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A fővárosi közmunkák. 

A 24 millió kölcsön felvétele és „Fővárosi közmunkák tanácsáénak fel-
állítása iránt alkotott 1870-dik évi X. törvényczikk, Budapestnek, a nemzet 
ambitiójának megfelelő, s a nemzethez méltó jövőt helyez kilátásba. A törvény 
3. §-sa értelmében a felvett 24 millióból fedeztetik : 

a) A lánczhíd megvál tása; 
b) két új álló-híd építése ; 
c) a Dunának a fővárosok határain belül szabályozása; 
d) közlekedési fővonalok (boulevardok és avenuek) nyitása; 
e) az előbbeniekre szükséges tervek, felvételek és kisajátítások költsége. 
Ezen nagy mérvű munkák foganatosítása iránt a törvény akként rendel-

kezik, hogy a lánczhíd megváltása, az ú j hidak építése és a Duna szabályo-
zása a minisztériumnak feladatát képezi, az országgyűlés jóváhagyásának 
fenntartása mellett; míg a többi munkák a fővárosi közmunkák tanácsának 
feladatát képezik. 

Ujabb, 1867 óta alkotott törvényeink között alig van egy is, mely az 
alkotandó alap és a megválasztandó eszközök oly gondos tanulmányozásáról 
tanúskodnék, mint a szóban forgó törvény. Olvasóink, kik annak részletes 
határozatait alaposan tanulmányozták, velünk egyet fognak érteni abban, 
hogy míg a törvény elegendő működési szabad tért enged, addig megadja a 
garantiákat arra nézve, hogy a felkarolandó ügyek mennyisége a megengedett 
korlátokon túl ne csapjon: a 13. §-ban megállapíttatván a z , hogy a közmun-
kák tanácsa a létesítendő közmunkák terveit és költségvetését évenként az 
országgyűlésnek előterjeszteni tartozik. 

Meg van tehát adva az alap a további kifejlésre ; a kormánynak s a köz-
munkák tanácsának feladata most ezen alapon minden üdvöst czélszerűen 
létesíteni. 

Es e feladat nem csekély. A Dunának a fővárosok közti szabályozása 
nem kicainylendő mü; a felmerülő kérdéseknek a létesítést megelőző lehető 
beható tanulmánj'ozása mindenesetre nem csak kívánatos, hanem szükséges is; 
míg másrészről a felébresztett vérmes remények a cselekvés azonnali megkez-
dését sürgetik. 

A Duna-szabályozásnak ugyanis vannak oly lényeges pontjai, melyek 
a mint egy részről nehéz feladatot képeznek, úgy másrészről gondos tanulmá-
nyozást igényelnek. Így, hogy csak egypár kérdést említsünk: a szabályozás 
által a Duna medre tetemesen, úgy fenn a Margit-szigetnél, mint asz. Gellért-
hegy alatt és a soroksári Duna-ág beszakadásánál igen meg fog szoríttatni. 

A felső, a Margit-szigeten felül és annak közelében eszközlendő szabá-
lyozási müveknek feladatuk leend biztosítni azt, hogy úgy a pesti, mint az 
ó-budai Duna-ág folytonosan hajózható állapotban legyen és a beiszapolástól 



megmentessék. Olvasóink tudják, hogy oly nagy folyamnak, mint a Duna, 
ily módoni kettéválasztása a vizépítészet egyik legnehezebb feladataihoz 
tartozik. 

Alól a Csepelsziget csúcsánál a soroksári Duna-ág sorsa döntendő el. 
Ismeretes tény, hogy a pesti vízáradásokat leginkább a Dunának a soroksári-
ág leszakadásánál levő sekélysége okozza, ezen sekélységek jégtorlásokra szol-
gáltatván alkalmat. 

Legegyszerűbb volna a soroksári Duna-ágat végkép elzárni, ha ezt 
egyéb fontos tekintetek nem tiltanák. 

De bár mindkét kérdés gondos és alapos tanulmányozást igényel; a 
Duna-szabályozási munkálatokat egészben e két kérdés elintézésétől tenni 
függővé, nézetünk szerint nagy hiba lenne; mert vannak ezen Duna-szabá-
lyozási munkálatoknak oly részei is, melyeket közvetlen hosszabb tanulmá-
nyozás nélkül is meg lehet kezdeni. 

A Duna-szabályozással szoros összefüggésben áll a ké t híd helyének, 
valamint egyáltalában létesítési proggrammjának megállapítása; mert a híd-
feljáróknak a rakpartokkal és partfalakkal összhangzásban kell lenniök. 

A Duna-szabályozás ezen részének elvi megállapítása annyival sürge-
tőbb, mert tudomásunk szerint a két híd építési terve pályázat útján lesz be-
szerzendő, mit minden körülmények közt legczélszerübbnek s legiidvösebb-
nek tartunk. 

