5 1 2 V/2 4-10 V/3 4-61 V/4 5-21 V/6 6-09
32 VI/27 6-38 7-13 VI/29 7-05 VI/30 5-30 VI/30 7-38 VI/29 Г 55 VII/1 5-70 VII/5 5'71
33 X/21 4-74 545C X/21 5'35 X/22 ; 2-98 X/22 5'27 : Г20 X/23 í 3*90 X /25 4-62 X/24 4'35

34 1885 III/10 5 0 2 5-80 5'66 111/13 3-64 111/12 5-70 III/9 1 2 1 5 III/12 4-36 IH/13 4-99 III/15 4'94
35 XI/2 3-30 X I3 3'88 X l/3 4-38 XI/6 3'34 XI/3 4'72 XI/.1 1'30 XI/4 3-44 XI/5 4-28 X l/6 5-18

31 1886 1/28 ! 4-00 5'48 П/1 4-36 1/30 5'76 3-70 1/31 4*7̂ II/2 5'64 11/5 7-15

*-gal jelzett sajtold vizállás a t.-roffi mérczére vonatkozik 
§-sal jelzett sajtold vizállás a n.-kürüi mérczére vonatkozik 
f-tel jelzett zentai vizállás a török-kanizsai mérczére vonatkozik.



1853— 56. és 1876— 86. évekről.
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Kőrös f. Maros f.Szolnok T.-l’gli (ivoma Csoiigräd Makó Szeged Zenta T.-Beese Titel
•Jegyzet

Culm. Víz- Culm. Viz- Culm. Víz- Culm. Viz- Culm. Víz- Culm. Víz- Culm. Víz- Culm. Víz- Culm. Víz-
napja állás napja

-
állás napja állás napja állás napja állás napja állás napja állás napja állás napja állás

6-84 5 -85 5'99 ; 6-13 6-48 6 0 2 5-10

6-85 5 67
.

V/2 9 6 42 V/23; 6'62 V /27+6’88

V11/28 5-16 VII/27 4'77 VH/23 4 82 VII/25 14-73
V/24 4-93 V/20 4 5 9 V/20 4-80 V/2014"65

IV/8 7-39 6 0 5 IV/8 6'72 IV/16 6-91 IV/17 t7'53 5-81

III/9 5 66 III/16 5'24 III/18 5'28 III/21 15-14 4-50

111/25 7 ‘53 III/26 6'45 III/25 7-40 III/25 7-42 111/26 7 21 111/27 6 1 9
IV/6 7 42 IV/6 6-50 IV/6 7'58 IV/6 7'86 7'68 6'58
V/29 5-38 V/30 5 0 0 VI/1 5-58 VI/2 6-10 5-96 5'15

V I24 5-31 5-10 VI/28 5-89 VI/28! 6-84 6-74 V II/1 5'68
1/3 5-89 1/4 5 89 1/5 6'13 5'98 5 0 2

IV/21 6'64 V /l 5 9 7 IV/28 6 2 4 V/2 7'lő V /l 4'45 V/2 7'90 7-58 6-42 5-14
VI/5 6 88 6 2 4 7'29 V/31 5 -16 VI/5 7 61 7'60 6'30 5'14

IV/3Ü 6-40 IV/30 5 9 7 IV/10 5'25 IV/30 6 79 IV/25 3‘56 IV/28 7'20 6-88 IV/29 5'82 4-75
XII/3 5-90 XII/4 5'55 X I/19 4'90 XII/5 6 04 XII/10 2'37 XII/11 6-39 X II/12 6 0 6 XII/13 5-44

1/17 6 61 1/19 6.00 1/8 6-16 1/20 6*55 1/20 2'58 1/21 6'58 1/22 6-30 5-43 4'35
III 1 7'28 III 2 6'64 II/2 6 1 9 III/3 7 79 II/- 4-42 III/5 8 06 7-58 П1/6 6-69 1TI/7 5-21

V/2 6 ‘64 V/8 6'15 V/6 5-76 V/9 7-16 V/13 4-06 V /Í4 7-66 V/15 7-34 V /l 7 6 45 V/19 5''60

III/25 5'58 111/26 5-29 I I I / l l 5-75 III/27 5 72 111/26 1-21 III/29 5'91 5-70 4-92 4-00
IV/22 5-90 IV/22 5 4 9 1V/14 4'50 IV/25 5'91 VI/23 2 24 IV/26 6-27 5-90 4-90 3-49

