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(III. tábla.) 

A kereskedést Kelet-Indiával, már a legrégibb időben a gazdagodás bő 
forrásának tekintették és élénken űzték a műveltségben fejlettebb nyugati 
népek. 

A Jóremény-fokát megkerülő tengeri útnak fölfödözése előtt három fő-
közlekedési útja volt ezen kereskedés forgalmának. 

A leghosszabb és legtöbb nehézséggel járó út az volt, mely a Kaspi-
tengerből, szárazföldön, a Kabul Ghasna fennsíkon át, Kaudaház irányában 
az Indus folyamig vezetett. 

A második út Indiából, a Perzsa-öblön át vonult a Tigris és Euphrat 
völgye hosszában a Földközi-tenger keleti partjáig. 

A harmadik útnak vonala a Vörös tenger vagyis Arabs-öblön végig, 
Afrika keleti földcsúcsán keresztül vezetett a Földközi tengerbe. 

Ez utolsó vonal volt a legrövidebb tengeri út, melyet csak egy keskeny, 
de bajosan járható földterület, a suezi földszoros szakasztott félbe. 

Könnyű elgondolni, hogy tekintve nagy fontosságát az Indiávali keres-
kedésnek, mely fokonkénti fejlődésében a politicai világ-állapot alakulására 
sem maradt befolyás nélkül: egy czélszerü kereskedelmi útnak létesítésére 
már a legrégibb időkben élénk figyelem irányult, és hogy, tekintettel arra, 
miszerint a fentemlített harmadik útvonal a legrövidebb, a Vörös-tengernek 
összekötése a Földközi-tengerrel komoly elmélkedések tárgyát képezte. 

Es a mint Aristoteles, Strabo és (az öregebb) Plinius említik — már 
Rhamses, sajátképen Sesostris király (mintegy 1394—28. év táján Kr. e.) 
építtetett egy a Nílusból vezetett nagy vizi utat; Herodot szerint pedig Ne-
cho király (Kr. e. a 7. század vége felé) kisérlette meg egy a Nílustól a Vörös-
tengerig vezetendő csatornának építését. 

Továbbá Dárius Hystaspisról (524—485 Kr. e.) állítják, miként ő volt 
volna az első, a ki, azon nyilvánvaló czélból, hogy az indiai kereskedés ér-
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dekében a' suezi földszoros által egymástól elválasztott ké t tenger összeköt-
tessék, csatornát ásatott; valamint hogy Ptolomaeus Philadelphus is (285—247 
Kr. e.), hogy birodalmának fővárosát — a már Nagy-Sándor által (322 Kr . 
e.) alapított Alexandriát — a Kelet és Nyugat közötti kereskedés fokhelyévé 
emelhesse: újból nagyszerű csatornázási munkálatot hajtatott végre, és való-
színűen lényeges igazításokat eszközöltetett azon csatorna-részen, mely a Sós 
tavakból az Asab-öbölbe vezetet t ; mert ezen csatornavonal viselte sajátképen 
a „Ptolomaeus folyója" nevet. 

Noha pedig Ptolomaus csatornájáról Strabo azt állí t ja, hogy a legna-
gyobb hajók járhattak raj ta , és ugyanazon történetíró, valamint Diodor is 
említi, hogy Ptolomaeus csatornáján alkalmas helyen rekesz-falak (diaphrag-
ma), azaz zsilipek léteztek: mégis valószínű, hogy fenntartására kellő gond 
nem fordíttatott, s ennek folytán lassanként eliszapoltatván, mélységét el-
vészté; miért is — történelmi adatok szerint — nemcsak Traján császár, 
hanem, miután Egyptom Omán khalifa hatalmába került, ennek helytartója 
Amru, ismét ásatásokat tétetett ezen nagy csatornának felújítására, míg 
végre Mohamed-al-Mansur annak behányatását elrendelte. 