A kormány teendője volna tehát haladéktalanul elvi megállapodásra 
jutni a Duna-szabályozásnak főbb elveire nézve, továbbá azon programmot 
megállapítni, melyek alapján a híd-tervek pályázata haladéktalanul kiírandó 
lesz; de egyúttal megkezdeni a Duna-szabályozás azon részeit, melyeknek 
mikép leendő létesítését a viszonyok már előre meghatározták és a melyek-
hez számítjuk : a pesti rakpartok és partfalaknak úgy fel-, mint lefelé leendő 
folytatását, valamint a budai rakpart építésének haladéktalanul leendő 
megkezdését. 

A függő kérdések tanulmányozása, a megkezdhető munkáknak pedig 
azonnali megkezdése itt karöltve kell hogy jár jon. E körülmény kizárja 
nézetünk szerint azt, hogy a kormány az egész budapesti Duna-szabályozást 
egy általános fővállalkozóra bízza, mert addig várni, míg minden, a Duna-
szabályozásra vonatkozó kérdések teljesen tisztába hozattak, nemcsak idő-
fecsérlés volna, hanem teljes lehetetlen ; az egész Duna-szabályozást pedig 
egy fővállalkozóra akként bizni, hogy ép a legfontosabb kérdések eldöntet-
lenek maradnának, ismét nem lehetséges. 

Különben nem is kívánatos, hogy ezen munkálat egyszerre, egy nagy 
vállalkozónak adassék á t ; mert a vállalat természete megengedi annak rész-
letes (bár folytonos) foganatosítását. Másrészről hogyha az egész munkálat 
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csak egy vállalkozónak adatik ki, úgy azt bizonyosan külföldi fogná elnyerni, 
míg ellenben egyes részeinek kivitelére a hazafiak sorában is lehetséges lenne 
egyes vállalkozókat találni. 

A közmunkák tanácsának feladata sokkal nehezebb, mint a kormányé, 
teendőinek programmja sokkal általánosabb lévén. Ha a hozzá kötött vérmos 
reményeket vesszük számba, úgy ezen közmunkák tanácsának feladata: 
Pestet néhány év alatt egy, az európai nagyvárosok színvonalán álló világ-
várossá emelni, melynek legyenek széles, fasoros utczái, (boulevard-jai és 
avenue-jei), legyenek középületei, tisztán tartott és egészséges utczái és a 
mellett benne a kereskedés és ipar mindazon előnyöket és könnyüségeket, 
fellelje, melyek arra megkívántatnak, hogy Pest a kelet-európai termény-
kereskedés központjává váljék és azt állandóan magához lánczolja. 

Neveli a feladat nehézségét még az is, hogy pontos számítást téve, a fel-
vett 24 millió kölcsön elég lesz ugyan a Duna-szabályozásra, a lánczhíd meg-
váltására és a két híd felépítésére, de hogy ennek létrehozása után a többi 
müvekre számszerint mily összeg fog rendelkezésre állani, azt előre meg-
határozni lehotetlen. 

A lánczhíd megváltása ugyanis 7,900,000 forintba fog kerülni, a Duna-
szabályozás költségei 8—10,000,000-ra tehetők és a két új híd építése szintén 
8—10,000,000 forintot fog igénybe venni. A 24 milliót ezen négy mü-tárgy 
teljesen felemészti. Igaz, hogy a Duna-szabályozás egyszersmind tetemes 
pénzforrásokat fog nyitni, a mennyiben általa nagy földterületek lesznek a 
Duna medréből megnyerbetők, melyeket előnyösen lehetend értékesíteni, s 
ezenkívül egyéb pénzforrások is rendelkezésére fognak állani, de hogy ezen 
összegek számszerint mennyit teendnek, tüzetesen meghatározni nem lehet. 

De a munkálkodás megkezdését, mind ennek ismeretétől feltételezni 
annyit tenne, mint azt teljesen elnapolni; mert hisz a főteondőknek, úgymint 
széles közlekedési utak nyitásának költségeit előre csak megközelítőleg is 
meghatározni nem lehetséges. 