XI/5 4-62 XI/6 4'52 X/30 3-95 XI/6 4'55 X/29 2-13 XI/6 4'55 XI/8 4-50 XI/10 3-90 XI/13 3-90

1/14 5-56 1/14 5 3 1 1/6 5 ’45 1/15 5'60 1/9 2'79 1/11 5-80 5'60 1/13 4-90 4-51
IV/17 7'46 IV/18 7-02 IV/14 6'57 IV/18 8-12 IV/8 4-87 IV/15 8 ‘45 IV /1() 8-10 7-01 IV/16 5 4 7
X I/14 5-17 XI/15 4'98 XI/6 5 4 5 XI/16 5-28 XI/5 3-50 XI/17 5.53 XI/16 5-34 XI/19 4'78 XI/17 4-39

Ш /15 4-85 I I I 16 4'64 II1/8 4-15 111/16 4(30 111/8 2'69 III/17 4-71 4 5 4 3-71 Ш /И 2-59
IX/6 5-20 IX/6 4'72 VIII/26 3-00 IX/7 4'59 V in/31 1-29 IX/8 4-58 4.52 4 0 0 3'98
X/30 5-40 X/31 4-90 X/31 3'20 XI/3 4-86 XI/1 0-74 XI/5 4-87 XI/7 4'84 4-30 XI/10 4-52

XII 20 6 7 5 XII/21 5-94 X1I/12 5'50 XII/22 6'72 XII/20 2-00 X II/241 6'91 6-52 5-80 5-31

V/19 6-34 V/19 5'77 V/9 5'70 V/21 6'38 V/29 4'77 V/30 7-38 6-94 6-00 4 9 5

IV/6 4-98 IV/7 4'57 III/30 3'64 IV/8 4 5 7 IIÍ/30 2-66 IV/9 4-80 4 6 4 3'74 2-94
V/8 5'59 V/10 5 21 V/2 5-86 V /l l 5-53 V/12 1-97 V/12! 5'91 V/13 5'64 4-72 V/14 4-18

VII 10 6-39 v n / l l 5'59 VII/12 3'39 VII/13 5'84 VII/14 2'18 V n /15  6-13 VII/16 5'86 4-81 4-12
X/26 4-63 4 1 8 X/23 4-30 X/28 4'27 X/23 2-10 X/30 4-39 X/31 4" 54 X/30 3-82 X/31 3-19

111/15 4'94 III/17 4-40 III/12 4-09 III/17 4'35 Ш/12 2-10 III/18 4-50 III/19 4-46 III/20 3'76 3-40
XI 7 4'44 XI/8 4-10 XI/4 3-77 XI/9 4'20 XI/9 1-84 XI/10j 4-50 XI/11 4-42 X I/12 3'73 XI/15 3-67

II/9 6 5 8 5 3 5 1/27 5-41 11/12 5 1 1 11/14 5-34 5 16 4 1 7 3 1 5
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A nagyvizek
a tokaji v ízállásokból k iin d u lv a

Év
Tokaj Tisza-Fiired Szolnok í'songrád

Culmína- 
tió napja

Vízállás
Á t

lagos
víz

állás

Arány
szám

Culmina-1 
tió napja [

Vízállás
Át

lagos
víz

állás

Arány
szám

Culmina- 
tió napja

Vízállás
Á t

lagos
víz

állás

Arány
szám

Culmina- 
tió napja

Vízállás lagos
víz

állás

Arány
szám

1830 7 15 1 -000 6*31 0-882 6-84 0-955 5*99 0-838

1 8 3 0 - t ó l

1830 7 15 6-31 6-84 5 99
1853 V/18 707 6-03 6'85 V/29 6-42
1854 v n / i 5'50 6-577 1-000 VII/24 5-16 5-885 0-893 VII/29 5-16 6138 0-933 VII/27 4-77 5-622 0-855
1854 V/10 5-58 V/18 6-00 V/24 4-93 V/20 4-59
1855 111/29 7-68 IV/3 6-15 IV/8 7-39 IV/8 6-72
1856 11/5 6-48 11/14 5-66 III/9 5-66 III/16 5-24

