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Elnök Hollán Ernő. 
Jelen vo l t : mintegy 80 egyleti tag. 
Tárgy: A folyó hó 9-én tartott s a Dunának Pest és Buda közötti sza-

bályozását ismertető értekezés alapján keletkezett vita folytatása: 
Az ülés megnyitása után H e r r i c h K á r o l y emel szót s előre bo-

csátva azt, hogy mennyire jótékony és ennélfogva szükséges az, hogy minden, 
még a jelen ügynél csekélyebb vitális kérdések is az egylet egyetemes szak-
ülésein nyílt vita tárgyaivá tétessenek: visszatér a részben már nov. 9-én 
elmondottakra s ismétli Gáthi-val, hogy Pest-Budára nem a nagy hanem a ki-
szorított vizek hozták a veszélyt. A jeles Győri, k i a helyi szabályozás korlá-
tain túl tekintve, már az általános dunaszabályozás tekintetéből is tett számí-
tásokat a Duna eredeti vagy normális szélességére nézve, melyet 75 ölnek ta-
lált, de a melyet a számításnak ideális alapokra fektetése miatt, a gyakorlatban 
annak kétszeres mértékében 150 ölben vélt czélszerüen megállapíthatni. 

A nov. 9-ki választmányi ülés legutóbbi füzetünkben közölt jegyzökönyve 4-ik pontjá-
nak utolsó bekezdése előtt kimaradt: 

5. Uj tagokúi felvétetnek ; 
1. Obermayer Ágost alapitó 22 havi fizetéssel Pest, ajánlja Horváth Lajos. 
2. Györkös Ferencz, Pest , „ Pinkász Sándor. 
3. Báró Perényi Aladár, Nagy-Szöllős „ Szentpály János. 
4. Márk Károly, (m. k. államvas.) Pest, „ Ambrozovics Béla. 
5. Barvits Albin, (m. le. vasúti és hajóz, főfelügyelőség) Pest, a jánl ja Balogh Gyula. 
0. líováes Lajos, Pest. ajánlja Balogh Gyula. 
7. Kövi Antal, Pest, „ „ „ 
8. Herz Károly, alapitó 200 frt Becs, „ Naszluhácz. 
9. Oszt. ált. épit. társaság, alapitó 1000 frt, Bécs, „ Herrich. • 

10. Szögyényi Emil (Fényes-Litke, u. p. Kis-Várda) a jánl ja Ambrozovics. 
11. Stielly Gyula (Pest, Üllői út 5. sz.J „ Kochlitz Gyula. 
12. Hermáim Emil (Selmecz) „ Oláh Gábor. 
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Ez a Duna-szélesség fordul elő a Rudas fürdővel szemközt, hol azonban 
ennek következményei a kiépített partlépcsők eliszapolásában és feltöltésében 
a kereskedelem és a partkövek külső szépségének hátrányára van. 

A dunaszabályozásnak a víz összébb szorítására fektetett alapelve te-
hát kétségen kívül, de helyes az is a fővárosi partok hajókkal megközelíthe-
tése tekintetéből, hogy a folyam normális szélességéül nem 150 hanem 200 öl 
vétetett. Az első szabályozási tervnek szemveható tetszetősség tekintetében 
kétségtelen előnyei voltak a kivitel alatt álló szabályozási vonalak felett ; 
azonban az ott megnyerő szelid görbületü, egyközü müveket kétszer kellett 
volna a vízsodrán keresztül vezetni, minek keresztülvihetőségét ily tekinté-
lyes nagy folyamnál mint a Duna ha egyenesen tagadásba venni nem akar-
juk is, annyi kétségtelen, hogy az óriási küzdelembe és igy óriási költségbe s 
talán aránylag sokkal hosszabb időbe is került volna. 

Ha tehát a bizottságnak tervváltoztatása egyéb elismerést nem igényel 
is, az kétségtelen, hogy a kivitel sikerét rövidebb idő és bizonyára kisebb 
kiadással biztosította. 

Ugyanezt állíthatja valaki a soroksári ág elzárásáról, hol azon para-
doxnak látszó ténynyel állunk szemközt, hogy a két elzárás kevesebbe került, 
mintha csak egy elzárás létesíttetett volna. 

A víz összeszorításában öszpontosuló szabályozási műveleteknek megbi-
rálásánál előadó még arra figyelmeztet, hogy Dunánk túlnyomólag alpesi jellemű 
víz a beömlő számos mellék folyóknál fogva, me'ynek nyári vize nagy, téli 
vize ri tkán és így, míg a nyári vizek magossága ellen még összeszoritás után 
kellő védelmet nyújtanak az elegendő magas partok, a víz szorításának jóté-
kony hatása, éppen a téli kis vizek alkalmával mutatkozik a jégdugulás 
meggátlásában leghatályosabban. Mindezen körülményeket felismerték a sza-
bályozási tervek megvizsgálását eszközlő európai műszaki tekintélyek : Dahl-
man, Lalanne és Coumes Gyula és csak helyeslőleg nyilatkoztak a kövelett 
eljárás felett. 

Áttérve Zsigmondy úrnak apromontori dunamederben fekvő 70 öl széles 
kőgátjára és azon kérdésre, hogy e miatt nem jobb terv volna-e a soroksári 
dunaágat mintegy biztosító szelepet nyitva hagyni ? — kijelenti, hogy e figyel-
meztetés előtt a bizottmánynak csak annyiról volt tudomása, hogy a szabá-
lyozás üdvös eredményeit veszélyeztető profil sem ott sem nagyobb távolság-
ban nem létezik; ma azonban má r megelégedéssel constatálhatja, hogy az 
eszközlött kutatások, mérések a bizottmánynak korábbi meggyőződését igazol-
ják, amennyiben a sziklarétegeknek a Duna medre alatti átvonulása 14 és IG láb 
alatt fekszik, a szélesség pedig 240 tői 420 ölig terjed és így ott vízduz-
zasztó hatással bíró sziklagátról szó sem lehet'; nagyobb bizonyitékul felso-
rolja több, a normálist megközelítő profilnak áztatott hosszát, s számokkal is 
kimutat ja , hogy azon kedvező mélységben fekvő sziklagát vizet duzzasztani 
képtelen. 
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Annak még bővebb és világosabb bizonyítására, bogy a szabályozott 
promontori Dunaágba a soroksári Duna minden aggodalom nélkül bevezet-
hető, felhozza azon első pillanatra különösnek mutatkozó tüneményt, hogy a 
folyók összoszakadása alatt —hol pedig a vízbőség hasonlíthatlanúl neveltetik, 
alig lehet nagyobb keresztszelvényt találni mint felette, sőt a folyók össze-
folyásánál, a főfolyó a mellékfolyótól profilnagyság tekintetében alig meg-
különböztethető, veszélyes vízduzzadásnak tehát nyomára is alig találhatni. A 
legközelebbi múltból erre nézve mint legnyomatékosabb példát felhozza az új-
pesti kikötő számára történt Duna-elzárást. Az elzárás előtti áztatott profil hosz-
sza volt 18649 láb, most pedig ugyanott az elzárás után van 17590 láb és így 
nem duzzasztásról lehet szó hanem vízszin sülylyesztésröl. — A folyóvizeket 
tehát, különösen pedig a dunát határozott szándék mellett sem lehetséges tet-
szés szerint duzzasztani, midőn a számitás már azt bizonyítja hogy egy láb-
nyi duzzasztáshoz 20000 másodperczenkénti köbláb, 5 lábnyihoz pedig már 
140.000 köblábnyi nem létező vízbőség szükségeltetnék ; megjegyzendő azon-
ban, hogy e számítások csak kis víznél állanak, a nagyobb víz, m nt a Dunán a 
18 lábas már elenyészteti a meder minden egyenetlenségeit, s a víz felszinén 
teljesen szinfelület áll elő. 

Mindezekből pedig azon általános következtetést vonja le, bogy a víz-
szabályozási műveleteknél a kis profil soha se bőszülj a meg magát, míg a nagy 
profil, ha lassan is, az cliszapolásban romboló hatását okvetlenül érezhe-
tővé teszi. 