Bármi volt is gyakorlati eredménye az őskor ezen csatorna építésre 
irányzott nagyszerű erőlködésének: annyi bizonyos, hogy mainap is láthatók 
az akkori csatornák maradványai és nyomai, és hogy ezek, kapcsolatban a 
Földközi tengernek a Vörös tengerrel való összekötéséből származó szembe-
tűnő hasznokkal, képesek valának folyvást érdekeltséget gerjeszteni azon 
eszme iránt, hogy a suez földszoros csatornával átvágassék, mert a kereske-
delmi közlekedés Indiával még azután is, midőn Vasco de Gama az Afr ika 
déli földcsucsát körüljáró tengeri utat fölfödözte, még hosszú ideig, neveze-
tesen Genua és Velencze, mint Olaszország s általjában a középkor legjelen-
tékenyebb iparíiző és tengeri államai részéről, a régi irányban, azaz a Föld-
közi-tengertől a Vörös-tengeren át fönntartatott; de másrészt ezen, a Föld-
közi-tengeren és az Arabs-öblön s ezek között a Suez-szoroson keresztül ve-
zető útvonal, minden európai és északamerikai tengerparti kikötőktől egyre-
másra felével rövidebb, mint az Atlanti-Oczeánnak a Jóremény-fokát meg-
kerülő útja. 

Noha pedig, miután Egyptomot a törökök meghódították, időről-időre 
a szultánok is forgatták elméjükben a Suez-szoros átmetszésének, és ez által 
a tengeri összeköttetés tervét, s nevezetesen I. Szelim, Szolimán, s különösen 
III. Mustafa (1754—74), későbben pedig Ali bey foglalkoztak azon eszmé-
vel, hogy a földszoros csatornázása által az ország emelkedését és jólétét elő-
mozdítsák ; a véghezvitel mégis a legújabb időre maradt, részint azért, mert 
még jelentékeny szerepe volt azon aggodalomnak, hogy a csatorna létrejötte 
az európaiak s keresztények betódulását előmozdítandja, leginkább pedig 
azért, mert a régi időknek, s jeleseu Aristolelesnek azon véleménye, hogy a 
Vörös tonger víztükre sokkal magasabb, mint a Földközi-tengeré, egészen az 



új időkig fentartotta magát, és ezen véleményt nevezetesen még a Bonaparte 
egyptomi hadjárata alkalmával tett vizsgálódások is megerősítették, mivel az 
akkor, igaz, hogy csak sietséggel és tökéletlen eszközökkel s harczias zava-
rok közt végzett mérések útján, a Vörös-tenger tükre 30 lábbal magasabbnak 
találtatott, mint a Földközi tengeré; s ennélfogva az a fölötti aggodalom^ 
hogy ezen nagy vízszin-különbség Egyptom vízszerkezeti hálózatát meg-
zavarhatná, bizonyára nem maradt hatás nélkül a csatorna-tervezet mellő-
zésére. 

Ali bey után Bonaparte Napoleon volt az, ki a csatorna tervét buzga-
lommal fölkarolta, és nem csak emlékiratot készíttetett Lepére mérnök által, 
a két tenger összekötésének módjáról, hanem a csatorna-építésre a franczia 
Directoriumtól magának engedélyt is eszközölt ki. 

Az események későbbi fejlődése következtében Bonaparte Napoleonnak 
nem volt többé módjában a tervezet véghezvitele, de az ö eszközlésére szer-
kesztett emlékirat, mely a franczia mérnökök által az egyptomi hadjárat al-
kalmával teljesített mérések eredményét magában foglalta, számos és értékes 
adat-tartalmánál fogva minden, e csatorna-ügyben később történt, működések 
kiindulási pontjává lett, noha épen ezen emlékirat is támogatta a régieknek 
azon téves nézetét, hogy az összekötendő két tenger víztükrének magassága 
között lényeges különbség létezik. 

A franczia bizottság ezen állítása ellenében Chesney angol tábornok, 
már 1834. évben, azon meggyőződését nyilvánította, hogy a két tenger víz-
tükrének magassága között különbség nincs, és ugyanezt állították több 
angol katona-tisztek is, kik magán érdekben, 1841. évben, részletesebb lejt-
mérést hajtottak végre. 

Linaut bey, az egyptomi alkirály mérnöke, ki a csatorna kérdésével 
már hosszabb ideig foglalkozott, és annak kivihetőségét vízmértani adatok 
alapján bebizonyította, 1841. évben egy társulatot alakított a csatorna építé-
sére, mely társulat azonban eredmény nélkül feloszlott, noha a szakértők vala-
mennyien s közöttük több angol ezen vállalatnak nagy hasznosságáról meg 
valának győződve. 