1 8 7 6 - t ó l

1876 111/23 7'82 III/24 6-37 III/25 7-53 III/25 7-40
1876 IV/1 7-52 IV/5 603 IV/6 7-42 IV/6 7‘58
1876 V/24 616 V/27 5-24 V/29 5-38 VI/1 5'5S
1876 VI/19 4 95 VI/20 4'76 VI/24 5-31 VI/28 5‘89
1876 Xll/27 6-40 XII/30 5-43 1/3 5-89 1/4 5-89
1877 IV/15 6 88 IV/18 5-54 1V/21 6-64 V/2 7-15
1877 VI/1 7-07 VI/4 5-88 VI/5 6-88 VI/5 7-29
1878 IV/24 6-94 IV/27 5-78 1V/30 6-40 IV/30 6-79
1878 XI/28 5'75 6-633 1-000 XI/28 5-67 5-614 0-846 XII/3 5-90 6-232 0-939 XII/5 6 04 6-461 0-974
1879 1/10 6-60 1/13 6'36 1/17 6 61 1/20 6-55
1879 11/23 7-35 11/27 6-12 III/l 7-28 III/3 7-79
1879 IV/24 7-07 IV/30 5-75 V/2 6-64 V/9 7-16
1880 III/17 6'58 Ш/20 5-56 III/25 5’58 111/27 5-72
1880 IV/14 6-60 IV/17 5-40 IV/22 5-90 IV/25 5-91
1880 X/28 5-10 X/29 4-36 XI/5 4-62 XI/6 455
1881 1/6 6‘73 1/10 5-39 1/14 5'56 1/15 5-60
1881 1V/9 7-80 IV/14 6-22 IV/17 7-46 IV/18 8-12
1881 XI/7 6-00 XI/10 5-22 XI/14 5-17 XI/16 5-28

1 8 8 2 - t ő l

1882 III/9 5-81 III/12 5-09 111/15 4-85 III/16 4-60
1882 VIII/27 6'05 VIII/31 537 IX/16 5-20 IX/7 4-59
1882 X/20 6-20 X/22 5-63 X/30 5-40 XI/3 4-86
1882 XII/12 6-80 XII/17 5-75 XII/20 6-75 XII/22 6-72
1883 V/ll 6-49 V/13 5-49 V/19 6-34 V/21 6-38
1884 III/31 5-61 6-016 1-000 IV/1 4-94 5-277 0-877 IV/6 4-98 5-495 0-913 IV/8 4-57 5-144 0-855
1884 V/l 5-12 V/4 5-21 V/8 5-59 V/ll 5'53
1884 VI/30 7-38 VII/5 5-71 VII/10 6-39 VII/13 5-84
1884 X/22 5-27 X/25 4-62 X/26 4-63 X/28 4-27
1885 III/12 5‘70 111/13 4-99 111/15 4-94 III/17 4-35
1885 TV/21 5-74 IV/25 5-27 IV/29 5-34 IV/29 4-87



8 9

lefolyása
s évcsoportok sz e r in t összeállítva.

Szeged Török-Kanizsa Zenta

J E G Y Z E T
Culmina- j 
tió napja 1

Vizállás
Át

lagos
viz

állás

Arány-
szám

Culmina- 
tió napja 1

Vizállás
Á t

lagos
viz
állás

Arány
szám

Culmina- 
tió napja

Vizállás
Á t

lagos
viz

állás

Arány
szám

6 1 3 0  857 ! 6-48 0-906

1 8 5 6 - ig

6 1 3 6 4 8
V/23 6-62 V/27 6-88

V I1/23 4-82 6 '760 0-876 V II/25 4-73 5-902 0-897
V/20 4-80 V /20 4-65

IV /16 6-91 IV/17 7-53
III/18 5'28 III/21 5 ’14

1 8 8 1 - ig

111/25 7-42 111/26 7-21
IV /6 7-86 1V/6 7-68
VI/2 6-10 V I/2 5'96

V I/28 6-84 VI/28 6-74
1/5 6-13 1/5 5-98

V/2 7-90 V/2 7-58
VI/5 7-61 VI/5 7-60

IV/28 7-20 IV/28 6-88
X II/11 6 3 9 6-792 1-024 X II/12 6-06 6 '558 0-989

1/21 6-58 1/22 6-30
III/5 8-06 III/5 7-58
V/14 7-66 V/15 7-34

Ш /29 5-91 III/29 5 7 0
IV /26 6 2 7 IV /26 5-90

X I/6 4 55 X I/8 4-50
1/11 5 ’80 1/11 5-60

IV/15 8'45 IV /16 8-10
X I/17 5 ’53 X I/16 5-34

1 8 8 5 - i g

III /17 4-71 111/17 4"54
IX /8 4 '58 IX /8 4-52
X I/5 4-87 X I,7 4-81

X II/24 6-91 X II/24 6-52
V/30 7-38 V /30 6-94
IV/9 4-80 5-382 0  895 IV/9 4-64 5-216 0-867
V /12 5-91 V /13 5 "64

V II/15 6 1 3 V II/16 5-86
X /30 4-39 X /31 4-54

II1/18 4-50 III /19 4-46
IV ,29 5 0 2 IV /29 4-88

12
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A nagyvizek
a tokaji v ízállásokból k iin d u lv a  eg y  m é te res