Ha a soroksári elzárásra nézve a régi, jeles hydraulok mint Gáthi és 
Györy a lassú és fokozatos működést hozzák javaslatba, azon a mechanica 
akkori állásánál csudálkozni nem lehet, hiszen a ma már elvetott vidrák működése 
akkor a szakértők általános bámulatának tárgya volt, s a naponkénti 800—• 
1000 köbölnyi kotrási eredmény, mi a Danaszabályozásnál tényleg eléretett, 
még az álmok országában sem létezett .—Most tehát nincs o k a lassú mun-
káltatásra, mert minden munkanapnak eredménybe előbb mozdítja a lassú 
munkáltatás mellett koezkáztatott hajózási forgalmat is. 

A jelenleg czélba vett mederszorítások által elérni szándékolt áztatott 
profil tesz 18520 lábat, ugyanazt, mellyel a Duna Nagy-Marosnál eg) esiilö összes 
vize mellett bjr, — s minden jel oda mutat, hogy a czélba vett munkák kivi-
telével ezen normális profil el is fog éretni ; ekkor pedig, miután minden me-
der-viszony ugyanazonos lessz az elzárás alatt a fennt említett helyi viszo-
nyokkal, hol se a nagy vizek se a jégdugulás emlékezet óta veszélyt nem 
okoztak : teljes joggal következtet ar ra , hogy a hasonló mederviszonyok Buda-
pest alatt is ugyanazon megnyugtató állapotot fogják előidézni. A promontor-
ról átvonuló cerithium sziklarétegre vonatkozólag : az elzárásnál épitendő zsi-
lip alapozásánál szükségessé válván a rétegek beható megvizsgálása, több fu-
ratás eszközöltetett melye kből kiderült, hogy a sziklaréteg az elzárása fe-
lül a 0 alatt 27'— 1," alul 32 — 2 " továbbá 2 1 ' — 4 " és 3 3 ' - 1 0 " - r o fek-
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szik; vastagsága a rétegnek 1'—6" és 2 között változik, alatta pedig minde-
nütt agyag-réteg terül. 

Beszéde végén köszönetét nyilvánitjaZsigmondy úrnak, hogy felvetett 
kétségeivel az eszméknek ily nagyhorderejű tisztázására nyújtott alkalmat s 
kéri tagtársait, hogy minden nagyobb horderejű műszaki kérdésnél j á r j anak 
úgy el, mint a dunaszabályozás eszméjének uj életre ébresztője Reitter Fe-
renez. í r j anak , beszéljenek rólok addig, míg az a közvélemény légkörébe 
megy át, mert a mint a jelen példa is mutatja, csak így érlelhetni meg a kivi-
tel stádiumáig még a legkézzelfoghatóbb fontosságú és legüdvösebb követ-
kezményű eszméket is. 

Z s i g m o n d y e g y l e t i t a g mindenekelőtt köszönetét nyilvánitja a 
szabályozási bizottság azon lovagiasan szíves eljárásáért, melylyel az összes 
Dunaszabályozási tervezeteket vele a lefolyt hét alatt részletesen megis-
mertették; a kivitel alá került tervezet helyessége ellen nem is tehet észre 
vételt, nem annak ajrégi feletti előnyei tagadhatatlanok, minthogy az első terv 
vonalszépségei óriási kiviteli nehézségekbe ütköztek, s költségei is aránytalanul 
nagyobbak lettek volna. 

A 2-ik kérdésre azonban, melylyel a jelen szakülés kizárólag foglalkozni 
kiván, hogy t. i. a fővárosokat fenyegető vízveszély csökkent-e a szabályo-
zási munkák jelen állásánál, — észrevételeit irásba foglalta s azokat a szakü-
léssel következőkben közli: 

A kérdésem második részére adott feleletek ellenben, tekintettel a sza-
bályozási munkálatok életbe léptetett sorrendjére, semmiképen sem nyugtat-
nak meg. 

Azt törekedtek bebizonyítani, miszerint a soroksári ág elzárása után a 
szabályozási vonal felső részén előállott 2 lábnyi vízduzzadás a várost minden 
voszélytől megóvja, miután daczára a még kellőleg ki nem képzett medernek 
a víz mélysége azon helyeken, melyeken jégmegfenekléstől tartani kellett, 
két lábbal magasabb. 

Engedjék meg, miszerint ezt paradoxonnak declaráljam. Nem akarok 
részletesebben arról szólani, hogy egy nagyobb városok melletti folyam víz-
szintjének emelése nézetem szerint ezen városnak sülyesztését jelenti. 

Azt mondhatnák, miszerint ebből a városra nézve semminemű kár sem 
háramlik, miután a szabályozási munkák bevégeztével, ezen ideiglenes — leg 
feljebb egy évig tartó csekély baj meg lesz szüntetve. 

Engedjék meg, hogy minden tétovázás nélkül elmondjam, miszerint én 
a Duna vízszintjének emelésében igenis nagy bajt látok, miután az a váro3 
csatornáira, kútjaira, pinCzéire, vízvezetékére, egyszóval földalatti részére visz-
szahatást gyakorol. 

Alig hiszem, hogy Pest városára, egészségi állapotára nézve vitalisabb 
kérdés léteznék, mint annak csatornázási ügye. Kellő csatornázás a tudo-
mány jelenlegi állásánál fogva pedig, az illető terület vizoinek lecsapolása nél-
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kül nem képzelhető. Miként áll ezen ügy a folyamnak két lábnyi duzzasztása 
következtében ? 

Vagy nem súlyosbította-e a nem régiben előállott vízvezetéki ealamitást 
a Dunának két lábbal való emelése, miután a város talajában letező korhadt 
részek nagyobb mértékbeni kilúgozását idézte elő ? 

Elismert tény, hogy a testvérvárosok között a Duna medre folytonosan 
emelkedik. Földtani vizsgálatok ezen ténynek egyszerű magyarázatát adják. 
Azon zátonyok, melyek a két dunaág léte következtében máris azoknak kelet-
keztekor a Promontori ág torkolatánál előállottak, az utolsó századokban alig 
érezbetőleg emelkedtek. A kotrózások alkalmával talált tárgyak, melyek leg-
feljebb 2—3 lábnyi mélységben fordultak elé és melyek alakjok után ítélve 
kétségtelenül 2—3 századig bevertek az illető pontokon, az imént mondot-
tak mellett tanúskodnak. 

Másként áll ezen ügy a promontori ág felett. Emberi mívelődés elteme-
tett termékeit, a városok közepén 12—15 lábnyi iszap fedi. 

A dunahordaléknak ezeknél fogva a promontori zátonyok előtti mély 
vízben kellett leüllepedni. 

Azon ezél, mely a vízszin emelése által elérettetni szándékoltatott, sze-
rény nézetem szerint sokkal helyesebben, habár kétségtelenül sokkal nagyobb 
költséggel el lett volna az által érhető, ha a promontori ág torkolatánál létező 
zátonyokon előállítandó meder kotrozás által két lábbal mélyítteték. 

Ma úgy állunk, hogy akár milyen eshetőségnek nézünk elé, a tél folytán 
nézetem szerint két lábbal rosszabb az állapot, mint a soroksári ág elzá-
rása előtt. 

Azt állítják tisztelt ellenfeleim, hogy az legfeljebb egy évig tarthat; saj-
nálom hogy ki kell jelentenem, miszerint ez irányban határozott nyilatkozat 
nem adható. 

Felemlítettem volt Herrich tisztelt barátomhoz intézett kérdésemben, 
hogy a soroksári dunaágat a szabályozási munkálatok tartama alatt nyitva 
szerettem volna látni,miután azt mintegy biztosító szelepnek tekintem. Helyte-
len állításnak tart ják. Engedjék meg hogy indokoljam nézetemet. 

