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számítandó legf'eljeb öt év alatt (mert a tagok eonyi időre kötelezik magukat) 
az egyletnek minden tagja birná a közlönyt. 

Elmondtam egyéni nézetemet e téren, azon kívánság által vezéreltetve^ 
hogy bár minél számosabban szólanának a kérdéshez ; mert valamely elha-
tározás legalább is nagyon kivánatos, ha nem szükséges; czélszerii határo-
zat pedig csak úgy hozathatik, ha azt megelőzőleg a kérdés behatóan ta-
nu'mányoztatik. 



II 
A z á r g á t a k r ó l . 

HIERONYMI KÁROLYTÓL. 

Ezen folyóirat egyik legközelebbi füzetében Pribék Béla tagtársunktól 
egy jeles értekezés jelent meg, melyben löbbek között azt mondja: 

„Mindenki előtt tisztán áll, hogy a hegykatlanokból, völgy eletekből ol-
vadáskor s esőzésekkor kirohanó vizeket a völgyek torkolatainak elzárása 
eltorlaszolása által föl lehet fogni, s a hegyektől környezett völgyekben 
aránylag csekély munkával oly nagyszerű víztartók létesülnek, melyek ta-
vaszszal megtelvén, a bennök lévő viz, a száraz évszakokban folyamaink 
viztiikrének egyenletesebbé tételére kedvünk szerint lesz felhasználható. 

„Ezen eszme nem uj, és más államokban már a gyakorlati kivitelben 
méltánylatot nyert. Előnyei kiszámithatlanok 5 veszélyt hárithat el, s e mel-
lett előállítási költségei azon haszonhoz arányítva, mit nyújtani képes, igen 
csekélyek." 

Micskei Imre tagtársunk pedig, közelebb „Vizjogi és vizmivelési alap-
ismeretek kezikönyve" czim alatt megjelent munkájában *) a következőket 
mondja ezen a völgyekben létesitendő mesterségos víztartókról, zárgátakról: 

„A vizek származása s gyülekezésére nézve megállapodott ujabb-
kori elmélet azon életre való eszmét ébreszté föl: hogy a vízszabályozási álta-
lában az eredet fészkeire, a gyűjtő tartományok egész terülotéra, különösen a 
hegyvölgyi vizjárások tömkeleges ágazataira is ki kell terjeszteni — s az 
alsóbb rendű befolyásoknak és ezek ezerszeres érszálainak megfelelő figye-
lem és ápolás alatt tartásával tenni foganatosabbá. 

„Ezen eszmének valósítására egyiránt utal a természet örökös rendtar-
tása s az egyszerű józan gondolkozás ; kiváltképen ott, hol a vizek gyüleke-
zése s lefolyása részint másíthatatlan helyi körülmények, részint az emberek 
meggondolatlan tettei miatt tulságokra kicsapongó. Mert tagadhatatlan, hogy 

*) A 22-dik lapon . 
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ha a vizjárás-lejtök minél több visszatartó akadálylyal birnának, ezek és a ter-
jedelmes hegységek s fensikok sürüen boríttatva lennének fa-, bokor-, és er-
dei kúszó növényzettel, a teknős völgyek egymás után elláttatva rekesztő 
gátakkal, és minél több alkalmas helyeken tartalmas tavak fogatnának fel: 
egyfelől az áradások ereje még igy százezer felé oszoltában könnyebb szerrel 
fékeztetnék, mint mikor a folyók s folyamok medrében már roppant tömeggé 
ellenálhatatlan hatalommá gyarapodott; más felől a számtalan helyen tar-
tóztatott viznek nagyobb mennyisége kényszerülvén földbe ereszkedni, több 
és tartalmasabb források s patakok képződésére szolgálna; a tavakba felfoga-
tott rész pedig mérsékelten eresztetvén alább azokkal együtt tartósabban táp-
lálná a különben oly álhatatlanul veszélyes természetű siksági vizeket. 

„Erre vonatkozva, nagyon érdekesnek s emlékezetre méltónak tartom 
Andrássy Manó gróf úr egy iratát, mely a „Pesti Napló" 1863-ik évi 82-ik 
számában jelent meg, és a francziák császárjának a közmunkák miniszteré-
hez intézett hasoneszméjü emlékiratát közölvén, ebből jeles tárgyismerettel 
fejt ki oly gyakorlati alkalmazást, mely kétségkivűl sok haszonnal s jó siker-
rel lenne nálunk is, különösen Tiszánk viztartományában, a felvidéken Gö-
mörtől Máramarosig foganatosítható. Tőlem a jeles czikket tartalmazó lap, ám-
bár akkor eltettem volt, fájdalom, eltévedett; pedigkivánatosvolna most épen 
újjolag napfényre hozni, hogy a nevezetes ügy iránt minél nagyobb érdekelt-
ség élesztetnéks a felőle való gondolkozás minél közönségesebbé lenne." 

E két felszólalás késztet reá egy régibb ezen tárgyra vonatkozó dolgo-
zatomat most e füzetekben, átnézve közzé tenni, s közölni azon adatokkal me-
lyeket a mult őszön Francziaországban tett utazásom alkalmával erre vonat-
kozólag gyűjtöttem. 

Kiindulási pontul legalkamasabbnak találom a francziák császárjának 
közmunkaminiszteréhez intézett, s már JVÍicskei úr által emiitett levelét egész 
terjedelemben közölni. 

A franczia „Moniteur" 1850. évi július 21. számában megjelent levél kö-
vetkezőkép szól : 

„Minister úr! Miután önnel együtt megszemléltem az áradások által oko-
zott pusztitásokat, első teendőmnek tartám, azon eszközöket kutatni, melyek 
által hasonló szerencsétlenségeknek eleje vétethetnék. Azokból, miket láttam 
úgy tapasztaltam, hogy a helyi viszonyok természete a legtöbb helyen másod-
rendű munkákat tesz szükségessé, melyeket a munkák vezetésével megbízott 
ügyes mérnökök könnyen fognak létesíteni. így például igen könnyű oly mü-
épitményeket készíteni, melyek oly városokat, mint Lyon, Valence, Avignon, 
Tarascon, Orleans, Blois és Tours pillanatra hasonló áradásoktól megmenteni 
képesek. Azonban oly rendszer, mely általánosan elfogadtatván, nagy folyók 
által hasított s gazdag völgyeinket ily rémitő csapásoktól jövőre megmenteni 
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és blztositani képes lenne, még mindeddig hiányzik; és ez az mit okvetlenül 
és azonnal találni kell. 

„Ma mindenki töltést sürget, megelégedvén azzal, liogy a vizet megától 
el, s szomszédjára hárítja. Azonban a töltések rendszere csak palliativ, mely 
káros az állam-kincstárra, és elégtelen az érdekeltek védelmére; mert a folyó 
rendesen az általa hordott homokkal medrét folytonosan emeli, a töltések a 
vizet folytonosan összébb szorítják; ez okból pedig a töltések párkányát foly-
tonosan magasabbra kell emelni, mindkét parton szakadatlanul hosszabitani, 
és szakadatlan soha sem szűnő felügyelet alatt tartani. 