É v

T ok aj T isz a -F iir e d S zoln ok C son grád

Culmina- 
tió napja

Vízállás
Át

lagos
víz
állás

Arány
szám

Culmina- 
tió napja

Vízállás
Át

lagos
víz
állás

Arány
szám

Culmina- 
tió napja

Vízállás
Á t

lagos
víz
állás

Arány
szám

Culmina- 
tió napja Vízállás

Á t
lagos Arány
v'z ■ szám 

állas

1 8 3 0 - t ó l

1854 5\50 5\540 1 0 0 0 5'1G 5-580 1-008 5 1 6 5'045 0-911 4-77 4-680 0-845
1854 5-58 6-00 4-93 4-59

1856 6-48 6-480 1-000 5-66 5-66 0-873 5'66 5-66 0-873 5-24 5-24 0-809

1830 7-15 6-31 6-84 5-99
1853 7-07 7-300 1-000 6 03 6-163 0-844 6-85 7-027 0-963 6-42 6-377 0-874
1856 7-68 6 1 5 7-39 6 7 2 1

1 8 7 6 - t ó l

1876 VI/19 4-95 VI/20 4-76 VI/24 5-31 VI/28 5-89
1878 XI/28 5" 75 5-266 1-000 5-67 4-930 0-936 XII/3 5-90 5-277 1-002 XII/5 6-04 5-493 1 -043
1880 X/28 5-10 X/29 4-36 XI/5 4-62 XI/6 4-55

1876 Y/24 6 1 6 V/27 5-24 V/29 5-38 5'58
1876 XII/27 6-40 XII/30 5 4 3 1/3 5-89 1/1 5-89
1877 IV/15 6-88 IV /18 5-54 IV/21 6 64 V/2 7-15
1878 IV/24 6-94 IV/27 5-78 IV/30 6-40 IV/30 6-79
1879 1/10 6-60 6-543 1-000 — 6-30 5-538 0-846 1/17 6-61 5-903 0-902 1/20 6'55 6 052 0-925
1880 III/17 6-58 III/20 5 ’56 III/25 5-58 111/27 5 72
1880 IY/14 6-60 IV/17 5-40 IV/22 5-90 IV/25 5-91
1881 1/6 6-73 1/10 5-39 1/14 5 5 6 1/5 5 6 0
1881 XI/2 6-00 XI/9 5-20 X I/14 5-17 XI/6 5 ’28

1876 III/23 7-82 III/24 - 6 37 III/25 7-53 III/25 7-40
1876 IV/1 7-52 IV/5 6-03 IV/6 7-42 IV/6 7-58
1877 VI/1 7 07 7-438 1-000 VI/4 5-88 6-098 0-820 VI/5 6-88 7 202 0-968 7-29 7'557 1-016
1879 11/23 7'35 11/27 6-34 III/l 7-28 III/3 7-79
1879 IV/24 7-07 IV/30 5-75 V/2 6-64 V/9 7-16
1881 IV/9 7-80 IV/14 6-22 IV/17 7'46 IV/18 8-12

1882-től
1882 III/9 5-81 III/12 5-09 III/15 4-85 III/16 4(30
1884 III/31 5 -61 IV/l 4-94 IV/6 4-98 1V/8 4-57
1884 V/1 5 12 5'542 1-000 V/4 5-21 5-017 0-905 V/8 5-59 5 062 0 9 1 3 V /l l 5"53 4-698 0-848
1884 X/22 5-27 X/24 4-60 X/26 4-63 X/28 4-27
1885 111/12 5 ’70 111/13 4-99 111/15 4-94 111/17 4-35
1885 IV/21 5-74 IV/25 5-27 IV/29 5-38 IV/29 4-87

1882 VII1/27 6-05 VIII/31 5-37 IX/6 5-20 IX/7 4-59
1882 X/20 6-20 6-385 1-000 X/22 5-63 5'560 0-871 X/30 5-40 5-922 0-927 XI/3 4-86 5-637 0-883
1882 X II/12 6-80 X II/17 5'75 XII/20 6"75 XII/22 6-72
1883 V /l l 6-49 V/13 5-49 V/19 6-34 V/21 6-38

1884 VI/30 7-38 7-380 1 0 0 0 VII/5 5-71 5'71 0 774 VD/IO 6-39 6-39 0-866 VII/13 5-84 5-84 0-791
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lefolyása
v iz ré te g e n k é n t és évcsoportok szerin t.