Tisztelt ellenfeleim szívessége folytán — mint már felemlitém, — azon 
kedvező helyzetbe jutottam, hogy a szabályozási tervekre vonatkozó külföldi 
szakértők véleményeit megtekinthettem. Ezek között a legfontosabbnak tartom 
Coumes Julesnek nyilatkozatát, kit hazai kormányunk a franczia kormánytól 
a czélból kért ki, hogy a legutoljára megállapított szabályozási terv felett ad-
jon véleményt. Engedje meg a tisztelt egylet, ho»y ezen véleménynek — az 
új vámháztól lefelé terjedő szabályozási munkálatokra vonatkozó részét felol-
vashassam. (Olvassa Coumesnak jelen füzet első czikkében röviden ismertetett 
véleményét.) 

(Coumes Jules véleménye.) 
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Coumes Jules abból indul ki, hogy : 
1. A soroksári ág elébb telik meg jéggel mint a promontori ág. 
2. Ha a Coumes Julesnek rendelkezésére adott szelvények kiszámított 

területe pontos, a két ágnak összefoglalása következtében előállható duzzadás 
alig pár hüvelyket teend. 

3. A kotrózás oly módon foganatosítandó, hogy a zátonyokat képező 
ö s s z e s kavics azon alatta lévő homokrétegig eltávolíttassák, melyet a víz 
sebessége elhordani képes. 

4. Hogy ezen kotrózással egyidejűleg, a vámháztól elkezdve a töltési 
munkálatok a folyam mindakét part ján állíttassanak elé. 

Coumes Jules ittlétekor a soroksári ágat elzárva találta, s az elzárási 
munkálatok technikai kivitelére nézve a legnagyobb elismeréssel szól. Bárgyú-
ság volna az elzárási műtét fényes sikerét el nem ismerni. 

De Coumes Jules jelentéséből az tűnik ki, miszerint ö a soroksári ág elzá-
rásánák elkerülhetetlen szüksége felől, a szabályozási munkálatok keresztülvi-
telével megbizott egyéniségek által capacitáltatva lett, kik is arról értesítették, 
hogy jégzajláskor a soroksári ág az, melyben a j ég elébb áll meg mint a Pro-
montoriban. Engedje meg a tisztelt egylet, hogy mind saját 12 év óta szer. 
zett, mind a Pestvárosi mérnöki és gazdasági hivatalok tapasztalatait felhoz-
zam, melyek szerint az utolsó 20 évben többnyire a promontori ágban a jég 
már állott, midőn az a soroksári ágban még mindig — némely évben még 36 
óráig útját folytatta. Azon állitás tehát, hogy a soroksári ág az, mely jégzaj-
láskor veszélyt hozhat, az előadott tapasztalatok alapján legkevesbé indokolt. 

Coumes Jules második kiindulási pontja : miszerint azon esetre, ha a ren-
delkezésére bocsátott területek méretei pontosak, a duzzadás Pestnél csak né-
hány hüvelyket teend. Miután azonban a tényleges duzzadás nem csakis né-
hány hüvelyknyire, hanem két lábra emelkedik, eltekintve a még kellőleg ki 
nem kotrott zátonyok méreteitől, a véle közlött nézetek pontosságát kétségbe 
kell vonnom. 

A kotrózásra vonatkozólag tudjuk, miszerint a tél beállta előtt az el-
kotrandó zátonyban alig lesz több a vízszinnek kikotrásánál eszközölhető, az 
egész zátonynak, annak alsó homokrétegeig való eltávolítása az idő rövidsége 
miatt lehetetlen lévén. 

Úgy szintén a párhuzamos töltési munkálatok elkészülte az érintett idő 
alatt lehetetlen. 

Mindezek tekintetbe vétele mellett úgy hiszem, aggodalmaimat megér-
tendi a tisztelt egylet, miszerint a soroksári ág már Í3 eszközlött elzáratása 
után, a városra nagyobb baj nehezedhetik kemény tél beállása következté-
ben, mint annakelőtte, és miszerint nézetem, hogy a kotrozási munkálatok, 
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költségesebb voltok daczára tökéletesen keresztül lettek volna viendök a so-
roksári ág elzárása előtt, nem alaptalan. 

A promontori ágnak kellő mélyítése után az elzárásnak mi sem állott 
volna többé útjában. 

A munkálatok mai állásánál fogva a Coumes Jules által elkerülhetetle-
neknek és egyidejűleg kiviendőknek jelzett munkák közül egyik sem lévén 
bevégezve, szerény nézetem szerint a várost fenyegető baj nagyobb annál, 
mely a városra a soroksári ág elzárása előtt nehezedett volna. 

A Dunának Pest városánál ké t lábbali felemeltetéséről, melyet tisztelt 
ellenfeleim oly fontos vívmánynak tartanak, Coumes Jules ily értelemben nem 
tesz említést, hanem jelentésében hangsúlyozza, hogy ezen duzzadás legfel-
jebb egy évig tartand. 

Ne vegyék tisztelt ellenfeleim rosz néven, hogy az imént előadottak 
alapján azon nézetüket, miszerint a Duna vízszintjének felemeltetése által 
az állapoton javítottak volna, ismételve paradoxonnak nyilvánítom. » 

Folyamszabályozásoknál csakis a megóvandó területek értékviszonyai 
határozhatnak. Midőn Pest városának árvíz elleni megmentéséről van szó, 
midőn tehát száz meg száz milliónyi érték megóvása forog kérdésben, akkor 
nem az arra vonatkozó munkálatok költségeinek némiképeni megtakarítása, 
hanem egyesegyedül a munkálatok lehető legbiztosabb sikere lehet irányadó. 

Tisztelt ellenfeleim az imént előadottaknál fogva megértendik, minő 
irányban tartom a soroksári ágat biztosító szelepnek, — úgy azt is, hogy nem 
tüntetési viszketeg bírt arra, hogy a tisztelt egylet múlt szombati ülésén felszól-
laltam. 

Midőn az egylet elé terjesztetik oly fontos ügy, milyen a jelenleg folya-
matban lévő dunaszabályozás, akkor a kötelességérzet parancsolja, hogy 
mindegyik tag ja adja elő netaláni megjegyzéseit. A tisztelt egylet hivatását 
ily irányban fogom fel, főfeladatát a nézetek tisztázása képezi. 

Azt vethetnék szememre tisztelt ellenfeleim, hogy miért nem szól-
laltam fel korábban. Engedje meg a t. egylet, hogy erre nézve is mondhassak 
egy pár szót. 

Ezelőtt 3 héttel midőn a dunaszabályozási munkálatok vállalkozói meg-
hívták a t. egylet tagjait a munkálatok megtekintésére, magam is részt vet-
tem a kirándulásban. A soroksári gát azon pontjánál, melyen a zsilip van ké-
szülőben, említés tétetett, miszerint ott jelenleg fúrások eszközöltetnek a talaj 
megvizsgálása végett. Azon kérdésemre, vájjon a promontori ág alsó részétten 
történtek e hasonnemü vizsgálatok, „nem" lőn a válasz. 

Miután oly nagyszerű mü létesitése, minő a Dunaszabályozás, a legrész-
letesebb minden iránybani tanulmányokat feltételezi, az érintett feleleten meg-
hökkenvén földtani irányban részletesebben fogtam az ügy tanulmányozásához. 
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Tisztelt ellenfeleim tudják, és lovagiasságoktól elvárom aziránti nyilat-
kozatukat, miszerint szándékom az volt, mielőtt ezen ügy a közönség elé ke-
rüloe, magán uton megnyerni a szükséges megnyugvást. 

Ezen szándékom itt fel nem említhető okok miatt meghiúsulván, nem 
maradt egyéb liátra, mint a tárgyat megpendíteni a legilletékesebb helyen, 
t. i. a tisztelt egylet előtt. H o z z o n e z f e l s z ó l a l á s o m i n d o k o l t -
s á g a f e l e t t Í t é l e t e t ! 