„Ezen rendszer, mely például csak a Rhóne-folyóra alkalmazva, már 
száz millió franknál többe kerülne, mindemellett elégtelen volna, mert lehe-
tetlen elérni azt, hogy az összes parti lakosok oly szakadatlan felügyeletet 
gyakoroljanak, mely képes legyen gátszakadást megakadályoztatni; ha pedig 
csak egy gát szakadna is, a catastropha annál borzasztóbb leend, minnél ma-
gasabbak a töltések. Én a sok javaslatba hozott rendszerek közül csak egyet lá-
tok okadatoltnak, gyakorlatinak, és olyannnk, melyet már a tapasztalás is 
igazolt. 

„Mielőtt valamely bajnak orvos-szerét keresnők, okát kell előbb biztosan 
megállapítanunk. 

„Honnan erednek ugyanis nagyobb folyóink hirtelen árvizei ? Főleg a 
hegyek között esett esőből és igen csekély mértékben a rónákon esettből. Hogy 
ez igaz mutatja az, hogy a Loirenak árvize Roanne és Nevers-nél busz, har-
minez órával hamarább észlelhető, mint sem Orleans vagy Blois-nál. Ugyanez 
áll a Szajna a Rhóne és Grironde-ra vonatkozólag is ; és az utóbbi áradások 
alkalmával a villany-huzal a lakosokat néhány órával, sőt néhány nappal is 
hamarább s elég határozottan értesité azon időről, midőn a viz szine emel-
kedni fog. 

„Ezen tüneményt könnyű megérteni; ha valamely rónán esik az eső, a 
föld úgyszólván szivacsul szolgál; a viznek mielőtt a folyóba juthatna nagy 
kiterjedésű vizátható tereken kell át folynia, és ezeknek csekély esése késlel-
teti lefolyását. De ha — egészen eltekintve a hó olvadástól, — ugyanez törté-
nik a hegyek között, hol a talaj, többnyire kopár sziklából vagy görgetegek-
ből állva, a vizet vissza nem tartóztatja, a lejtők meredeksége minden vizet 
hirtelen vezet a folyóba, és ennek szine azután hirtelen emelkedik is. Minden eső 
alkalmával ismétlődik ugyanez mindnyájunk szemei előtt. Az esö-viz ugyan-
is, mely a külső földekre hull, kevés patakot képez; de azon viz, mely a ház-
tetőkre es;k és az eresz-csatornák által összegyűjtetik, azonnal apró patakokat 
képez. íme: a háztető a hegyoldal, az ereszcsatorna a völgyfenék. Képzeljünk 
egy-két mértföld széles és négy mértföld hosszú völgyet, és tegyük fel, hogy a 
ezen területre 24 óra alatt egy decimeter magassagú csapadék esett; ugy ezen 
idő alatt 12.800.000 köb méter vízmennyiség esett és folyt le a folyóba, és 
ugyanez történt ugyanakkor minden többi mellékfolyóban ; tegyük fel például, 
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hogy a Loirenak vagy Rhonenak tiz ilyeu mellékfolyója legyen, ez 128 millió 
köb meternyi roppant mennyiségű vizet tenne, melynek 24 óra alatt kellett a 
folyómedrén lefolynia; de ha ezen vizmennyiséget akkép tartóz tathatnók 
fel, hogy annak lefolyása csak kétszer, háromszor annyi időbe telnék, világos: 
hogy az áradás is felényi, vagy harmad részben lenne veszélyes; minden tehát 
attól függ, képesek vagyunk-e a viz lefolyását hátráltatni? 

r A mód ennek elérésére abban áll: a folyók mellék ágaiban a völgyek 
torkolatában és mindenütt, hol a folyó medrében szorosok vannak, gátakat 
emelni, melyek a viz folyásának csekély nyilast hagyva, azt mihelyt mennyi-
sége fokozódik részben visszatartják, és ez által a felsőbb részekben mestersé-
ges viztaztókat képeznek, melyek csak lassan ürülnek ki. Utánoznunk kell 
kicsiben azt, mit a természet nagyban készített. Ha a constanci vagy genfi tó 
nem léteznék, a Rajna és Rhone völgyei egy nagy vizjárta területből állanának ; 
mert az emiitett két tónak vizszine minden évben, eső nélkül csak a hó olva-
dás folytán 2—,'J meternyivel emelkedik ; mi a constanci tónál 2 \ „ millió a genfi 
tónál meg 1 milliárd és 770 millió köbméternyi viz mennyiségnek felel meg. 

„Könnyű felgondolni: mily borzasztó áradások ismétlődnének évről évre 
hu a tó torkolatánál gátot képező hegyek, melyek csak a folyó szélességének és 
mélységének megfelelő vizmennyiséget engednek lefolyni, a fentebb emiitett 
roppant mennyiségű vizet vissza nem tartóztatnák. 

„Es ime a természet ezen ujmútutása például szolgál 150 év előtt egy a 
Loireban létesitett gát építésére, mely gátnak hasznossága Collignonnak, ak-
kori Menothi követnek, 1847-ben a franczia követi kamarának tett jelentésé-
ben van feltüntetve. A jelentés így szól: „A Pinay melletti gát, mely 1711-
ben építtetett, mintegy 12 kilométernyire van Róametól felfelé. Ezen épitmény 
mely a völgyet megszükiti, sziklákra támaszkodva egy még a rómaiak idejé-
ből származni állított régi liid maradványait veszi körül; s ezen helyen a viz 
folyásának csak 20 meternyi nyílást hagy; magassága a legkisebb vízállás 
lelett szintén mintegy 20 meternyi, és a Loire minden vize a legnagyobb 
áradások idején is ezen szük zsilipen kényszerül átszorulni. 

„A Pinay melletti gátnak befolyása annál figyelemreméltóbb, mert, a mint 
ezt az állani tanácsnak egy 1711 évi junius 23-kán kelt határozata tanúsítja, 
azon öntudatos czélból építtetett, hogy az árvizeket mérsékelje, és azok hirte-
len kitolulásának mesterséges gátat vessen, ekként pótolván azon természetes 
akadályokat, melyek a folyamnak felső részében okszerütlenül leromboltat-
tak. S ime a Pinay melletti gát rendeltetesének a legközelebbi oktober hóban 
is szerencsésen megfelelt, mert az árvizet a legkisebb víz-állás felettt 21.47 
meternyi magasságban torlaszolta fel; az ily módon visszatartott és a forezi 
síkságra felgyűlt vízmennyiség 100 millió köb meterre becsültetik; az árvíz 
pedig Roannenál legnagyobb magasságát ezen nagy medencze megtelte előtt 
4 vagy 5 órával hamarább érte el. 

„Ha a pinay - i gát nem létezik az árvíz nemcsak sokkal ha-
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marább érkezett volna Roanneba, hanem az általa minden másodperczben 
hömpölyitett vízmennyiség 2500 köb-meterrel nagyobb leende; időtartama az 
árvíznek rövidebb lett volna ugyan, de a képzelet is elijed annak elgondolá-
sától, mennyivel nagyobb pusztításnak lett volna színhelye a Loire völgye. 

