
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
a magyar uiérnökegyesiüet vízépítészeti osztályának 1N67. évi novem-

ber 26 án Pesten tartott első szakiiléséről. 

J e l e n v o l t a k : 

Herrich Károly, osztályelnök 
Lauka József, osztályjegyzö 

Massányi János 
Reitter Ferencz 
Wallandt Henrik 
Zsigmondy Gusztáv 

s a t. 

Benedek Pál 
Beniczky Lajos 
Katona Antal 
Képessy József 

Elnök úr megnyitván az ülést, örömet nyilvánítá a felett, hogy ezen első 
szak ülésre a tagok szép számmal jelentek meg, s különösen köszönetet mon-
dott a nagy távolságról érkezett külső tagoknak azon ügybuzgalműkért, me-
lyet megjelenésükkel tanúsítanak. 

Beszéde folyamában kifejtette elnök úr, hogy a vízépítészeti szakmának 
Magyarországban mily nagy működési tér áll nyitva, a midőn a folyóvizek 
még vagy egészen szabályozatlan állapotban, vagy a szabályozásnak azon 
stádiumában vannak, mely főképen csak pusztításaik fékezését czélozta, a mi 
további hasznosításukra csak mintegy előkészület. Mesterséges víziútak, ha-
józási csatornák Magyarországban alig találhatók, a földöntözés pedig még 
egészen csirájában van ; holott annak terjedelmes életbeléptetése nélkül vég-
pusztulás fenyegeti a gyakori aszály miatt, a különben igen termékeny talajjal 
biró síkságok népét. 

Elnök úr megnyitó beszéde után felolvasások tűzettek ki napirendre, és 
először Katona Antal törökkanizsai vidéki tag olvasta kivonatban To-

rontál megye vízhelyzoti viszonyairól folyó évben irt munkáját ; 

Hieronymi Károly 
Klasz Márton 
Kruspér István 
Lechner Gyula 
Luksche-Fábry 

székhelyi tagok 

vidéki tagok 



80 

utána pedig Képessy József törökbecsei vidéki tag „A magyar alföld 
hydrographiája" czímü f. évben irt müvéből olvasott. 

E két munkának tárgya és iránya ugyanaz; — mind a kettő a földöntö-
zés hasznosságát és lehetőségét fejtegeti; csakhogy az első szűkebb körre, 
t. i. egyedül Torontál megyére, az utóbbi pedig az egész magyar alföldre 
vonatkozik. 

A tetszéssel fogadott fololvasások után elnök úr előadta Katona Antal 
tagtársnak azon kérelmét, hogy miután Torontál megyében egy consortium 
kiván alakulni oly végre, hogy az Aranka nevű, — most elzárt egykori víz-
meder felhasználásával, a Maros folyóból kiveendő vízzel 6—10,000 holdnyi 
téren, a földöntözést mintegy mintáúl és másoknak utánzásra való buzdítása 
végett életbe léptesse: vegye a szakosztály kérdéses öntözési tervét birálat 
alá, különösen azon tekintetben is, hogy nem fog-e az, ha foganatba vétetik — 
másoknak, kik későbben akarnának a Maros mellékén öntözést berendezni, 
ártalmára lenni ? 

Ezen kívánság előadása elvi vitát idézett elő, és azon kérdés támadt, 
váljon az alapszabályok értelmében hivatása és föladata-c a mérnökegyesület-
nek, vagy egyes szakosztályának, hogy mint ilyen, azaz mint testület, adjon 
véleményt műszaki tervek vagy vállalatokról, ha ily véleményt tagjai, vagy 
esetleg nem tagok kívánnának V 

Idéztetett az alapszabályok 3. §-ának e) pontja, mely ekként hangzik 
„Az egyesület tagjai részéről hozzá intézett technikai kérdésekben felvilágosí-
tással és szükség esetében tanácscsal szolgál." 

Ezen szavak értelmére nézve a jelen volt tagok véleménye megoszlott. 
Képessy, Beniczky és Benedek tagtársak nézete szerint az alapszabályok idé-
zett pontja értelmében az egyesület tartozik minden hozzá valamelyik tagja 
által beadott tervet tüzetesen megbírálni és felőle testületi minőségében véle-
ményt adni, és hogy az egyesület létezésének ez egyik főczélja. 

Ezen nézetnek ellenmondottak Hieronymi és Lechner tagtársak, érvül 
hozván fel, hogy egy sok száz tagból álló testület nevében nem lehet véle-
ményt adni, melyet csak néhány tag készít, és a melyről nem tudható, vájjon 
arra nézve az összes tagok egy értelemben vannak-e ? azon elv pedig, hogy a 
többség határozzon, tudományos tárgyak eldöntésére nem alkalmazható. Ezek-
nél fogva minden a mit az egyesület vagy szakosztály a jelen, és ehez hasonló 
esetekben tehet, csak az lehet: hogy a tervmunkálatot egy vagy több tagjá-
nak véleményezés végett k iadja , és ha azok a véleményt elkészítik; az csakis 
azon tagok véleményének tekintendő, kik azt aláírják. 

Kölcsönös többszöri felszólamlások, és a fentnovezctteken kivül, más 
tagok által tett rövidebb megjegyzések után, abban történt megállapodás, hogy 
a szóban forgó földöntözési tervmunkálat egy bizottságnak adatik ki, mely 
azt megbírálván, véleményt készít, s e vélemény egy későbbi szakülésben elő-
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adatván, azt mindazok, kik vele egyetértenek, aláírhatják, s ez eljárás zsinór-
mértékül szolgáljon jövőre is. 

Ezen bizottságnak tagjaivá választattak Katona Antal tagtárs munkála-
tának véleményezésére: Wallandt Henrik, Massányi János, Klasz Márton és 
Lauka József székhelyi tagok. 

Ezen határozat kapcsában felszólíttatott még Katona Antal úr, hogy 
miután előadott kívánságában oly viszonyok is érintetnek, melyek tárgyalása 
a mérnökegyesület körén kivül esik: — adná be tervezetének bírálatára vo-
natkozó kívánságát az osztályelnök úrnak írásba foglalva, hogy a bizottság 
annak körvonalaira nézve tájékozva legyen. 

Ezen tárgy elintézése után Benedek Pál tagtárs tartott előadást a múlt 
nyáron az olaszországi földöntözésnek tanulmányozása végett Lombardiába 
tett útazása eredményéről. 

Ezen tetszéssel fogadott előadás után elnök úr köszönetet mondott a fel-
olvasást tartott tagoknak buzgalmukért, és felkérte őket, hogy előadásaikat 
az egyesületi könyvtár számára legyenek szívesek benyújtani, mit azok kész-
séggel meg is Ígértek. 

Ezzel a szakülés 9 órakor befejeztetett. 
Jegyzette Lauka József m. p. 

Ilerrich Károly m. p. Wallandt Henrik m. p. Reitter Perencz m. p. 

A szerkesztőségnél történt változás ezen füzet megjelenését egy 
kissé késleltette; az áprilisi füzet annak idejében pontosan meg fog 
jelenni. 

M. mérnök-egyesület közi. II. köt. 