Különösen érdekes e tekintetben Urguhart Dávid angolnak nyilatko-
zata, ki azt mondá: „A Földközi- és Vörös-tenger között vízi utat nyitni, a mit 
már a Pharaok, Ptolomaeusok és Khalifák megkisértettek, oly vállalat lenne, 
melynek valósításához, a mint az ember hihetné, a tengernek és India úrnő-
jének (Britannia) dicsőségét kellene kötni." 

„A Pharaok nem szállítottak gyapjút Chinába, sem a Ptolomaeusok pa-
mukot Indiába, a Khalifák nem uralkodtak Indián. Egyik sem igényelhetett 
közöttük világraható felsöséget az ipar- és kereskedésben. Anglia ellenben, 
keleti birodalmával és kereskedelmével, a tengerek fölötti uralmával, egyik 
kezében a tőkéket, a másikban a gőzt tartva, még nem gondolt arra, a mit 
előre mások már végrehajtottak. Indiát és a keleti félgömböt határaihoz az 
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eddigi útnak felével közelebb hozni! H a a történelem tanúságait nem birnók 
is, a földrajzból kellene ezen vállalatra tanácsot merítenünk." 

Egy második társulat alakult 1846-ban, és az általa eszközöltetett pon-
tos lej tmérés fonalán ugyanazon meggyőződésre ju to t t , hogy t. i. a dagály 
idejét kivéve, az összekötendő két tenger víztükre ugyanazon magasság-
ban van. 

De ezen társulat sem vala képes a csatorna építését valósítani. 
Végre azonban Lesseps Ferdinánd, egyetértőleg Egyptom alkirályával 

Said pasával, 1854-ben ismét fölkarolta a suezi földszoros átmetszésének ter-
vét, és minekutána az alkirály mérnökei, Linaut boy és Mougel bey, által készí-
tett tervet még egy minden nemzetek műszaki tekintélyeiből összehívott 
areopag által előlegesen megbiráltatta volna, s miután ezen birálószék kinyi-
latkoztatta, hogy egy, a két tengert összekötő, nagy hajózás által használandó 
víziút létrehozatalának kérdése, gyakorlatilag egyedül csak úgy oldható meg, 
ha a suezi szorostól a pelusiumi öbölig csatorna ásatik, és hogy ezen vállalat 
ellen műszaki akadály nem létezik: egy minden nemzetek tőkepénzeseiből 
alakult társaságot hozott (Lesseps) létre. 

Ezen kitelhetően szük körvonalok közé szorított történelmi előadásból 
kitűnik, [hogy ember-emlékezet óta egészen Lessepsig sok nagy és éles eszű 
férfi foglalkozott a két tengernek víziuttal összeköttetését czélzó, sokféle terve-
zettel és kísérletekkel. 

Kétséget nem szenved, hogy a két tengernek már most valósított össze-
köttetése az eddigi viszonyoknak oly átalakítását fogja előidézni, melynek 
hordereje jelenleg még minden számítás alól elvonja magá t ; miért is Lesseps 
neve dicsőíttetni fog a következő nemzedékek által is, ő lévén az, a kinek szel-
lemi tehetsége, erély- és kitartása a vállalat véghezvitelére szükséges tőkéket 
egyesíteni, és a fölmerült sokféle nehézségeket legyőzni képes vala. 

Nem lehet ugyan még a suezi csatorna építését egészen bevégezettnek 
tekinteni, ámbár megnyitása és fölavatása, 1869-dik évi november 16. és 19-
dike közötti napokban, a müveit világ majd minden országából összesereglett 
nagyszámú vendégek jelenlétében, ünnepélyesen végbement. A csatornát azon-
ban már jelen állapotában is — mint Indiába vezető legrövidebb utat hasz-
nálhatja minden nagyobb tengeri h a j ó ; de ezen csatorna tényleges létezése 
folytán el kell már most, a kivihetősége ellen táplálva volt, számos kételynek 
végképen enyészni, minthogy innentúl csupán csak pénzkérdéssé lett, vájjon 
a csatorna egész hosszában oly szélesre ásattassék-e, hogy benne a találkozó 
terhelt hajók egymás mellett mindenütt elhaladhassanak, vagy pedig, hogy 
legalább helylyel-lielylyel szélesíttessék annyira, hogy a találkozó hajók egy-
más elöl akadálytalanul kitérhessenek; a mit, a csatorna 11 méternyi mostani 
szélessége mellett, kisebbszerű hajók könnyen tehetnek mindenütt, de nem úgy 
a széles nagy tengeri hajók. 