„Különben a víz-színnek a pinay-i gáton felül való nagy emelkedése 
semmi szerencsétlenséget nem okozott; ellenkezőleg a forezi síkságon még 
sok esztendőn át érezhető lesz a gát által feltartott vizek jótékony ísza-
poló hatása. 

,.Ez volt szerepe ezen műnek, melyet bölcs előrelátás biztonságunkra 
és nekünk útmutató például emelt. Azon völgy torkolatokban ugyanis, me-
lyekből folyóink mellékágai kiömlenek, sok oly pont van, hol a pinay-i gát-
nál adott példát gazdaságosan utánozhatjuk, ha ezen pontokat jól választjuk 
meg ; hasznosan, mert mérsékelendik a víz lefolyását; és minden baj nélkül, 
mert legtöbbnyire a mezőgazdaságnak hasznos szolgálatot teendenek. 

„Ezen egész magasságukban nyílt gátak helyett tömör zsilipekkel és bukó 
fallal ellátott gátak is hozattak javaslatba. 

„Az igy szerkesztett víztartók, miután az áradatok vizei tetszés szerinti 
időben bocsátatliatnának le száraz években, a foldmivelés czéljaira és a folyók 
kis vízállásának czélszerü szabályozására használtathatnának fel. 

„Az 1711-iki edictum, melyet Collignon emlit, tökéletesen jelzi azon sze-
repet, melyet ilyen gátaknak betölteniök kell. Benne a következő hely for-
dul elő : 

„Elkerülhetetlenül szükséges, hogy a folyónak azon részében, hol a ha-
jók nem közlekednek, három gát épitessék ; az első a Pinay melletti oszlopoknál; 
a második a La-Roehis kastély helyén, és a harmadik azon régi hidak oszlo-
pai és hídfőjénél, mely a Loireon Saint-Maurice falu végén volt építve; 
ezen gátak segélyével a víz szabad folyása meglévén gátolva, ha nagy ára-
dások jönnek, azon vízmennyiség, mely két nap alatt folyna le, alig fog 4 vagy 
5 nap alatt lefolyhatni. A viz mennyisége ily módon felényire lévén leszál-
lítva, nem fog oly pusztításokat tenni, a milyenek 3 év óta előfordulnak. 

„És valósággal 1856-ban épen ugy mint 1846-ban a pinay-i-és La-Rochis-
gátak Roannet a végromlástól mentették meg. 

„Vegyük szemügyre még ezen kívül, hogy Boulangör a Loire departe-
ment régibb főmérnöke szerint, a Pinay-gát csak 170,000 frkba került, és a 
La-Roche melletti 40,000 frankba; és hogy ugyan ő 5 ilyen ujabb gátnak, és 
24 elzárásnak költségét, mely tervezete szerint a Loire mellék folyóin volna 
épitendő, csakis 3,400.000 frankra számítja. 

„Külünben PolonCeau volt építészeti felügyelő, ki részben ugyanazon 
rendszer mellett van, úgy tartja, hogy az ilyen gátakat begyepesedett földtöl-
tésekből, és fa szerkezetekből is, és igy természetesen, m^g sokkal gazdaságo 
sabban lehetne elkészíteni. 

„Minthogy pedig nagyon fontos, hogy az egyes kisebb mellékfolyók ár-
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vizei ne egyszerre érkezzenek a főfolyamba, talán lehetséges volna az elzáró 
gátak helyes alkalmazása által, bizonyos mellék-folyók vizeit úgy visszatar-
tani, hogy az egyes folyók árvizei mindig egymásután és ne egyszerre érkez-
zenek oda. 

„Az előbbiek szerint, és a Pinay mellett szerzett tapasztalás után, ezen 
zárgátak nemhogy a földmivelésnek kárára, hanem ellenkezőleg hasznára 
lennének azon iszap-lerakodások által, melyek ezeu mesterséges tavakban 
képződnek és melyek a földet termékenyítik. 

„Ott hol a folyók homokot hordanak, ezen zárgátaknak azon előnye lesz, 
hogy ennek nagy részét vissza fogják tartani, és a folyók árját a meder kö-
zepén nagyobbítván, a folyamot mélyitendik. De még azon esetre is, ha ezen 
zárgátak a völgyekbenlaiémi károkat okoznának, ebbe meg kellene nyugodni 
és a tulajdonosokat kártalanítani; mert el kellend magát határozni a víznek 
is bizonyoB martalékot engedni, mint engedünk a tűznek tűzvészek esetén, 
más szóval feláldozni a kevésbé termékeny szűk völgyeket, a gazdag síksá-
gok előnyéért. 

„Ezen rendszernek azonban csak úgy lehet sikere, ha általánosittatik, az-
az a legkisebb mellék-folyókra alkalmaztatik. Kevésbé lesz költséges, ha sok 
kis elzárást készítünk néhány nagyobb helyett. De az is bizonyos, hogy 
mindez azon másodrangú munkákat ki nem zárja, melyok a nagy városok 
és némely a veszélynek különösen kitett sikság oltalmára szükségesek. 

„Kivánom tehát, hogy ön tanídmányoztassa azon rendszert a helyszínén, 
ministeriumának illetékes közegei által. 

„Kivánom, hogy eltekintve azon töltésektől, melyeket a legfenyegetet-
tebb pontokon készíteni kell, Lyon-nál egy ahhoz hasonló bukó gát készíttes-
sék, a milyen Blois-nál már létezik; azon előnye lenne ezen gátnak, hogy biz-
tosítaná a várost, és ezen erődített helynek védelmét növelné. 

„Kivánom, hogy a Loire medrében, a kis vizállás idején, és a folyam sod-
rával párhuzamosan, fonott rözse-gátak készítessenek, melyek fölül nyitva 
lévén, iszapoló medenczéket képeznek, úgy a mint azt Fortin mérnök (Ing. 
des p. et ch.) javasolja. Ezen gátaknak azon előnye lenne, hogy felfognák a 
homokot a nélkül, hogy a vizet megállítanák, és a folyam medrét kimélyítenék. 

„Kivánom, hogy a Valié építészeti felügyelő által a Rhőnera nézve javas-
latba hozott rendszer, a schweitzi kormánnyal egyetértve, komolyan tanul-
mányoztassék. 

„Ezen rendszer alapja a Rhone-nak vízállását, ott hol a genfi tóból kiöm-
lik, alábbszállitani, és\igyanott egy gátat emelni. Ennek eszközlése által vé-
leménye szerint a Limannak nagy vizeit Valais-nak, Vaud vidékének és 
Savoya-nak érdekében le lehetne szállitani, a genfi tónak hajózásán javítani, 
Genf városátszépiteni, és Rhone völgyének árvizeit egyúttal kevésbé pusz-
títókká, és ugyanekkor ezen folyam hajózási viszonyait kedvezőbbekké 
tenni lehetne. 