H i e r o n y m i Károly. Fontosabb, lcözérdekübb kérdést alig tárgyal-
tunk még o helyen a most napirenden levőnél, mert nagyítás nélkül állithatni, 
hogy mai értekezletünk eredményétől százezrek nyugalma függ. Aggodal-
maikat azáltal oszlathatjuk el legbiztosabban, ha megállapodásunkban mind-
nyájan egyetértünk. Ez, úgy vagyok meggyőződve, meglesz azon esetben, ha 
a fölmerült különböző kérdéseket osztályozzuk és ez meglévén, minden elté-
réstől tartózkodunk s magunkat szigorúan a vita tárgyához tar t juk. 

En úgy látom ugyanis, hogy itt eddig két egymástól határozottan meg-
különböztethető kérdés tárgyaltatott. Az egyik az , vájjon a tervezetbe vett 
szabályozási módszer a ezélnak megfelelően és helyesen választatott-e ; vagyis, 
hogy a terv a maga összeségében helyeselhető-e ? a másik kérdés, vájjon a sza-
bályozási munkák mostani bevégzetlen állapotukban a fővárosok helyzetét az 
árvíz veszélyével szemben javították vagy rosszabbították-e ? 

En részemről az első kérdést is fontosnak, megvitatását igen érdekesnek 
tartom és sem személyemet illetőleg a vita elől kitérni, sem a tiszt, egyetemes 
szakülés figyelmét a kérdéstől elvonni nem akarom; de a fenforgó körülmé-
nyek között a második kérdést tartom mindenekelőtt tárgyalandónak, s azt 
óhajtanám, hogy addig míg az iránt, ismétlem, egyhangú megállapodásra nem 
jutunk, — vájjon : 

„a máris véghez vitt dunaszabályzási munkálatok következtében, a víz-
áradások veszélye a fővárosokra nézve csökkent-e vagy nagyobbodott?" 

minden más nem erre vonatkozó kérdés vitatásától tartózkodjunk. 
Felszólalásom menetében tehát csakis az általam most említett kérdés-

hez fogok szólani. En úgy vagyok meggyőződve, hogy azáltal, ami már tör-
tént, a fővárosok veszedelme már is teljesen megszűntnek tekintendő, s az e 
következményre vezető okoskodásomban két, mindnyájunk által elfogadott 
tételből indulok ki. 

Mindnyájan ugyanis az iránt egyetértésben vagyunk, hogy a fővároso-
kat veszélyeztető árvíz csak jégtorlódás következtében támadhat. Ebből egye-
nesen az következik, hogy a fővárosok helyzete csak oly valami által fordul-
hat rosszabbra, mi a jédtorlódások esélyeit szaporítja, s hogy mindaz, ami 
a jégképzödést akadályozza, egyúttal elhárítja a fővárosokról a veszélyt. Hogy 
ha tehát bebizonyítható, hogy a már végbevitt dunaszabályozási munkák a 
Pest környékén képződni szokott jégtorlódásokra megakasztólag hatnak: be 
less bizonyítva, hogy a főváros veszedelme apasztatott és nem növeltetett. 
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Azon munkák, melyek a folyamnak kérdésben forgó táján v égrehajtat-
tak, a következők; a promontoriág torkolatában történt kotrások ; a tábor-
kórházi kanyar t szeliditő párhuzammü al jának létesítése ; a soroksári duna-ág 
torkolatán épült párhuzammá, végre a soroksári dunaágnak a gubacsi határon 
történt teljes elrekesztése. 

Azt hiszem, elég lesz a kitűzött czélra, ha itt csak annak bebizonyítá-
sára szorítkozom, hogy a soroksári duna-ág teljes elrekesztése a jégtorlódások 
megszüntetésére üdvös hatással van. Ez pedig következik azon másik tételből, 
melyre nézve a múlt szombati értekezlet tanúsága szerint mindnyájan egyet-
értünk ; t. i. azon tételből, hogy ott, hol a folyam egyesítve van, s rendes mély-
ségű mederrel bír, jégtorlódástól tartani ném lehet. 

Hogy a soroksári ág elrekesztése által a minden veszedelemtől ment fo-
lyamállapot egyik föltétele t. i. a folyamnak egy mederbe egyesitése eléretett, 
az világos, de azt mondják : a másik föltétel, a kellő vízmélység előállítása el-
hanyagoltatok, s ennek folytán a folyam egyesítésének hatása nem üdvös, ha-
nem káros és a veszélyt gyarapító. 

Ez képezi az egész vi tának súlypontját. 
És itt szükségesnek látom a fődolognak minden zavart okozható mellé-

kes dolgoktól tisztázása czéljából egyenesen kijelenteni, hogy mindaz, ami 
a geologiai formatióról mondatott, a fődologra nézve semmi nyomatékkal nem 
bír. Mert akár azoknak legyen igazuk, k ik azt tartják, hogy a promontori ág 
medrén keresztül vonuló cerythium-mész nyúlványának felülete olyan maga-
san fekszik, hogy ennélfogva a promontori Duna-ág medrének kellő mélyítése 
nem várható ; akár azoknak legyen igazuk, kik azt tar t ják, hogy a promontori 
Duna ág medrének megfelelő kiképzése nem akadályoztatik formatio által, az 
a dolog mai állását nem változtatja, mert tény az, hogy a meder feneke azon 
a tájon semmit vagy keveset változott, s hogy körülbelül ilyen lesz az akkor 
is, amidőn a legközelebbi jégmenet be fog köszöntni. 

Vár juk ugyanis és meg vagyunk győződve, hogy a Duna medrét önere-
jéből is mélyitendi, de nem tételezhetjük fel, hogy midőn ezen árviz beköszönt, 
a meder már mélyitve is legyen, kotrások pedig, bármily nagy mérvűek le-
gyenek is, a folyam mélyét aránylag csak csekély mérvben bővítik. 

A vita tehát minden mellékes eszmétől tisztázva nem akörül forog, váj-
jon a promontori Duna-ág feneke mélyithetö-e vagy nem, hanem annak, aki a 
soroksári duna-ág elrekesztésének kártalan sőt üdvös hatását bebizonyítani 
akarja, azt kell kimutatnia, hogy a jégtorlatok esélyei a promontori Duna-ág 
medrének tettleg le nem mélyített állapota mellett is nem szaporodtak, hanem 
gyérültek 

És itt visszatérek azon mindnyájunk által egyetértőleg helybenhagyott 
alapelvre, mely szerint a jégtorlódások orvoslására egyéb nem kívántatik, 
mint a folyam egyesitése, és rendes mélységgel biró medernek előállítása: s 
azt állitom, hogy a soroksári Duna-ág elrekesztése által a folyam nemcsak 



617 

egyesíttetett, hanem a promontori ág eo ipso a kellő mélységgel is ellát-
tatott. 

A meder-mélység kitételben ugyanis ké t különböző mennyiség fogalma 
rejlik ; egyik a mederfenéknek valamely állandó pl. a változatlan víz mérve 
0 pontján aluli mélysége; a másik a mederfenéknek a vízszin alatti mélysége, 
mely utóbbi természetesen uagyobb-kisebb lehet, anélkül, hogy a meder-fenék 
niveau-ja változnék, már pedig jégtorlódásokról lévén szó, kétségtelen, hogy 
ha azt mondjuk, hogy kellő mélységgel ellátott egyesített folyam-mederben 
jégtorlódásoktól tartani nem lehet, akkor a meder kellő mélysége alatt lehetet-
len mást értenünk, mint a mederfenéknek a vízszintől mért mélységét vagyis 
a szorosabb értelemben vett vízmélységet. 

Mert hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a jégtorlódások képződése nem 
abban a pillanatban veszi kezdetét, mikor a jégár már tettleg beáll, ha-
nem kis vízálláskor s apródonkint növekedik, míg végre a jégtakarodás idején 
beállott mostoha körülmények között oly mértéket nem ölt, hogy a folyam 
kényszerítve van az akadály elhárítására, azaz a jégtorlatok legalább részbeni 
elusztatására, rendkívüli magasságra hágni. A jégár tehát nem egyéb, mint az 
első jégzajláskor és így kis vagy legalább közép vízálláskor kezdődő drámá-
nak catastrofája. 