Azon sokrészről nyilvánított véleményre nézve, hogy a csatornának ün-
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nepélyes fölavatása elhamarkodott és idöelötti lett volna: helyén van itt tán 
megjegyezni, miszerint lehettek sajátszerű indokok arra, hogy a csatorna 
megnyitása és fölavatása csakugyan erőltetett nagy ünnepélyességgel, s az 
egész világra számított látványosság gyanánt, mintegy tüntetőleg hajta-
tott végre. 

Habár ezen eljárás kiválóan s mindenek előtt azt czélozá, hogy a csa-
tornának tényleges megnyitása czáfolhatatlan bizonyitékul szolgáljon a né-
mely részről ezen vállalatnak, a nagy hajózás igényeit is kielégítő módoni 
kivihetösége ellen még mindig élesztett kételyek ellenében, s hogy ez által 
egyszersmind a vállalat sikerülte iránt a bizalom megerősítésével, a csatorna 
teljes elkészítésére még szükséges tőkék megszerezhetése végett, az igénybe 
veendő hitelnek utja egyengettessék : mégis, ugylátszik, miként ar ra is volt 
tekintve, hogy a részvényeseknek befektetett tőkéjük után, a csatorna tényle-
ges megnyitásáig 5 százalékos kamat volt alapszabályilag biztosítva, mely 
közbetolt kamatok, a megnyitás továbbrahalasztása esetében, a sajátképeni 
alaptőkét lényegesen fogyasztották volna, mig ellenben most, miután a csa-
torna a közforgalomnak már át van adva, csak a valóságos jövedelem szolgál 
alapul a részvényesek osztalékának meghatározására. 

Mi szándékban van a társaság, a csatorna tökéletes kiépítése végetti 
teendőkre nézve, erről, a csatorna ünnepélyes megnyitásakor, tényleges határo-
zatok még nem jutottak köztudomásra ; lehetett azonban erre vonatkozólag 
többféle vélemények nyilvánítását hallani; többek között azt is, hogy a csa-
torna mostani, csak kisebbszerü hajók járására alkalmas állapotában fog meg-
hagyatni, minek valósága alig hihető; mert nehéz belátni az eme vélemény 
támogatására fölhozott azon oknak helyességét, hogy a nagy tengeri hajók 
terhének, a csatornáni szállítás végett kisebb hajókra átrakása, nem kerül több 
költségbe, mint a mennyibe a tengeri hajókon, az éghajlati viszonyok miatt, 
kettős legénységnek szükséges tartása kerülne; általjában pedig, a csatornának 
jelen állapotban maradása mellett, ezen nagyszerű vállalatnak voltaképeni 
czélja igen tökéletlenül lenne elérve. 

Még kovésbbé valószinü azonban, hogy a csatorna egészen az eredeti elő-
tervben megállapítva volt mérvekben fog kiépíttetni, minthogy az erre meg-
kívántató nagy tőkének megszerezhetését reményloni annyival inkább nem 
lehet: mert hogy a csatorna — még azon esetben is, ha az eredetileg tett szá-
mításnak valósággal megfelelő nagyszerű világforgalmi közlekedés keletkez-
nék is ra j ta — jól fogjon jövedelmezni, ez már csak az építésre tet t eddigi 
nagy költség miatt általánosan kétségbe vonatik. 

Legtöbb valószínűséggel bir azon nézet, mely szerint a csatorna medre 
több alkalmas helyen annyira fog szélesíttetni, hogy ott, mint egymástól nem 
igen messze eső kitérő helyeken, a nagyobb tengeri hajók is, hosszas idő-
vesztegetés nélkül, egymás mellett elhaladhassanak. 