M. mérnők-egyesületi közi. III. köt. 2 
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„Végre kivánom, hogy úgy a mint ez néhány folyóra nézve már eszköz-
lésbe vétetett, a nagy folyamok viz-szerkezete feletti felügyelet egy egyénre 
bizsssék, a czélból, hogy az igazgatás a veszély idején egyöntetű és gyors 
legyen. Kívánom, hogy azon mérnökök, kik valamely víz-szerkezet körül 
hosszabb tapasztalással bírnak, régi helyök és foglalatosságuk megtartása 
mellett léptessenek elö, és ne vonassanak el megszokott sajátszerű foglalatos-
ságaiktól ; mert gyakran megtörténik, hogy valamelyik mérnök, ki életének 
egy részét vagy a tengerparton szükséges építkezésekkel, vagy belső vízi 
müvekkel töltötte el, előléptetése folytán egyszerre a szolgálat más ágában 
alkalmaztatik és ez állam szakismereteit, husszu gyakorlati pályájának gyü-
mölcseit elveszti. 

„Szükségesnek tartom, hogy az 184G-iki nagy áradás eseményeit intő 
példának tekintsük. Sokat beszéltek a kamarákban, nagyon világos jelentése-
ket készítettek, de egy rendszer sem fogadtatott el, semmi tüzetesen meghatá-
rozott irány nem jelöltetett k i ; megelégedtek azzal, hogy részletes védmüvek 
készíttettek, melyek szakemberek nyilatkozata szerint, az egymás közötti 
összefüggés hiánya miatt csak arra szolgáltak, hogy a legközelebbi csapás 
következményeit még borzasztóbbá tegyék. 

„Ezek után minister ur kérem az Istent: vegye szent oltalmába Napoleon. 

Mielőtt a levél tartalmát taglalnám, meg kell említenem, hogy annak 
legnagyobb része nem uj. Collignon, franczia mérnök és képviselő az 1847-iki 
követkamarának május 22-én beadott jelentésében, mely az 1846-iki árviz 
által okozott károk helyreállítására adandó 9 millió franknyi adományról szóló 
törvényjavaslatra vonatkozik, a következőket mondja: 

„Szerencsétlenségre a szóban forgó kérdés, a mi az ily áradások óvsze-
reit illeti, távol sincsen megoldva és kétségtelen, hogy a feladat megfejtése 
nagy nehézségekkel j á r ; de bármily nagyok legyenek is ezek, tekintve azt, 
mily borzasztó figyelmeztetések riasztják fel az országot, tekintve, hogy egész 
vidékek lakossága felett ily eshetőségek függnek és oly tetemes vagyon van 
folytonosan fenyegetve, szükségesnek látom, hogy a kormány két kérdés meg-
oldását tűzze ki feladatául, úgymint: 

„Folyóink jelenlegi állapota, ugy a mint azt idő folyama és a polgároso-
dás jelen állása tényezik, nem segíti-e elő az áradásokat, és főleg nem nagyob-
bitja-e azok hatását ? és másodszor 

„Vannak-e" óvszerek ezen bajok ellen, és melyek azok ?" Sorba véve 
azután a javaslatba hozott különféle rendszereket, Collignon a zárgát-rend-
szert találta a legczélszerübbnek; s ezen nézetének támogatására a fran-
czia császár által utána felhozott példát idézte. 
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Óvszerül a folyók áradásai ellen nagyban, eddig csak a töltésezési rend-
szer alkalmaztatott. Általa gazdag rónák, termékeny völgyek lőnek az árviz 
pusztításai ellen megvédve. A franczia császár levelében meg vannak általá-
nosságban emlitve azon fogyatkozások, melyek ezen rendszernek tulaj donittat-
nak és a melyek arra késztetik a gondolkozó mérnököt, hogy oly óvszerek 
után kutasson, melyek ezen hátrányoktól mentek, és melyek a vizbőség két-
ségtelen előnyeit hasznunkra fordítani, és igy a csapást áldássá változtatni 
képesek legyenek. Ily általános óvszerül eddig csak a zárgátak ajánltattak. 

A következő sorokban e két tárgyhoz kívánok némi adalékokat szol-
gáltatni. Nehogy azonban az olvasó várakozásában csalatkozzék, szükséges-
nek tartom megjegyezni, hogy nem a tárgyat lehetőleg kimerítő értekezést 
kívántam írni, csak adatokat szolgáltatok az olvasónak a következő két kér-
déshez ; úgymint: 

Vájjon kétségtelen-e, hogy a folyóknak töltések közé szorítása azoknak 
viz-szerkezetére káros hatású ? és másodszor 

Vájjon gyakorlati alkalmazás által van-e bebizonyítva a zárgát-rend-
szernek haszna és czélszeriisége ? 

A következő sorok e két kérdés szerint, két részre oszlanak. 

I . 

A töltésezési rendszer czélszerüsége ellen azon ellenvetés tétetik, hogy a 
folyam öszves víztömege áradások esetén is két part közé szoríttatván, a me-
dert feliszapolja, s igy idő multán szükségkép azon veszélyes állapot idézte-
tik elő, hogy a folyó medre a szomszéd földterület szine fölé emelkedik. Ellen-
kező esetben ugyanis a folyam vize áradáskor szabadon elterülhetvén, nem 
la medert, hanem ellenkezőleg az alacsony partokat iszapolja fel. 

Mindazon folyóknál, melyeknek partjai laposak, alacsony fekvésüek 
vagy épen mocsárosak, a töltések a természet jótékony működését, mely azon 
alacsony területeket idő multán feliszapolná, kétségtelenül gátolja. Ily folyók-
nál vagy az árvizek szabad elterülését nem szabad gátolni, vagy le kell mondani 
azon természetes előnyről, hogy az alacsony partok az árvizek hatása által 
feliszapoltassanak. Eszszerüleg minden egyos esetben a helyi körülmények 
szerint lesz eldöntendő, mi előnyösebb a vidékre nézve. A kérdést többnyire a 
művelődési viszonyok döntendik el. 

Ezen nem szükségképen mindenütt fölmerülő kérdéstől azonban jelen 
eg egészen elte kintve csak azon állítást akarjuk szemügyre venni, vájjon 
kétségtelen-e, hogy a töltések közé szorított folyam medrét folytonosan 
emeli ? 

A mint fennebb láttuk, Collignon ezt nem állitá határozottan, csak a kér-
désnek komoly tanulmányozását ajánlá a kormány figyelmébe. A franczia 
császár azonban ezen állítást levelében, mint általánosan elismerttet és két-
ségtelent állítja oda. 

2 * 
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Mellette ijesztő példaként a felső-olaszországi Pó emlittetik. Azon hiede-
lem ugyanis, hogy a Pó medre a szomszéd földeknél magasabb fekvésű, és 
annak vize mintegy a lakosok feje fölött foly, nem csak a közönségnél, hanem 
szakértők között is meglehetősen el van terjedve; okul pedig egészen általá-
nosan a töltések emlittetnek. 

A dolog azonban még sem igy van, a mint azt alább Lombardini olasz, 
és Baumgarten franczia mérnökök után kimutatni inegkisérlendem. 