Ex-re nézve úgy hiszem, semmi kétség sem támadhat. Hogyha tehát vizs-
gálódásunk tárgyát , mint a jelenesetben az képezi, minő hatása van valamely 
vízműnek a jégtorlódások képződésére, akkor annak kis és közép vízállások-
kor működését kell taglalnunk. 

Az, hogy milyen mély víznek kell a Duna valamely pontján lennie, hogy 
jégtorlódásnak okul ne szolgálhasson, azt bajosan lehet meghatározni, de ez 
a fennforgó kérdés eldöntésére nem is szükséges, mert szorosan véve nem ab-
solut, hanem relatív biztosság forog szóban ; annyi azonban bizonyos, hogy lé-
teznie kell egy határnak, melyen túl a mélység már olyan, hogy jégtorlódásnak 
azon helyen támadnia lehetetlen. 

De nem kevésbbé bizonyos az is, hogy a soroksári Duna-ág elrekesztésé-
nek azon kétségtelen eredménye által, hogy a víztükör színét Buda-pest kör-
nyékén két lábbal felebb emelte, a Duna folyam regime-je a fővárosoktól föl-
felé és lefelé terjedő, mértföldeket tevő hosszban olyan lett, hogy jégtorlódá-
sok támadására alkalmas minden vizálláskor, a vízmélység minden egyes ke-
resztszelvény minden egyes pontján két lábbal mélyebb lett, mint különben 
lenne; azaz a víz mélysége 2 lábbal közelebb vitetett a vízmélység azon ha-
tárához, melynél a jégtorlódások támadásának lehetősége végét éri. 

Vájjon a vízmélységének ezen gyarapítása elégséges-e a veszélylyel járó 
minden jégtorlódás lehetségének megszüntetésére, aziránt a vélemények szét-
ágazhatnak, de azt tagadni nem lehet, hogy a soroksári Duna-ág elrekeszté-
sének puszta ténye által, azaz eltekintve a folyammedernek minden mélyíté-
sétől, a fővárosok helyzete a jégárral szemben igen hathatósan megjavíttatott. 
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Magam részéről arról vagyok meggyőződve, hogy a kérdéses szabály-
zásnak főczélja t. i. a fővárosoknak az eláraszthatás veszélyétől való megment-
hetése teljesen eléretett abban a pillanatban, midőn a Duna soroksári ágát el-
rekesztő gát oly magasságra emeltetett, hogy annak áthágásától többé tartani 
nem lehet. Sőt, ha tudniillik a teljes biztosságnak fokozatairól lehetne szólni, 
afct merném állítani, hogy a fővárosok helyzete a jelen pillanatban még bizto-
sabb, mint lesz akkor , midőn a promontori Duna-ág meder-feneke az ág egész 
hosszában azon mélységre lesz lemélyitve, mely a soroksári ág elrekesztése 
által szaporított víz-mennyiségnek minden víz-szinfelemelés nélkül való elve-
zetésére megkívántat ik; mert akkor a vízszin az elrekesztés előtti niveau-ra 
fog leszállani, már pedig tapasztalás után Ítélve a vízmélységnek a fenék-mé-
lyítésből származott növekedése oly nagy nem lehet, mint jelenleg, hol a kö-
zépmélység duzzadás folytán 2 lábbal növekedett, még pedig nemcsak Buda-
pesten alul, hanem felül is. 

A jégtorlódások képződésének megakadályoztatására a vízmélységen 
kivül megkívántató másik tényező, mint azt előadásom kezdetén emlitém, a 
a víz egyesítése. Midőn ennek taglalására térek át, meg akarom különösen 
czáfolni azon, nézetem szerint téves véleményt, „hogy a soroksári Duna-ág 
nyitvatartása az által csökkentette volna a jégár-veszélyt, hogy ezen ág a víz 
levezetése által mintegy biztosító szelep gyanánt működött volna." 

Azt állítom ugyanis, hogy a soroksári Duna-ág nyitvatartása a jégár 
magasságát egy hüvelykkel sem képes lejebb szállítani; de igenis meghossza-
b í t j a a j é g á r időtartamát, s ez a jégzugulás okozásán kivül második káros 
hatása. 

Ha ugyanis a promontori Duna-ágban jégtorlódás már képződött, a Du-
navíz szine mindaddig fog emelkedni, míg oly magasságot el nem ért, mely a 
jégtorlódás által képezett akadályt legyőzni képes; és minthogy a Duna ösz-
sze3 vize az ezt befogadni képtelen soroksári Duna-ágba befolyni nem képes, 
azon vízmagasság, mely a jégtorlódás legyőzésére szükséges ugyanaz lesz, 
akár nyitva van a soroksári ág, akár nem. De hosszabb lesz a jégár időtar-
tama, mert a Duna vizének egy részét, mely szükséges arra, hogy a jégtorló-
dás megszüntetésére megkívántató magasságot elérje, elveszti; míg tehát a 
soroksári Dunaág a vízmagasságot nem csökkenti, addig hoszszabb tar-
tamúvá teszi azt, mert lehatása folytán a víz magasságának tetőpontját csak 
lassabban, hosszabb idő alatt érheti el. 

Előadásomat tehát azon meggyőződésem ismétlésével végezem, hogy a 
fővárosok elöntésének veszélye az eddigi dunaszabályozási munkálatok által 
mellőzve, minden körülmények között pedig tetemesen csökkentve lőn. 

N a g y D e z s ő Hieronymi előadása után megjegyzi, hogy a sorok-
sári Duna akkor érdemelhetné a biztossági szelep elnevezést, ha a promontori 
ág dugulása kezdetének perczében rögtönözve elzárható volna.— 

Miután a kérdés ily bő mogvitatása után több előadó nem jelentkezett: 
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elnök az üle'st 10 perezre felfüggeszti, ez által tér takarván nyitni a magánköri 
és inkább társalgási vitatkozásnak. 

10 perez múlva elnök úr előadja, bogy e nagy horderejű s úgy a szak-
értő közönség mint az általános közvélemény érdekeltségét felköltött kérdés 
fontossága megkívánja azt, hogy az egyetemes szakülés mint legilletékesebb 
fórum concret alakban fejezze ki véleményét, ugyanazért szükségesnek tart ja 
mielőtt a kérdést feltenné, hogy a szakülés annak helyes szövegezése felett 
mondja ki Ítéletét. A kérdés ez: 

Vájjon a szabályozási elv melynek alapján a munkák megindíttattak, sa 
munkák mai állapota mellett csökkent-e vagy emelkedett-e a vízveszély a 
testvér-fővárosokra nézve ? 

A m b r o z o v i c s B é l a megemlitvén, hogy vele együtt több tag nem 
látván bebizonyítottnak azt, hogy habár jégdugulás beálltának esélyei keves-
bedtek is, ha ez még is bekövetkeznék; nem volna-e akkor a veszély nagyobb 
mint a soroksári Duna-ág elzárása előtt volt ? e pontra nézve, mielőtt a kér-
désben végzés hozatnék további megvitatást talál kívánatosnak. 

M e t z n e r A n t a l röviden előadja, hogy a jég elszállítására a víznek 
bizonyos erőre lévén szüksége, miután elegendő erős víz az elzárás után hama-
rább áll elő mint annakelőtte midőn a fő mederből a szükséges víz egy része 
úgy szólva ellopatott, határozottan igenlőleg felel. 

N a g y J á n o s a szabályozás előtti és a jelenlegi veszélyt összehason-
lítván előadja, hogy ha az elzárás előtt mindkét ág el nem dugult a víz le-
folyhatott, de ha mind a kettő eldugult a veszély ekkor okvetlenül nagyobb 
volt. Jelenleg tehát nagyobb a biztosíték azon feltét alatt, hogy a Duna az el-
zárás alatt szabályos mederrel birjon, miért is fődolog a párhuzam- müvek mi 
előbbi elkészítése és a meder kellő kotratása. 