A mi magát a csatorna medrét illeti, ez az eredetileg megállapított vo-
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nalban, és az eredeti hossz-szelvény szerint lön ugyan megásva, de egyelőre 
csak 11 méter átlagos fenék szélességgel: holott az elöterv értelmében a csa-
tornát a földközi tengertől a Sós-tavakig 44 méter, a Sós-tavaktól Suezig pe-
dig még ennél is nagyobb, vagyis 64 méter meder-szélességgel kellett volna 
létesíteni, és ha valósággal ily mérvekben létesíttetett volna, akkor ezen csa-
tornát — tekintettel azon további minőségére, hogy az összekötött két tenger 
között egészen nyilt és szabad vízi utat képez, mintegy emberi kézzel ásott 
mesterséges Bosphorusnak lehetne tekinteni. Tekintetbe véve a roppant nagy-
tömegű földmozditást, mely szükséges lett volna, ha a csatorna 64 illetőleg 44 
méter meder-szélességgel ásatik, abban lett megállapodás, hogy a csatorna — 
több kitérő helyek alkalmazásával — csak 22 méter átlagos fenékszélesség-
gel létesíttessék. 

D e még ezen megállapítás is mellőztetett és, csakhogy a megujitás mi-
előbb lehetségessé váljék, a csatorna egyelőre csak felényi, azaz 11 méter 
meder-szélességgel ásatott meg. 

A mi a csatorna vonalának irányát illeti: a mellékelt térfekvési vázlat 
szerint, kiindul az, Said közelében a földközi-tengerből, s Mensaléh- és Ballah 
tavak keleti szélét érintve, átvágja az El-Guisr melletti homok halmokat, úgy-
szólván egyenesen délfelé irányult vonalban éri el a Tirasah-tavát, mely a 
csatorna hosszának majdnem közepén fekszik, és 2000 hectaro területével 
igen alkalmas kikötőt képez,ahol a közlekedő hajók, az ezen tó part ján fekvő 
Izmailia városból, magokat eleséggel elláthatják, és netán szenvedett sérülé-
seikből kijavíttathatnak. 

A Timsah tavától a csatorna további vonala a serapeumi magaslatot át-
szelve a Sós-tavak felé irányul, melyekben a sajátképeni csatorna medert pár-
huzamosan egymással szemközt felállított s éjszakának idején megvilágítható 
háromlábú vas-jelzőoszlopok mutat ják. 

A Sós-tavaktól a Chalouf-el-Terraba magaslaton keresztül vonul a csa-
torna, s annakutána a suezi tengeröbölbe torkollik. 

A csatorna vonalának egész hossza, a Földközi tengertől (Saidnál) a Vö-
röstengerig (Sueznél) 160 kilométert tesz. 

Már az idefoglalt vázlatos átnézeten, de még inkább a helyszínén né-
hány hirtelen (éles) fordulat tűnik szembe, melyek, kivált a nagyobb hosszu-
sággal biró hajókra nézve, azért igen alkalmatlanok, mert a csatorna keskeny 
voltánál fogva nem kormányozhatok olyképen, hogy járásukban a csatorna-
meder legmélyebb vonalában maradnának, s orrukkal vagy farukkal sekélyes 
vízre jutva, meg ne feneklenének. 

Egy különösen éles, és a ha jóknak veszedelmes hajlat létezett El Girch 
alatt, a mely azonban még az ünnepélyes megnyitás előtt néhány nappal, a 
domború partnak leásatásával, kitelhetöleg kiegyenesíttetett s a melynek töké-
letes elhárításán a megnyitás idején is nagy iparkodással dolgoztak. 

A csatorna-vonal ezen hajlatainak oka iránt különösen tett kérdésre 
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válaszul adatott : hogy a csatorna vonala mindenütt a legalacsonyabb fekvésű 
tért követi, azon czéllal, miszerint az ásás lehetőleg kevesbíttetvén, költség-
takarítás eszközöltessék. Tekintve azonban, hogy a talaj fekvése a magasság-
ban igen csekély különbséget mutat, és így a megtakarított költség csak 
jelentéktelen lehet: a gazdálkodás ez irányban nincs eléggé indokolva; még 
kevésbbé megfogható azonban, hogy a csatorna még a Sós-tavakon is kanyargó 
vonalban van vezetve, mert itt azon csekély megtakarított költséget, melyet 
egyenes vonalban kotratásra kellett volna fordítani, alkalmasint felemésztette, 
vagy még annál többet is, a kanyargó vonal jelölésére szükségessé vált nagy-
számú jelző vas oszlopok megszerzése és fölállítása. 