A Pó e kérdésben mindenesetre igen nyomatékos példát szolgáltat. 
Először azért, mert minden európai folyó között a legrégebben van töltések 
közé véve, másodszor azért, mert vize jelentékeny mennyiségű földrészeket 
hord, és igy azon lehetőség, hogy medrét feliszapolja, nagy mértékben meg 
van adva. 

A Pónak töltések közé szorítását ugyanis*) az Etruskok uralkodásá-
nak idejére fel lehet vinni. A töltésezés által lőn mivelhető azon nagy tér, 
melyet régen erdők és mocsárok borítottak. Hogy a rómaiak idejében Luca-
nus éltekor töltések már léteztek, kétségtelen, miután vorseiben szó van róluk. 
Miután azonban a középkorban a töltésekre nem fordíttatott oly gond, a mi-
nőt fentartásuk igényel, sem a belvizek leeresztésére szolgáló csatornák 
nyitva tartása nem eszközöltetett, minden újra a kezdetleges állapotba 
sülyedt. 

A zavaros árvizek lassan elenyésztették a mocsárokat, feneküket felisza-
polván; de a partok ezen emelkedése a Pó partjaitól csak csekély távolságra 

• terjedt ki. Később de csak apránként emeltettek töltések, kezdetben elszige-
telt részekként a lakottabb vidékek védelmére; mig végre az egyes szerke-
zetek és a római töltések maradványai egyesítettek egyegészszé, hogy a 
jelenlegi rendszert képezzék. Csak miután a töltésezési munkák teljesen befe-
jeztettek, ásattak a folyó vizű csatornák az úgynevezett Colatorok, csaknem 
párhuzamosan a folyamhoz, hogy a belvizeket és kisebb mellékfolyókat a 
folyam alsóbb részébe vigyék; s ily módon szárittattak ki véglegesen a mo-
csárok. 

Már 1300-ban ásatott a nagy Colatore Delmona azon czélból, hogy az 
Oglioba vezettessenek azon vizek, melyek a cremonai fő töltés megett gyüle-
keznek; sikertelenül kisértetvén meg, ezen vizeket a töltésen magán zsilipek 
által átvezetni. 

Affló atya 1141-ben már a Parmigiani Colatoreról szóll. Ha ezen adato-
kat összevetjük a balparti emlékezetes Ficaroloi gátszakadással, mely 1152-
ben történt, azt következtethetjük, hogy a nagy töltések Cremonán alól 12-ik 
század vége felé fejeztettek be. 

Hogy a Pó mily jelentékony mennyiségű földrészeket hord magával, 
alantabb bővebben fogjuk látni. 

*) A n n a l e s des pon t s e t Chanssées 1847. 
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Visszatérve fentebbi állításunkra és eltekintve egyelőre a folyam viz-
szerkezetcbon a töltések által, vagy más módon előidézett mestorségos válto-
zások mibenlététől , Lombardini s igy mindenesetre megbizható tekintély 
után ismételjük, hogy a Pó medrénok feneke, jelonleg is a folyam hosszának 
legnagyobb részén a szomszéd földeknél 4—6 méternyivel alább fokszik. Ne-
vezetesen a balpart Cromona és Casa-Maggioro között a logkisebb vízállásnál 
3.50—4.50 meterrel magasabb, innen lefelé Ostiglia-ig a part magassága a log-
kisebb vízállástól számítva 4 - 5 , néhol G motorig nő. Ott kezdődik azonban 
azon ártér, melynek fekvése a Pó és Etsch között jóval mélyebb, de a moly 
szintén 2.00 meterrel magasabb a legkisebb vízállásnál. Miután tehát a part 
szintén mindenütt 3.50—5.50 meterrel magasabb és miután a folyó átlagos 
mélysége 1.5—2 meternyi, könnyen látható, hogy a folyam medre, még távol-
ról som magasabb a szomszéd földöknél. 

Az ezzel ellenkező téves vélemény azonban oly általánosan el van ter-
jedve, hogy mindenesetre érdekes annak eredete után kutatni. 

Cuvier a föld-gömb felületi változásairól szólva, a következőket mondja: 
„Hollandiában és Olaszországban mindenki meggyőződhetik arról, mily 

sebességgel emelkedik a Rajna, Pó és Arno medre ma, midőn töltések közé 
van szorítva. 

Pronynak általa idézett adatai szerint a Pó medre, azóta hogy töltések 
közé szóiilLctott, annyira felemelkedett, hogy a vizszin jelenleg a ferrarai 
házak tetőinél magasabban áll. A tengerben a folyam által képezett földlcra-
kodások pedig 1604. óta, a mint ez régibb és mostani térképek összehasonlí-
tásából kitűnik, 6000 toisesal kiljebb mentek ; a mi évenként 150—180 és né-
mely helyeken 200 lábat is tesz. Az Etsch és Pó ma már azon egész területnél 
magasabban foly, moly közöttük fekszik, és a legnagyobb szerencsétlensége-
ket csupán az által lesz lehetséges elhárítani, hogy a vizeknek a mélyebben 
fekvő síkságokon keresztül uj lefolyás és meder biztosíttatik." 

Kitűnik ezen idézetből, hogy Prony a Pónak csupán Ferrara melletti 
részéről szólott, valamint azon térről, moly a Pó és Etsch között terül el; a 
Pónak tehát csupán alsóbb, illetőleg azon részére volt tekintettel, mely az 
Adriai tengor melletti nagy ártéren foly keresztül. 

Pronynak állításaira hivatkozva azt mondani, hogy a Pó mindenütt, hol 
töltések közé van szoritva, medrét emeli, annyit tesz, mint ezen tudósnak ész-
leletéit azon helyekre is kiterjeszteni, melyekről nem szólott; többet mondatni 
vele, mint a mennyit önmaga állított. 

Zindrini, Manfredi és mások, kik hasonlót állítottak, s a kiknok észlele-
teit alább közlendjük, a Pónak szintén csak alsóbb részéről szólanak ; és igy 
mindez a Pónak Ostiglia feletti részéről nem áll. Azon helytelen hiedelem 
tehát, mely szerint a töltések közé szoritott Pó medrét általánosan emeli, an-
nak tulajdonitható, miszerint tokintetbo nom vétetott, hogy az idézett tudósok, 
a Pónak, moly részére vonatkozólag jelezték a modor emelkedését, mert Lom-
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bardini saját tanulmányai alapján kétségtelennek állítja, hogy a Pó Ostiglián 
felül medrét nem omelte. 

Visszavive tehát Pronynak állítását a maga valódi értelméro és hordere-
jére, azt mondhatjuk, hogy Prony azon hiedelemben volt, miszerint a Pó 
medre, Ostiglián alól, hol az Adriai tenger melletti nagy ártért hasítja által, 
emelkedik, és a meder ezen emelkedésének tulajdonította a vizszinének emel-
kedését is, mely szerinte a fcrrarai háztetőknél magasabban állana. Figye-
lembe veendő itt még az is, hogy Prony nem azt állította, hogy a Pó medre 
fekszik a szomszéd földöknél magasabban, hanem csak is a viz színéről szólt, 
és alkalmasint az árvizok szinét értette. 

Tekintsük most mindenekelőtt, mennyiben bir alappal Pronynak ezen 
állítása. 