K h e r n d l A n t a 1 azon véleményének ad kifejezést , hogy a veszély 
mindenesetre kisebb jelenleg midőn az azt előidézett körülmények nagy rész-
ben eltávolíttattak, s az azt elhárító tényezők mint a víz mélysége s annak 
velejáró sebessége erélyesebb hatásuakká tétettek. Mert a nagyobb vízmély-
ség-és sebességgel annak nagyobb hordképessége állt elő és igy a lerakodás 
veszélye kisebbíttetett. 

Hieronymi a Nagy János által felállított alternatívákra megjegyzi, 
hogy mindegyik feltevésnél kisebb jelenleg a vízveszély mint azelőtt, mert ' 
ha a soroksári ág dugul előáll a jelenlegi elzárás a mostani meder-mélyités 
nélkül; ha a promontori ág torlaszoltatik el, mint Zsigmondy úr megjegyzi, 
hogy ez rendesen történni szokott, akkor az egész Duna a szűk soroksári me-
derbe szorul és így ez is kedvezőtlenebb állapot. 

K r u s p é r I s t v á n előadja, hogy mint Zsigmondy úr helyesen megje-
gyezte a külföldi szakértők véleményében egy pont maradt nyitva t. i.azon 
év alatti vízviszonyok mig a párhuzam-müvek elkészülnek s ezáltal a víznek 
önmélyitő ereje működésbe hozatik s erre nem ok nélkül alapította aggályait. 



O ennek ellenében nem egy de két oly hatalmas tényezőre kiván utalni, mely 
a jégtorlódásnak jelen bevégezetlen szabályozási állapotában is teljesen meg-
nyugtató biztositékot képes nyújtani. Ez a lánczbidnak két hatalmas oszlopa, 
mely a jégtáblákat a még eriticus év alatt a veszélyes helyre csak megtörve s 
apróbb táblákban bocsátja melyeket a soroksári ág vizével megerősödött pro-
montori Duna kétségtelenül a legnagyobb könnyűséggel fog tova szállítani, 
Ez oszlopok valóságos jégtörök, melyeknek jótékony működése bizonyára nem 
kerülte ki a jégviszonyokat vizsgálók figyelmét s határozottan meri állítani 
hogy ha ezek fennállása óta az 1838-dikihoz hasonló veszély elő nem állott, 
ebben e két hatalmas jégtörő hatásának bizonyára oroszlán része van. 

Z s i g m o n d y kijelenti, hogy nem volt szándéka ellenészrevételei-
ben a 1838-ki vízveszélyt hozni hasonlítás alá, csak a közel multi időkéit 
akarta érteni. 

Erre nézve pedig Kruspér úr az elért 2 lábnyi nagyobb vízmélységet 
határozott előnynek jelenti ki. 

Miután indokolás mellett a tárgyhoz többen szóllani nem kívántak : El-
nök úr, a szakülés elfogadván az elnök által a fentebbi alakban feltett kérdést, 
kimondja, hogy az árvízveszély a szabályozási munkálatok által, mai bevég-
zetlen állapotuk mellett is határozottan csökkent. 

Mielőtt az ül ésfeloszlattatott Hieronymi úr indítványozza, hogy a duna-
szabályozási müveletekben még számos érdekes szakkérdés megvitatlanul 
maradván, ad j a ki a szakülés úgy Herrich úr értekezését mint Zsigmondy úr 
észrevételeit egy erre kiküldött bizottságnak, mely véleményt adjon a jövő 
tárgyalások irányára nézve s azokat a szakülés alkalmilag folytassa. 

Az indítványt pártolólag szólalt fel Herrich. A szabályozási munkák 
jövő tárgyalásait előkészítő bizottságba tagokul beválasztattak : Hieronymi Ká-
roly, Kruspér István, Kherndl Antal, Lechner Gyula és Zsigmondy. Ez utóbbi 
a kiküldetést el nem fogadván helyette, a jánlatára, a város csatornarendszere kő-
iül tett tanúlmányairól előnyösen ismert Vogler egyleti tag választatott meg. 

Ezzel az ülés felszolattatott. H o r v á t h . 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s 
1872. évi nov. 30-kán. 

Elnök: 
Jelenvolt 60 egyleti tag. 
T á r g y : K h e r n d l A n t a l értekezése a Margit-szigeti híd pályázat 

terveiről. 
Értekező bevezetésében sajnálatát fejezi ki, hogy elfoglaltsága miatt 

tárgyáról már akkor nem értekezhetett, mikor még a pályázat eldöntve nem 
volt, miután még akkor az ügy iránti érdekeltség általánosb volt s talán érte-
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kező is részletesebben foglalkozhatott volna tárgyával; most azonban miután 
a pályázat eredménye megvalósulásához közéig, a két álláspont közül melyek-
ből kiindulva a pályázati tervek kiváló figyelmet érdemelnek: t. i.: először az 
általok elért általános eredményeknek a hídépítészet mai fejlettségéhez mért 
általános tárgyalása, és másodszor az ezen conkret esetben elért eredmény 
részletes bírálata — csakis az elsőre szorítkozbatik előadásában, annyival 
is inkább, mert jelenleg már a második túlhaladott ál láspont 

Ezekhez mérten értekező a következő pontokat jelöli ki tárgyalan-
dókúl: 

1. Miféle hídtervek érkeztek bü ? 
2. A nyilás nagysága s annak határai. 
3. Észlelt részletfejlődések. 
4. Az uj szerkezetek megvizsgálása. 
5. Azok összehasonlítása. 
Az első pontot illetőleg értekező következő adatokat tesz közzé: beérke-

zett összesen 44 terv, 50 pályázótól és pedig ezek között következő szerkeze-
tek : 16 ívhíd, 9 rácstartó (5 symmetrikus és 4 oszlopos) 7 ívfüggmű, 3 több 
nyugpontu parabolikus tartó, 2 vasgerenda, 2 láncztartó, 1 Pauli, 1 Ruppert, 
és egy Kraft-féle tartó, 1 ivláncz és egy láncz függmű. 

A nyilás nagyságára nézve a tervezők nagy többsége megtartotta a con-
tinensen legnagyobb gyanánt elfogadott határt 90 m.-től 105 m.-ig, mely határ 
azonban csak continensünkön szolgál általános sinórmértékül, a mennyiben 
Amerikában az ujabb hidaknál is jóval nagyobb nyilásokkal találkozunk, ne-
vezetesen : a missisippin épülő Ruppert-féle tartónál a nyilás 250 m. az east 
riweri uj híd, mely vasúti és egyszersmind közúti híd lesz 540 m. nyílást fog 
kapni, A niagara sodronykötél híd, mely szintén vasutat és közútat tar t 250 
met. nyílással bír. A beérkezett pályázatok közül csak kettő lépte át a fent 
jelölt határt, nevezetesen egy láncz é-i egy Ruppert féle tartó, melyeknél 150 
m.-ayi nyilás volt tervezve. 

A pályázati tervekben általában hü kifejezése volt a hídépítészet utóbbi 
évtizedbeni fejlődésének. A fenn említett különféle és u jabb szerkezetek a 
tervezetekben következetesen vannak keresztül vive, a részletek finomságuk 
és czélszerü berendezésük által határozott tökélyesbülést mutatnak, különösen 
kiemelendő a nyomásra igényelt alkatrészeknél a szekrény-metszet általános 
alkalmazása, mely által említett alkatrészek a kihajlás ellen biztosítva van-
nak, továbbá az összeköttetések szilárdsága és az erőknek megfelelő elren-
dezése. 

Ezek után értekező áttér a pályázati tervek között előfordult különféle 
szerkezetekre s azoknál a tapasztalt haladást egyenként kiemeli. 