A csatorna mélysége, annak majdnem egész hosszában, az eredetileg 
megállapított mértékben, t. i. 8 méter a tenger víztükre alatt, valósíttatott, 
csak két helyen maradt az hiányban, névszerint Serapeumnál a 90—95 kilo-
méter között, hol 4 méter mélységben váratlanul sziklatorlatra akadtak, mely-
nek áttörése a megnyitásig, időrövidség miatt, már nem volt lehetséges, és a 
Suez közelében lévő veszteg-intézetnél, hol agyag és iszap a munkának gyors 
haladását hátráltatá, a mennyiben a csatorna megnyitására már meghatározva 
volt időig az ásást, a tervszerű fenék-mélységig, eivégezni lehetetlen lévén, 
egyelőre megelégedtek az 5 méternél valamivel nagyobb mélységgel. 

A Serapeum melletti átmetszésnél talált szikla-torlat hossza egyébiránt 
alig nagyobb 90 méternél, és tökéletes kitörelése a megkívántató 8 méternyi 
mélységre valami jelentékeny nehézséget alig okozhat, valamint hogy a csa-
torna medrének teljes kimélyítése az agyagos iszapban, a Suez melletti vesz-
teglőnél, a munkában állott kotró gépekkel, eddig már alkalmasint bevé-
geztetett. 

A csatorna mindkét torkolatán a Vörös- és Földközi-tengernél kőgátak-
kal, kikötők (Molo), vannak építve, a hajók be- és kimenetelének könnyíté-
sére, és menhelyül a tenger magas já rása ellen. 

A saidi kikötőt két , szabadon a tengerbe hatoló és kissé egymás felé 
hajló, kőgát képezi; a nyugati gát addig van a tengerbe nyújtva, míg abban 
10 méternyi vízmélységet elér, s e miatt sokkal hosszabb a keleti gátnál, mely 
csak 8 méternyi mélységig van bevezetve. 

A tenger partjánál, hol a két gátnak egymástóli távolsága legnagyobb, 
ez 400 métert tesz, s ezen szélesség, a kikötőnek 2500 és 3000 méter közötti 
hosszát tekintve, elegendő nagy, hogy benne a hajók nagy sokasága horgony 
előtt megférhessen. 

A kőgátak teste mintegy 2 méterrel emelkedik a tenger víztükre fölé, 
és igen nagy, de rendetlenül és kötés nélkül rakott négyszegű kövekből van 
alkotva, miért is ezen kőgátak nem vízhatlanok, de annál alkalmasabbak a 
hullámok erejének megtörésére. 

Sueznél a kőgátak, melyekkel a csatorna a sekélyes lagunákon keresz-
tül a tenger kellő mélységéig vezettetik, elkészültek ugyan, de a kikötő-épí-
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tési munkálatok ugyanott még nagy mértékben folynak, s úgy látszik, az van 
szándékban, hogy a kikötő, melynek eredetileg Izmaiba melletti építése volt 
megállapítva, Suezhez fog áttétetni, s hogy ezen várost szándékoznak, Izmaiba 
helyett, a csatorna sajátképeni fokhelyévé emelni, minthogy itt a hajók kija-
vítására már docksok is létesíttettek ; míg ellenben az izmailiai kikötő elké-
szítésére eddig egyéb nem történt, mint az, hogy a Timsah tó természetes me-
denczéje kellő mélységre kikotratott, hogy nagyobb tengeri hajók is bele 
mehessenek. Egyébiránt ezen, a sík tengertől egészen elszigetelt, kikötő már 
magában is egészen biztos horgonyzó helynek (v. hajó-állomásnak) tekint-
hető ; de a rakpartok, melyek a be- és kirakodás könnyítésére szükségesek 
volnának, és melyek az eredeti elöterv szerint a száraz docksokkal, egyéb 
nagyszerű kikötő-építményekkel együtt, különösen Izmailia városa számára 
valának indítványozva, még valósításukra várnak. 