Lombardini által adott lejtmérési adatok szorint a legkisebb vízállás azon 
térnél, melyen Ferrara épült, 3.65 moterrcl fekszik alantabb; a legmagasabb 
vizállás ellenben ennél 5.15 meterrel magasabb. Szintén Lombardini adatai 
szerint az 1839-iki nagy árvíz szine a ferrarai székcsogyház előtti kövezet-
nél csupán 2.75 moterrel hágott magasabbra; túlzott volt tehát Pronynak még 
azon állítása is, hogy az árvizek szine a ferrarai házak tetőinél magasabb 

Az eddig felhozott adatok csak azon állításra jogosítanak, hogy a Pónál 
éppen úgy, mint minden más töltések közé szorított folyónál, a kis vízállások 
a szomszéd földeknél és partoknál alacsonyabbak ; az árvizek cllonben a szom-
széd földeknél magasabbra hágnak ; ha pedig ez nem mindég igy lett volna, 
nem kellett volna töltéseket készíteni. 

Mielőtt már most azon adatokat ismertetnők, melyek a medernek az 
idők folytán való, és mi módoni változását vagy változatlan maradását bizo-
nyítanák, meg kell említenünk, hogy azok igen gyérek, részben ellentmon-
dók is. 

Hogy egyébiránt mily nehéz azon egyes adatokból, melyek a folyamok 
vizszerkezetére vonatkozólag gyűjtetnek s rendelkezésre állanak, a folyam 
medrének általános változására biztos követkaztetést vonni, kitűnik a követ-
kezőkből. 

A Pó medrének hossz-szelvénye ugyanis, egy nagyon hullámzatos vona-
lat képez: miután az egyos, a partszakadások folytán helyökot szüntelen vál-
toztató homorú öblök és az ezek között levő sellők merőlegesen mért mélysé-
gei között a különbség gyakran 5, 10, 15 egészen 20 meter is. 

A folyam mélysége ugyanezért helyenként 20 meterig is változhat, a 
nélkül, hogy ebből a folyam medrének általános változására következtetést 
vonni lehetne. 

Ezért a folyam medrének általános emelkedésére vagy alábbszállására 
ily mélység-mérésekből következtetni általában nem lehet. 

Általában a vizszin különböző időkben egyenlő vízfogyasztás mellett 
észlelt magasságának összehasonlítása képezi a legbiztosabb adatot a folyam-



2 3 

meder általános változásainak kipuhatolására ; főleg döntők erre nézve a kis 
vízállások, molyekre a folyam-meder holyzete természetesen legnagyobb be-
folyással van ; de ezen vizszin-magasságoknak egyenlő vízfogyasztás melletti 
összehasonlítása nagy folyóknál rendkívüli nehézségekkel jár. Ila pedig ezek-
nek daczára ezen összehasonlítás meg is tétetik, egy ujabb hibaforrás onnan 
ered, hogy a medernek és nevezetesen a kanyarulatoknak kelyenkénti válto-
zása folytán a különböző időkben észlelt vizfelszinek egymással nem párhu-
zamosak. Természetes ugyanis, hogy p. kis vízállások alkalmával a kanyaru-
latokban, hol rendesen mélységek vannak, a folyam vizszine csekélyebb esés-
sel bir, mint a sellökön, hol a viz esése gyakran igen tetemes ; az ugyanazon 
helyon huzamosabb időközökben észlelt vízmagasságok tehát azon okból is 
különbözők lehetnek, mert időközben a kanyarulat változtatta helyét. 

Tekintetbe véve már most minden rendelkezésre álló adatot, azokból 
kizárólag csak azt lehet következtetni, hogy a Pónak alsó Ostiglian alól fekvő 
részében változik a vizszerkezot; míg ellenben azt, hogy a Pó medrét, vagy 
vizszerkezetét az Ostiglian felül fekvő részben változtatná, semmi adat sem 
bizonyítja, s ezen vélemény mint téves, határozottan elvetendő. 

Baumgarten a Pónak ezen felső részére vonatkozólag a következő ada-
tot közli: Bartazzoló, a governoloi zsilipnek építője, mely zsilip a Mincio be-
ömlésénél fekszik, azt mondja, hogy azon rendkívüli kis vízálláskor, mely 
1609-ik évi virágvasárnapján volt, a viz a gátnak kövezetén derékig ért, és 
hogy ezen kövezetnél 0.93 metorrel feküdt lojebb a zsilipnek padolatja 
(radier) ; ha tehát a víznek a kövezet foletti magasságát 0.80 meternok vesz-
szük, a zsilip padolatja felett 1.73 meternyi volt a kis vízállás; de már most az 
1817. évi májusi rendkívüli kis vízálláskor a vízmagassága az említett padolat 
felett csak 1.33 meter volt, vagyis 0.40 meterrel csekélyebb mint 1609-ben. 
Az 1825-iki kis vízállás nem sokat különbözött a 17-ikitől; az 1834. és 
1835-iki kis vizek pedig az 1689-kivel voltak egyenlők. Ezen észlelet a Pó 
medre jelentékeny emelkedésének lehetőségét kizárja. Mert feltéve, hogy a 
mostani kis vizálláskori fogyasztmány a sok erdőirtás folytán csekélyebb 
mint volt régebben, ez csak azt magyarázná meg, hogyan lehettek az 1817-iki 
és 1825-iki kis vízállások az 1.609-ikinél alacsonyabbak. 

Lombardini a legszorgosabb és figyelmesebb kutatások alapján azt ál-
lítja, hogy a kis vizállás Bondeno mellett négy egész öt század folytán valami 
csekélységgel emelkedett; valamint emelkedett a kis vizállás Sermidánál és 
Ostigliánál is; de ezen részletes és csekély emelkedések nincsenek semmi ösz-
szefüggésben a Pó medrének azon általános és jelentékeny emelkedésével, 
mely a közvéleményben el volt terjedve; ellenkezőleg minden arra mutat, 
hogy a Pó ezen felső része semmiben sem különbözik bármely más olyan 
folyótól, melynek medre folytonos mozgásban van. A Pó medre, mint már em-
lítők, nagyon hullámzatos vonalat képez. A lerakodások mennyisége és módo-
zata változik, a mint azt helyi körülmények, mint például erdők irtása, vagy a 
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folyam görbéinek átmetszése feltételezik. De egészben véve a folyó ezen felső 
részében tekintetbe vehető változások nem történnek. 

Ismételjük itt újra, hogy sem Prony nem szólt a folyam ezen felső ré-
széről, sem a többi olasz mérnökök, kik a Pó medrének emelkedését állították. 

A mi a Pónak alsóbb (Ostiglia és a tenger között fekvő) részét illeti, 
kétségtolen, hogy a Pónak Ferrara melletti részében az árvizek szine teteme-
sen emelkedett; világosan mutatja ezt az, hogy Ponté Lagoscuro (Ferrara irá-
nyában) mellett az 1705-lci árvíz a legkisebb vízállásnál 6.82 meterrel hágott 
magasabbra, míg az 1839- és 1857-iki árvizek ugyanezon kisebb vízállások-; 
nál 8.58 meterrel voltak magasabbak. A különbség tehát 1.76 meter. A leg-
magasabb vízállásoknak ezen emelkedéséből azonban nem szükségképen kö-
vetkezik, hogy a folyam medre, illetőleg ennek feneke ugyanannyival, vagy 
ezzel aránylag emelkedett. 