Az ívhidaknál az egész szerkezet az erők működésének megfelelőbbé 
finomítása tűnik ki a tervezetekből a mellett, hogy a részletek is kiváló gond-

A magy. mérn. és épit.-egyl. közi. VI- köt. 37 
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al vannak szerkesztve. A csuklók alkalmazására nézve, habár 16 ívhíd terv 
érkezett is be, egy nézet határozottan nincs kifejezve,— mint nincs valóban a mű-
szaki világban, ugyanis a csuklótlan hídtervek száma csak egygyel vaD több 
ségben a csuklósok felett. A beérkezett 16 ivhíd közül,.három-csuklós volt 1, 
két-csuklós 6, csuklótlan 8, és többnyugpontú 1. A csuklós tervezetek között a 
vállcsuklósok a túlnyomók. Az angolok egyáltalán nem alkalmaznak csuk-
lókat, a francziák^, ingadoznak azok alkalmazásában, a németek többnyire 
alkalmazzák. A beérkezett pályázati tervekben alkalmaztak 

A csuklók előnye mindenesetre az erők biztos átvitele bármily tempe-
raturai viszonyok között, de igen szembeötlő hátrányuk az, hogy mint 
igen fontos, finom és azonkívül rendkívüli erőknek kitett alkatrészek, felette 
gondos és lelkiismeretes kivitelt igényelnek; ugyanezért ily kényes és töré-
keny alkatrészek miután alkalmazásuk nem kényszerítően szükséges — ke-
rülendők. 

Az ívhid tervek, általában az épitészeti mechanika igen örvendetes fej-
lődését tanúsít ják. 

A rácstartóknál négy főmozzanatra tesz értekező figyelmessé; u. m.: 
a) az oszlopos szerkezetek terjedéso; 
b) a kevésszeres rácsozás. 
c) a szekrény alak ter jedése; 
d) a csuklós saruk terjedése. 

Az oszlopos rácsozás a symmetrikus rácsozás felett, erők átvitele te-
kintetében előnyöket ugyan nem nyújt, de igenis a hídszerkezet kényelmesb 
és biztosabb elrendezése és megerősítésére nézve, nevezetesen oszlopos rácso-
zásnál egyfelől a kereszttartók elhelyezése válik könnyebbé, másfelől pedig a 
rácsrudalc toldása kényelmesb. Az oszlopos rácsozás azonban csak azon eset-
ben nem teszi a főtartókat jelentékenyen költségesebbé a symetrikus rácstar-
tókkal szemben, ha magas tartóknál, nyomott s tehát hajlásra nem szerkesz-
tett és feszített keresztszelvény alakjoknál fogva nehezen illeszthető rács-
rudak hosszúságának lehető csekély mérvre szorítása szükséges. Egyéb alkat-
részek költsége az oszlopos rácsozásnál, nem haladja felül a symmetrikus 
rácstartó költségeit. Ezekből kitűnik, hogy oszlopos rácsozás csak magastar-
tóknál s tehát nagy nyílásoknál alkalmazható előnynyTol. 

A kevésszeres rácsozás szerkezetileg mindig előnyös, annyival is inkább, 
mert az erők nem forgácsoltatván szét : biztosabban átvitetnek, továbbá a 
rácsrudak is erősebbek lévén kihajlástól óvottabbak. 

a francziák 
vállcsuklóst 2 
csuklótlant 5 
3 csuklóst 0 

németek 
4 
3 
1 



A szekrényalak alkalmazása minden nyomás átvitelére, a fennebbiek-
böl teljesen érthető és indokolt. 

A csuklós saruk alkalmazására nézve ugyanaz áll mit fennebb általá-
ban a csuklókról említettünk. 

A beérkezett vasgerenda hidakra nézve értekező megjegyzi, hogy miu-
tán azok ily már nagy nyílásoknál nem alkalmaztatnak és a beérkezett tervek 
úgysem tartalmaznak semmi különöst, azokat itt érintetlenül hagyja. 

Ezek után értekező a pályázati tervek között előfordult u j abb szerkeze-
teket veszi tárgyalása alá s ezek között először is a többnyugpontú symmetrikus 
parabola-tartókat. A többnyugpontú symmetrikus parabola-tartók alakja tel-
jesen megfelel egy többnyugpontú tartó nyomatéki görbéinek, s azok alakját 
követi úgy, hogy a tartó minden metszetben, az ezen metszetnek megfelelő 
nyomatékordynata által kifejezett erőnek megfelelő méretekkel bír. Ebből 
kifolyólag a tartó legnagyobb magassága összeesik a nyomatéki ordynaták 
legnagyobbikával, azaz a kör belső nyugpontoknál levő legnagyobb nemleges 
ordynatával, legkisebb magassága pedig a nyomatéki görbék legkisebb ordy-
natájával, azaz a nemleges nyomatéki görbéknek a ténylegesekbeni átmenete-
iével. Miután e két pont egymáskoz közel esik, legfeljebb a nyilás 'A-ére, 
e pontoknál a tartó magasságában hirteleni változás áll elő. 

A tartó ezen részének praktikus foganatosítása ennélfogva kiv. ló ügyeimet 
igényel, annyival is inkább, mert az erők helyes átvitele ezen pont szerkeze-
tétől lényegesen függ. 

A beérkezett pályázati tervekben ezen átmeneti pont szerkesztésének 
kétféle megoldása foglaltatik, metyeket értekező a közgyűlésnek bemutat. 

A többnyugpontú symmetr. parabola-tartó anyagkimélés tekintetében 
előnyben van a rácstartók és a két-nyugpontú parabolikus tartók fölött, de 
természetesen csak nagy nyílásoknál. *) 

Ezek után értekező a beérkezett ívláncz és láncztartókat hasonlítja össze 
az eddigi hason szerkezetekkel, nevezetesen elsőbieket az angol ivlánczhidakkal, 
utóbbiakat pedig a prágai Ferencz József lánczhíddal, miután a tervezetek 
között nevezett hidakhoz hasonló szerkezetek találtattak. 

Végre értekező egy érdekes összeállítást közöl a beérkezett összes híd-
terveknél előirányzott anyag-szükségletről a szerint, amint azok fa- vagy kő-
burkolat tartására voltak számitva. 

Az első táblázatban az első hasáb tartalmazza a főtartók, a második az 
egész híd súlyát folyó meterenként tonnákban. A második tábla néhány híd 
másodrendű tartóinak súlyát mutatja szintén f. meterenként tonnákban. 

*) A Ruppert-féle tartók az olfíbbiektöl csak annyiban különböznek, hogy ezek h nyug-
pontokkal össze vannak kö tve ; egy ily szerkezet is érkezett be a pályázati tervek között, egy 
nyílásra tervezett tartókkal, 

37* 
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I. Tábla. 

Szerkezet 
Súly f. m. tonn. Mityen 

Jegyzet Szerkezet 
fő tartók egész híd. burkolat 

Jegyzet 

a) a többnyugp. tartók 
3 -4 ) 
3 - 6 ) 3 ' 5 

4-90 
5-50 

b) könnyű szerkezetű több-
nyugp. 2 nyilásu oszlo-
pos rács 4 1 5 ' 6 0 ja • 

c) könnyű szerk. symm. 2 pr 
o 

nyugpontu rács . 4 -5 6-10 G> 

d) Jó függmü . . . . 4-7 6-60 & 
e) Nehéz szerk. többnyugp. Í5 

oszlopos rács 
/ ) Görbe (jó alakú) rács . 

4 -8 
5 - 1 

6-80 
7-30 

Föltűnően ne-
héz főleg a kis 

g) Jó híd 8 -8 9-80 nyílások miatt. 

a) Jó függmü másodrrendii Legolcsóbb jó 

tartókkal együtt 5"3 7-50 ) függmü. 

fi) Jó függmü . . . . 6-7 9-70 >kö-koczka. 
•/) Jó tartó 8 -9 9-00 

i 

II. Tábla. 

M á s o d r e n d ű t a r t ó k . 

Megnevezés 
kereszt 
tartók 

i *• 
hossz- Összes másod 
tartók rendű tartók. 

i 
Milyen bur-

kolat. 
Megnevezés 

súlya f. m. tonnákban. 

i 
Milyen bur-

kolat. 

a és c alatti hidak . 
b alatti hidak . . . . 
d „ „ . . . . 
f n ii . . . . 