Azon édes-vizi csatorna, a mely a Nilus folyamból Kairónál kiindul és 
Tumilat völgyén áthúzódva Izmailia és Suez felé elágazik, Egyptomnak fő-
városát, Kairót is közvetlenül összeköti a suezi tengeri-csatornával, és noha 
ezen szekrény-csegés édesvízi- csatornán csak kisebb hajók járhatnának, még 
is nagy fontossággal bír az ország belső forgalmára nézve, ha az nem is vétet-
nék tekintetbe, hogy Said, Izmailia és Suez városoknak, azaz a tengeri csa-
torna kikötő helyeinek az élet főkellékét, t. i. ivó-vizüket ezen csatorna hozza, 
és hogy ily édesvíz-szállító csatornának odavezetése, a tengeri csatorna létesí-
tésére, is föltétlenül szükséges volt. 

Az eredeti megállapítások értelmében ezen édesvízi csatornának oly 
mérvekben kellett volna létesülni, hogy minden, a Nilus folyamon közlekedő, 
bárkák és gőzhajók által járható legyen, és hogy ezen csatorna oly mennyi-
ségű vizet szállítson, miszerint a csegézés, elpárolgás és beszivódásból szár-
mazó veszteségek leszámítása után, elég víz maradjon, a tengeri csatorna 
mentében nagyobb területek öntözés általi termékenyítésére. 

Eddigelé a tengeri csatorna mellékének öntözése és ezáltali terméke-
nyítése bármily csekély terjedelemben sem foganatosíttatott, és Said kikötő-
helyre is az ivóvíz egyelőre caak csövekben vezettetik; nem kétkedhetni 
azonban, hogy ha majd idővel a tengeri csatornán élénkebb kereskedelmi 
forgalom fejlődik, az édesvízi csatorna is nagyobb mérvekkel fog kiépíttetni, 
s pedig nemcsak azért, hogy nagyobb hajókkal is járható legyen, hanem 
hogy nagyobb mennyiségű édesvíz odaszállítása által a tengeri csatorna kör-
nyéke öntözés által a földmüvelés általi használatnak visszaszereztessék. 

A tengeri csatorna vízállására nézve áltáljában megjegyezhető, hogy — 
a mint már említtetett — pontos mérések bizonyítása szerint, a csatornával 
összekötött két tenger víztükre apály idején majdnem egy színben van; 
ellenben a Vörös-tenger közönséges dagálya mintegy 2—3 lábbal magasabbra 
emelkedik a Földközi-tengerénél. 

Ezen közönséges dagály áramlata a csatornába Sueztöl behat ugyan a 
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Sós-tavakig, de a dagály és apály váltakozásával járó, ide-oda, illetőleg be- és 
visszaáramlás alig észrevehető. 

A két tenger víztükrének magassága között akkor támadhat legnagyobb 
különbség, midőn a Vörös-tengerben, a nap-éj-egyenlőség idején, állandóan 
erős déli szelek uralkodván, ezen tenger víztükrét magasra fölhajtják, midőn 
ugyanakkor, hasonló okok behatása következtében, a Földközi tenger víz-
tükre igen alacsonynyá alakul, mely esetben a két tenger víztükrének magas-
ság-különbsége Suez és Port-Said között 7—8 lábra mehet. 

Ellenkező esetben pedig, midőn t. i. hosszantartó erős északi szelek a 
Földközi-tenger vizét az afrikai parton Port-Saidnál rendkívül magas állásra 
duzzasztják és ugyanazon behatások a Vörös-tenger tükrét Sueznél legalacso-
nyabb állására lenyomják, egészben csak 4V2 lábat tesz a két tenger víztük-
rének magassága közötti különbség. 

Hogy a víznek a vízállások ezen különbségéből időszakonkint képződő 
lejtek (esés) által előidézett ide-oda áramlása — tekintettel azon idő rövidsé-
gét, melyben dagály és apály egymást fölváltják — csak a csatorna torko-
latai előtt rövid vonalakban észrevehető, azt ép oly könnyen beláthatni, vala-
mint azt is, hogy a 21 mértföldnél hosszabb csatornában — még ha a két 
tenger víztükre között a lehető legnagyobb magasság-különbség, mely a mint 
említtetett, 7—8 lábat tesz, áll is be — ártalmas vízfolyás észlelhető nem lehet. 