Eltekintve ugyanis egyelőre azon kérdéstől, vájjon a Pó medre emelke-
dett-e , a nagy vízállások emelkedésének Lombardini szerint más okai is van-
nak ; özeknek egyike a töltések tökéletesbitésében keresendő. 

Azelőtt ezen töltések, melyek oly roppant területet védenek, nem voltak 
elég magasak, fentartásukra sem fordíttatott elegendő gond; minden nagyobb 
árviz gátszakadással járt, és ilyenkor a folyam medréből nagy viztömegek a 
szomszéd síkságokra özönlöttek. Az árviz egy része igy oltorülvén, a töltések 
közé szorított árviz magassága csökkent. 

Az 1705-ki árviz után azonban a töltések kijavíttattak, magasabbra 
emeltettek úgy, hogy például a cremonai töltéseken, 80 kilométernyinél na-
gyobb hosszban, azóta gátszakadás elő nem fordult. 

Lassankint a többi töltés is kijavíttatott és a szakadásoktól megóvatott; 
s a milyen mértekben haladtak a töltésozési munkálatok, az árvizek magassága 
is ugyanazon mértékben növekedett, egészen 1839-ig. 1840 óta a Pónak bal-
partján, Cremonától kezdve, és a jobb parton az Enze beszakadásától gátsza-
kadás elő nem fordult, s azóta az árvizek magassága sem nőtt. 

Kitetszik innen, hogy bár kétségkívüli, hogy az árvizek Ferraránál bizo-
nyos határig folytonosan növekedtek; ezen tüneményt, a meder emelkedésétől 
független okokból is meg lehet magyarázni. 

Azonban változatlan magasságban maradtak-e a középvizállások és a 
folyam medre ? Vagy emelkedett-e mindkettő ? 

Már Prony emlitette, hogy a Pó torkolatánál folytonosan nagy lerako-
dásokat képez, melyok által a tengerpart évenkint 150 —200 lábbal beljebb 
nyúlik. 

Lombardininak erre vonatkozó adatai meglehetősen egyeznek a Pronyéi" 
val. Szerinte a tengerpart 1600—1800-ig évenkint 60 meterrel mentkiljebb. 

A Pó medre ezen lerakodások által természetesen hosszabbittatik, sőt a 
folyó-meder, miután ezen lerakodásokon át kanyarulatokat képez, a part-lera-
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kodásoknál is nagyobb mértékben. Lombardini szei int a folyam 1604-től fogva 
évenkint 122 meterrel hosszabbodott. 

Miután pedig a folyamnak ilyeténképen képzett ujabb részében szintén 
kell eséssel birnia, a tenger szine pedig nem változik, a viz szine ott, hol az-
előtt a folyam torkolata volt, az előbbinél magasabbra fog emelkedni, vagyis fel 
fog torlódni, de nemcsak közvetlenül a torkolat előtt, hanem egy bizonyos 
pontig felfelé is, mig az egyensúly helyreáll. 

A viz színének emelkedése természetesen közvetlen a torkolatnál legna-
gyobb, s az emelkedés vagy változás annál csekélyebb, minél feljebb megyünk. 

A viz szine, az ily állapot szerint egy ujabb görbét fog képezni, mely a 
régibb vizszinnok megfelelő görbét bizonyos pontban érintve, azzal összeesik. 
Ezen érintési ponton felül a folyam viszonyai változatlanul maradnak ; mig 
ellenben ezen ponttól a tenger felé a viz sziue az egész vonalon emelkedett, 
többé-kevésbbé az attóli távolság szerint. Olyan folyónál, mint a Pó, mely 
medrét oly tetemesen hosszabbítja, ezen vizszin-emelkedés is szükségképen 
nagyon felötlő. 

Lombardini által összeállított adatok alapján tudjuk, hogy a Pó med-
rét 1599 óta 22 kilométerrel hosszabbította. 

Milyen volt a legrégibb időkben az Adriai tenger partjainak alakja, 
nem tudjuk; de az bizonyos, hogy azon lerakodások, melyeket a Pó a ten-
gerben képez, nem kizárólag a jelen kor eredményei. Áll ugyan, hogy régeb-
ben a folyam által képezett lerakodások tömege nem lehetett oly tetemes, mint 
jelenleg, mert azon szilárd anyagok egy részét, melyeket a folyó most a gátak 
hatása alatt mind a tengerbe hord, akkor az ártereken rakta le, melyek ez-
által emelkedtek, másrészről pedig igen tetemes hegységeket, melyek most 
kopárak, akkor még erdő borított; de azért lehetetlen, hogy akkor lerakodá-
sok egyáltalában ne képződtek volna. Világos továbbá, hogy ezen lerakodá-
sok folytán Ferrara régebben a tengerhez sokkal közelebb feküdt, mint most. 
Mily jelentékeny változás történt e tekintetben és mily hatással van ez a viz 
szinének magasságára, a következők mutatják: 

A távolság Ponté-Lagoscuro és a tenger között jelenleg 78 kiloraeter, 
holott az 1599-ben 56 kilometer volt. A Pónak hossz-szelvénye mutatja, hogy a 
tengertől 56 kilométernyi távolságra a középvizállás a tenger szinénél 2.30 
meterrel magasabb. Jelenleg azonban a ponte-lagoscuroi középvizállás a ten-
ger szinénél 4.74 meterrel magasabb s igy lehet, hogy 1599 óta 2.44 meterrel 
emelkedett. 

Arról, hogy a középvizállások szinének megfelelő görbe a folyam hosz-
szabodása folytán mi módon változott, semmi tényleges tudomásunk nincsen; 
de bármi hypothesist is állítsunk fel e tekintetben, el kell ismernünk, hogy a 
középvizállás Ponte-Lagoscuro mellett 1599 óta tetemesen emelkedett, és 
nem lehetetlen, hogy ezen emelkedés, a mint azt fentebb megközelítőleg igyek-
vénk számítani, közel 2 metert tesz. 
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A közcp vizszinnek emelkedése azonban nem azon egyediili változás, 
mit a folyam medrének hosszabodása szült. 

Tekintsük ugyanis a folyót árvízkor. 
A folyó torkolatában az árvíz emelkedést elő nem idéz, ott az árviz el-

enyészik. 
A folyónak a tengerhez legközelebb eső végszakaszában tehát az árviz 

felszínének eséso nagyobb, mint a középvizállások felszínéé. Mig tehát a ma-
gas és közép-vízállásoknak színe egyebütt párhuzamos, addig a folyó ezen 
végszakaszában ezen két vonal convergál cs a folyamnak a tengerbe ömlésénél 
egymást metszi. 