Szeged Török-Ranizsa Zenta
JEG Y ZETCulmina- 

tió napja
Vízállás

Á t
lagos
víz
állás

Arány
szám

Culmina- 
tió napja

Vízállás
Á t

lagos
víz
állás

Arány
szám

Culmina- 
tió napja

Vízállás
Á t

lagos
víz
állás

Arány
szám

1 8 5 6 - i g

4-82 4-81 0-868 4-73 4-69 0-847
4-80 4-65

5-28 5-28 0-815 5'14 5-14 0-793

613 _
6-62 6'553 0-898 6-88 7 205 0-987
6-91 7-53

1 8 8 1 " ig

VI/27 6-84 674
XII/11 6-39 5‘927 1125 XII/12 6-06 5" 760 1-094

XI/6 455 4-48

VI /2 6-10 5-96
1/5 6'13 5-98
V/2 7-90 7-58

IV/28 7-20 6-88
1/21 6-58 6-380 0-975 6-30 6-138 0-938

III/29 5-91 5‘70
11726 6-27 5-90

I/H 5 80 5-60
XI/17 5-53 5-34

III/25 7-40 III/26 7-21
IV/6 7-86 7-68

7-61 7-840 1-054 7-60 7-585 1-020
III/5 8 06 7-58
Y/Í4 7-66 V/15 7-34

IV/15 8-45 IV/16 8-10

1 8 8 5 - ig

Ш/17 4-71 4-54
IV/9 4-80 4-64
V/12 5'91 4-888 0-880 V/13 5'64 4-783 0-863
X/30 4 39 X/31 4-54

III/18 4-50 III/19 4-46
IV/29 5-02 4-88

IX/8 4-58 4-52
' Xl/5 4-87 5-935 0-931 XI/7 4-84 5-705 0-893

XII/24 6-91 6-52
V/30 7-38 6-94

VII/15 6-13 6-13 0-831 VII/16 5-86 5-86 0-794

12*
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I S M É T L É S .

Év
Tokaj T.-Fiired Szolnok Csongrád Szeged T.-Kanizsa Zenta

a r á n у s z á m о к

r

E v c s o p o r t o k  s z e r i n t

1830 1-000 0-882 0-955 0-838 0-857 0-906 —

1830,
1853—1856 1-000 0-893 0-933 0-855 0-876 0-897 —

1876-1881 1-000 0-846 0-939 0-974 1-024 — 0-989

1882—1885 1-000 0-877 0-913 0-855 0.895 • — 0-867

E g y  m é t e r e s  v i z r é t e g e n k é n t  é s  é v c s o p o r t o k  s z e r i n t .

A tokaji 5 és 6 m é te r közti v iz á llá sn á l:

1830—1856 1-000 1-008 0-911 0-845 0-868 0-847 —

1876 — 1881 1-000 0-936 1-002 1-043 1125 — 1-094

1882-1885 1-000 0-905 0-913 0-848 0-880 — 0-863

A tokaji 6 és j7 m é te r közötti v izá llá sn á l:

1830-1856 1-000 0-873 0-873 0-809 0-815 0-793 —

1876-1881 1-000 0-846 0-902 0-925 0-975 — 0-938

1882— 1885 1-000 0-871 0-927 0-883 0-931 — 0-893

A tokaji 7 m é te res v ízálláson  f e lü l :

1830-1856 1-000 0-844 0-963 0-874 0-898 0-987 —

1876-1881 1-000 0-820 0-968 1-016 1-054 — 1-020

1882-1885 1-000 0.774 0-866 0-791 0-831 — 0-794
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-  „ „ „ „ 'i/VW c5 Ctil/DÖ- /188-4.

_________+d л и ,  sw jl<x££iX4 ,&£<XsCti. Ж^уХуё'рлгг-с Су .vételi
* " ” ” •• tSSA^.évÁ^VX.
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