A csatorna által átszelt talaj földszíne egészben és nagyban véve 4—6 
lábnál magasabbra alig emelkedik, minthogy ezen horpadt síkságban, mely 
úgy az ázsiai, valamint az afrikai partok felé lassankint emelkedik, csak 
egyes földemelkedések és mélyedések fordulnak elő, melyek azonban, a csa-
torna-vonal egész hosszához képest, jelentéktelenek. 

Az El-Guisr és Serapeum melletti földmagaslatok a tenger víztükre fölé 
36—45 lábig emelkednek ugyan, de ezeket a csatornával csak igen rövid 
vonalokban kelle átmetszeni, míg a Timsah-tó és a Sós-tavak medenczéi 
(melyek mélyedése 8—12 lábra terjed a tenger víztükre alá) a csatornázás 
javára valának. 

A föld színének ezen alakzatánál fogva a csatorna-vezetés vonala, már 
maga a természet által, oly szük korlátok között ki vala jelölve, hogy e vo-
naltól általjában csak csekély eltérések volnának lehetségesek. 

A talaj minősége is, moly a csatorna vonalában, még az ásás előtt, sok 
helyen eszközölt földfúrásokkal megvizsgáltatott, igen kedvezőnek mutatko-
zott, és munkálás közben is — kivéve néhány helyen váratlanul talált kes-
keny szikla-torlatokat (halmozatot) — valósággal olyannak találtatott, úgy, 
hogy semmi akadály nem merült fel, melynek elhárítása komoly nehézség-
gel járna. 

Az eddig elősorolt körülményeknél fogva, molyek szerint t. i. a csatorna 
irányvonala már mintegy a természet által kijelölve, a földtalaj minősége a 
csatorna ásatásának inkább kedvező, mint nehézségeket okozó, s végre a 
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csatorna tökéletes berendezésére szükséges építkezések általjában véve mind 
igen egyszerű alkotásuak valának, csupán műszaki szempontból ezen csa-
torna létesítése lehetetlennek, (a minek sokan állították) de még csak valami 
nehéz föladatnak sem vala mondható. 

Csupán tekintettel a földmozdítás nagy tömegére, melyet véghez kelle 
vinni, még pedig egy minden tenyészetet nélkülöző sivatagban, s forró éghaj-
lat alatt, hol a munkások nagy sokaságát eleséggel s minden egyéb szükség-
lettel a legkisebb részletekig ellátni, előreláthatólag, egy a legtágabb alapon 
rendezendő, s ennélfogva költséges élelmezési szervezet fölállítását igényié : 
támadhatott aggódás és kétkedés az iránt, vájjon a csatorna építésére szük-
séges kölségek csak közelítőleg is kedvező arányban fognak-e állni a várható 
jövedelemmel, és nem fog-e az emberi szándék kitartása és erélye, a véghez-
viendő munka nagyszerűségén, lassanként ellankadni és végképen megtörni ? 

Es valóban csodálatra méltó azon körültekintő gondosság, erély és jel-
lemszilárdság, melyekkel Lesseps úrnak sikerült a vállalatban részint politi-
kai, részint közigazgatási nehézségek, de részben különféle balesetek, sőt a 
munkások között támadt komoly zavargások miatt több izben történt félben-
fzakítások okait elhárítani, a munkálatokat mindenkor ismét megindítani és 
mindent helyes kerékvágásba hozni. El kell továbbá ismerni a csatorna létre-
jötte körüli érdemeiket Borel és Lavolley uraknak is, mint általános vállalko-
zóknak, a kikre a munkálatok helyi vezetésének terhe nehezült; és csakugyan 
több részről kctscgbe is vonatott a csatorna létrejöhetése, ha erre nézve a ne-
vezett általános vállalkozók műszaki, gazdászati és kezelési kiváló tehetsége, 
és gyakorlati tapasztaltsága nem áll vala rendelkezésre. 
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