Lombardini azon véioményen van, hogy azon pont a melytől kezdve 
lefelé a legmagasabb és középvizállások vonala convergál, a dolgok jelen 
helyzetében Ponte-Lagoscuronál van. Az árvizek magasabbak Ostigliánál és 
Sermidánál, mint Ponte-Lagoscuránál; azonban ezt a folyamnak ezen ponto-
kon levő erős kanyarainak tulajdonítja. Régebben a Pónak torkolata sokkal 
közelebb esvén Ferrarához, azon pont, a melytől kezdve a legmagasabb és 
közép-vízállások színe convergál a mostaninál, és igy Ferraránál bizonyosan 
jóval feljebb volt, minek folytán régebben Ferrara mellett az árviz már a most 
kifejteit okoknál fogva is csekélyebb volt, és pedig csekélyebb, minél ré-
gibb helyzetet hasonlítunk össze a mostanival. 

Az árvíznek a Pó alsóbb részén, ncvezeteson Ferraránál tapasztalható 
emelkedése, tökéletes magyarázatát találja a most felemlített két körülmény-
ben, nevezetesen a töltések tökéletesbitésében és azon lerakodásokban, me-
lyeket a Pó a tengerben képez. 

Azon adatok, melyek azt bizonyítanák, hogy a Pó ezon alsóbb részébon 
a meder is emelkedik, a következők: 

Zindrini, ki azon véleményen van, hogy a Pó medre emelkedik, őzen 
véleményének támogatására a következő cszicloteket említi fel. Azon vegyes 
bizottság, mely az osztrák, velenczei és pápai kormány által kiküldve a Pót 
1721-ben megvizsgálta, azt constatálta, hogy az árviz a polesollai (Ponte-Lago-
scuron alól l(j kilométernyire fekvő) szokrény zsilipnek legmagasabb pár 
kányzatán felül 0.76 méternyi magasságra emelkedik ; és azon feltevésből 
indulván ki, hogy azon párkányzat a tizenötödik században, midőn a zsilip 
épült, legalább 0.76 meterrel feküdt a legmagasabb árvizek színe felett, azt 
következteti, hogy két század leforgása alatt a Pó ái vizének magassága 1.52 
meterrel omelkedett. Lombardini ezen észlelotet bizonytalannak tartja, mert 
semmi som bizonyítja azt, hogy az emiitett müépitmény legfelső párkányzata 
eredetileg csakugyan U.76 meterrel volt mag sabb az árvizeknél; megemlíti 
továbbá, hogy épen azon időben készült a porto-viroi átmetszés, moly a Pó 
folyását megröviditte, ugy hogy a tengerbe való szakadása 1721-ben Polesclá-
tól 65 kilométernyire volt. Ez okból Lombardini az árviznok említett nagyobbo-
dását magát is méltán kétségbe hiszi vonhatni. 
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Zindrini még egy ugyanazon bizottsági szemle alkalmával a cavancllai 
(Ponte-Lagoscuron alól 56 kilométernyire fekvő) gáton tett észleletet is felemiit. 
Ezen gát 1623-ban építtetett és az említett szemle alkalmával az érintett kül-
döttség ugy találta, hogy a legmagasabb árvizek 0.76 meterrel voltak feljebb 
a kapuknál, holott épitésök alkalmával ezen kapuk 1.01 meterrel felyebb ál-
lottak a legmagasabb árvizeknél ; ezen észlelet szerint tehát a Pónak árvizei 
egy század alatt 1.77 meterrel emelkedtek. 

Lombardini ezen emelkodést a Pó iolyásának hosszabbodásától magya-
rázza, moly az említett idő alatt 11,489 metert tett, és a mely hosszabbodás 
folytán a Pó árvizei ezen helyen 1.62 meterrel emolkcdttek ; feltéve, mint 
a hogy azt minden körülmények feltenni meg is engedik, hogy az árvíz felszí-
nének esése, mely jelenleg kilométerenként 0.14 metor mindég ugyanaz volt. 
Az árviznek ezen számított és észlelt emelkedése között levő 0.15 méternyi 
különbség Lombardini szerint onnan magyarázható, hogy a művelés alatti 
területek szaporodása folytán az árvizek vízfogyasztása is nagyobbodott. 

Ezzel ellenkezőleg Manfredi oly észleletekot közöl, melyek a fentebbi-
ekkel homlokegyenest a Pó medrének mélyedését bizonyítanák. 

Manfredi azt emliti ugyanis , hogy a Pó kis vízállása 1600-ban a 
Pilostrese (Stellatán alól, Ponte-Lagoscuronál 20 kilométernyivel feljebb) mel-
letti zugó küszöbfájának felelt meg. 

Midőn 1613-ban ezen mű javíttatott, a küszöbf'a 0.64 meterrel lejebb té-
tetett; 1625-ben a legkisebb vízállás az ujküszöbnél 00.15 meterrel volt alább, 
1693-ban pedig 1.14 meterrel, ugy hogy az 1693-iki kis vízállás az 1600-ikinál 
1.78 meterrel alantabb feküdt. Ugyanazon szerző szerint, az árvizek magas 
sága ugyanazon idő alatt 1.08 meterrel csökkent, 1665-től 1693-ig pedig 0.55 
meterrel. Lombardini azon véleményen van, hogy a meder és árvizek magas-
ságának őzen csökkenése kizárólag helyi viszonyok- és körülményeknek tulaj-
donítandó, is csak történetes. 

Mindazon ftlsorolt adatok tehát ismét csak fentebbi állításunkat 'gazol-
ják, hogy t. i. aPónak alsó Ostiglian alól eső részén az árvizek és közép víz-
állás emelkedőben van, s talán emelkedik a meder is, de hogy egyetlen adat 
sincsen, mely azon állításra jogosítana, hogy a Pó Ostiglian felül eső részében 
a meder általánosan emelkedik. 

A fentebbiek után Baumgartennol a következőket állíthatjuk: 
1-ör. Hogy a Pó modre az általa hasitottt árterekbe be van ágyazva, és 

annak feneke a szomszéd földterületnél magasabban sehol sem fekszik. 
2-or. Hogy Ferrara irányában, a legmagasabb árvizek szine a legrégibb 

időktől fogva folytonosan emelkedett, de hogy ezen emelkedés főleg a gátak 
tökéletesbülésének és a Pó medre hosszabbodásának tulajdanitandó. 

3-or. Hogy a Pó medrének hosszabbodása két ii-ányban van az árvizek 
magasságára befolyással; először az által, hogy a folyam alsó részében a kis-
vizállások színét emeli és azután az által is, hogy azon pontot, a melytől kezdve 



2 8 

az árvizek és közönséges vízállások színe convergál, a tengerhez közelebb 
hozza. 

Az árvizeknek Ferrara tájékán észlelt emelkedésének magyarázatára a 
a felhozott körülmények tökéletesen elegendők; megfejtésére egyáltalában 
nem szükséges azon hypothesis, hogy a folyam medre egész hosszában felisza-
polódik, mert azt semmi tény sem indokolja; és mely elvetendő mint azon 
tévtanok egyike, melyeknek szomorú példájával a tudományok történetében 
nem ritkán találkozunk. 

(Foly ta tása következik.) 