Ezen széles útezák nyitására ugyanis tetemes földterületekot kellene! a 
rajta levő épületekkel együtt kisajátítani és az úteza területén felül még meg-
maradt területeket újra elárusítni; világos mármost, hogy ezen széles útezák 
nyitása, azoknak fasorokkal leendő beültetése után az ismét elárusítható tel-
kek becsértéke igen tetemesen nevekedni fog ott úgyannyira, hogy Pesten, 
hol a kisajátítások részbon még igen olcsón eszközölhetők, mert az építésok, 
különösen a város külső részében igen gyérek, köünyen lehet az, hogy a tel-
kek eladásából bejövő jövedelem nemcsak a kisajátítást, hanem az útezákra 
fordított összes költségeket is meg fogja terítni, és így tetemes szépítések és 
javítások lesznek eszközölhetők a nélkül, hogy ezen javítások akár a vá-
rosnak, akár az Mwjjiftgifcvutolsó soriywj-^énzébe vagy áldozatába kerül-
tek volna. 0 / J ^ ^ y y ^ S f e A 
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Azt hiszszük, hogy a közmunka tanács feladata ezen munkákat, józan 
korlátok között, mindenesetre megkezdeni; de egyidejűleg a legszélesebb 
mérvű előmunkálatokat és tanulmányozásokat megtétetni; nevezetesen a 
városoknak, és pedig úgy Pestnek,1'mint Budának felmérését és lejtmérezését 
haladéktalanul megkezdetni, illetőleg bevégeztetni, általános szabályozási 
torvet megállapítani, a pöczecsatornák kérdését a legtágabb értelemben tanul-
mányoztatni, valamint tanulmányoztatni a vízvezetés, világítás, kövezés, és 
egyéb ilynemű városi institutiók kérdéseit. 

Kivánatosnak tartanék ezenkívül, hogy a már meglevő széles útczák-
nak fasorokkal leendő beültetését, kiegyenlítését s kövezését eszközölje, neve-
zetesen tegye ezt a váczi-uton, az ország-uton egész a széna-térig és onnan a 
Dunáig, mi által egy kellemes és egészséges sétányt és lakhelyet biztosítana. 
Egyidejűleg vegye foganatba egy második kör-boulevard és egy a város-
ligetbe vezető széles, fasoros útcza (avenue) létesítését s ha nem is eszközöl-
heti egyszerre az egész építést, gondoskodjék haladéktalanul az illető épüle-
tek kisajátításáról. 

Mike'p fog mind e feladatoknak a tanács megfelelni, a bele választott 
egyéniségektől fog függni. A főváros rendezésének és szépítésének ügye az 
ő kezeikbe lesz letéve. Részünkről két kiváló tulajdont követelünk úgy a vá-
rosok, mint a kormány részéről első sorban szem előtt tar tandónak: értel-
miséget, egészséges felfogást egyrészről, másrészről pedig rendíthetlen be-
csületes jellemet, melyhez a gyanú árnyéka sem fér. Ha e két jellemvonás a 
megválasztandókban meg lesz, az ügyet nem féltjük sem attól, hogy nehéz-
kes eljárás miatt zátonyra jut, sem attól, hogy párisi Hausmann-féle specu-
látiókra ád alkalmat. 

Igen kivánatosnak tartjuk azonfelül: hogy a közmunka-tanácsban a 
t e c h n i k a i s z a k k é p z e t t s é g ne csupán tanácsadás-, hanem s z a v a -
z a t o k b a n is képviselve legyen, s hogy nevezetesen a középítészeti, vala-
mint út- és vízépitészeti szakmakörök l e g a l á b b egy-egy szavazattal bírja-
nak. E kívánalomnak — a dolog természeténél fogva — a kormány lesz ké-
pes — kinevezéseiben — megfelelni. A városok ugyanis, alig választhatnak a 
tanács tagjaiul technikusokat, miután, előre láthatólag, oly magán-mérnök 
(Civil Ingénieur), ki azon munkálatok által, melyeknek foganatositása a 
közm. tanács feladata leend, közvetve vagy közvetlen érdekelve ne volna, vagy 
ki e tanácsosi állásért minden olynemü befolyásáról illetőleg kereset-forrásáról 
lemondani kész lenne, alig találkoznék. Az pedig hogy a tanácsosi állásra 
nézve az ily é r d e k-függetlenség sine qua non, azt hiszszük, kérdést sem szen-
ved. A kormány választottjai a k á r m e l y p o l g á r i á l l á s s a l b i r j a -
n a k is, a közönség részéről bizonyára mindig a kormány-nézetek képvise-
selőiül fognak tekintetni, s így legmegfelelőbb eljárásnak látszik: ha a kor-
mány választásaiban az illető egyéneknek m i n d e n t e k i n t e t b e n k é p e s -
s é g é r e reflectál, és az általa kinevezendő tanácstagokat az állami tisztvise-



202 

lök sorából választja, mert tisztviselői között fogja a legtöbb, valóban érdek-
független és egyúttal szakértő egyéneket találni; és kinevezésük által a siker 
teljességét, az imént fejtegetett harmadik (szakértői) kívánalom betöltése által, 
biztosítani. 

Ha a kormány választásaiban szintén oly szerencsés leend, mint milye-
neknek a már köztudomásra jutott pestvárosi választások mondhatók, akkor 
csaknem bizonyosnak látszik, hogy azon magas czél, mely a fővárosi köz-
munka-törvény teremtőjének lelkében megfogamzott, valóban el is fog 
éretni. 