0-48 
0-61 
0-67 
0 - 8 1 

0 80 
0-95 
0-92 
1 0 4 

1-28 
1-56 
1-59 
1-85 

Fa-koczka. 

« „ „ . . . . j 0 -62 1-17 1 79 kő-koczka 

Egyéb tárgy nem lévén elnök az ülést feloszlatta. 
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Egyetemes szakíilés. 
1872 dik évi december 7-kén. 

Elnök: Reitter Ferencz egyl. másod alelnök. 
Jelenvolt 65 egyl. tag. 
Tárgya: T ó t h M á r t o n értekezése: „A társulati vaspályák hatása 

a magyar nemzetiség és cultura jövőjére." 
Felolvasó leírta helyzetünket, nyelvünk népirati és culturviszonyait a 

a hazánk területén germanizáló idegen társulatokkal szemben. Leírta a vas-
utak átalakító természetét, hóditó hatalmát. Jellemezte a társulati vaspályák 
személyzetét. Elemzés alá vette a vasútépítési procedúrát. Elmondja, hogy ma-
gyar firma alatt is mindig idegenek szoktak lenni a vállalkozók, s hogy ezek 
idegen vezérférliai minő szerepet juttatnak a magyar szakerőknek. A felolva-
sás Szavai: társulatok az építésnél mindig a német nyelvet szokták a kezelés 
és ügyvitel közegévé tenni, a többi német nagy vasúti társulatokkal elkerül-
hetlen érintkezés is a német nyelv használatára utalja őket. így aztán az épí-
tés alatt egy egész tömeg szakirodalmi nyersanyagot termelnek, ugyanannyi 
magyar szakirattömeg keletkezését tévén 1 ehetienné. A z ily német iro-
mánytömegekkel aztán még az épités után is évekig kénytelen a kormány 
foglalkozni s valamint eme foglalkozásra, úgy a felügyeleti és ellenőr. ési teen-
dők végzésére, maga a magyar kormány sem alkalmazhatna bármily jeles kép-
zettségű oly szakférfiakat, kik nem bírnak a német nyelv alapos ismeretével. 

„Az épités alatt igy gyökeret vert német nyelv aztán egy majoresco örö-
kösödési jogával lép az üzlet birtokába. Magyarúl is tudó egyéneket csak 
tiszta magyar vidékeken alkalmaznak a társulatok; vegyes és idegen a jkú 
népesség közt oly belföldiekkel árasztják el az üzleti állomásokat, kik minél 
kevésbbé tudnak magyarul s minél alaposabban németii. Néhány magyar szó 
tudásának már az a neve, hogy az illető elsajátította a magyarnyelvet. Az ily 
személyzet kizárólag német irodalmi termékQket járat, olvas és terjeszt azon 
magyar pénzből, melyen a saját honában méltatlanul mellőzött magyar ember 
a magyar irodolmat pártolná. Ily viszonyok közt gondolni sem lehet a magyar 
szakirodalom fejlődésére, mert épen annak talaja, a magyar mérnökés épitész-
egylet működési tere van legveszélyesebben megtámadva. S ma már ott állunk, 
hogy a magyar nyelv nemtudása se baj, felületes ismerete több mint elég, a 
német nyelv nemtudása azonban rengeteg hiba, alapos ismerete meg elenged-
hetlen föltétele az előmenetelnek. E lealázó nemzeti állapot rettenetes ujjmu-
tatás technikai ifjúságiinknak arra nézve, hogy mely irány és nyelvben igye-
kezzék magát kiképezni ha haszonvehető akar lenni." — S miután kimutatja, 
hogy eme visszás állapoton valamint eddig nem lehetett, úgy ezentúl sem lehet 
kormányrendeletekkel segíteni, azon javaslatot teszi: hogy 
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„1. A z o r s z á g o s f o n t o s s á g g a l b í r ó s k ü l ö n ö s e n a z o n 
v a s u t a k a t , m e l y e k a ( h a t á r s z é l i ) n e m z e t k ö z i é r i n t k e z é s 
k u l c s a i t k é p e z i k , v á l t s a b e a m a g y a r á 1 l'a m. 

2. A h a s o n j e l l e g ű é s f o n t o s s á g ú t e r v e z e t t v a s u t a k a t 
é p í t t e s s e é s p e d i g h á z i l a g é p í t t e s s e é s k e z e l j e a m a g y a r 
á l l a m . " 

A felhozható ellenvetések czáfolása és a javaslat elfogadásából az állam 
részére származó előnyök elsorolása után pénzügyi, honvédelmi s nemzetbiz-
tonsági érvekkel támogatja ugyan; de mindenekfelett a magyar nemzeti jövő 
és államélet feltételét képező magyar kultura érdekével indokolja javaslatát. 

Záradékul a mérn. és ópitész-egyletnek a magyar kultura terén elmara-
dottságát és veszélyeztetett viszonyainkból folyó védelmi feladatát hangsú-
lyozza. 

A felolvasás után Ambrozovics Béla bemutatja Popovics Lázár marclieggi 
állomási főnök és egyleti tag elszállítható pályaudvarának, a feltaláló által az 
egyletnek beküldött rajzát, s azt annak szintén beküldött leírása után néhány 
jellemző vonással ismerteti — megjegyezvén, hogy azon, állítólag ö felsége 
és katonai szaktekintélyek által czélszerünek elismert találmány bővebb is-
mertetésére Popovics urat levélben felkérte — ki azonban e meghívásnak 
meg nem felelhetett. 

Több tárgy nem lévén elnök az ülést feloszlatta. 

LXXV1I dik választmányi ülés. 

1872. évi deczember 7-kén. 

Elnök: Reitter Ferencz, később Sztoczek József. 
Jelen vol tak: Mctzner Antal, Horváth Lajos, Erdey Benedek, Leutner 

Károly, Hieronymi Károly, Herrich Károly, Punezmann Gyula, Lechner 
Gyula, Domaniczky István, Hajijai Antal, Szentpály Jenő, Szahlender Károly, 
Horváth Alajos, Ney Béla, Szily Kálmán, Lechner Lajos, Nagy János, Nasz-
luhácz Lajos, Zofalil Gusztáv, Nendtvich Károly, Fábián János, Weber An-
tal, Ambrozovics Béla. 

1. Herrich Károly, mint az egyleti házépitő bizottság elnöke az építési 
ügy állásáról következő jelentést terjeszti e lő: 

Az egylet választmányának f. évi jun. l - jén tartott ülésében a házépités 
költségei 94,000 frttal előirányoztattak a házépitési bizottság által, hiány pedig 
12,000 frt mutattatott ki, mely utóbbi fedezése a reménylhetöleg beérkezendő 
ujabb adományokból, az épitkezési anyagok és munkáknál elérni remélt áren-
gedésekből és végre utólsó esetben személyes hitelre felveendő ujabb kölcsön-
ből eszközlendőnek mondatott. 
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A kiadás és fedezőt ezen előirányzatára az építésnek tettleges megkez-
dése elhatároztatott, azonban a részletes költségvetésnek ki nem számitott 
rovatai és pedig az ács, a lakatos munka, vassinek, kötő-vasak, de főleg az 
asztalos munka a 63,000 forintnyi főösszegnek hozzávető számítással 
kivetett x/3 részét a kivitelben nemcsak hogy meghaladták, de a véglegesen 
összeállított költségvetést 113,262 f r t ra és így kerekszámmal 19,000 frttal 
többre növelték, mintsem az akkori előirányzatban felvétetett. 

Ezen jelentékeny költségtöbbletnek keletkezése pedig leginkább onnét 
ered, hogy az említett kisebb munkanemeknél a házépítő bizottság jónak 
látta úgy az épület szilárdsága, mint annak megfelelő dísz szel való készítése 
szempontjából a szokottabbaknál nagyobb és a külcsinnak is megfelelőbb 
mérveket alkalmazni. 

Örömmel közölheti ugyan a bázépitő bizottság, hogy az ügyön buzgó 
egyes iparosok és szállítók által a következő jelentékeny árengedések és ado-
mányok tétettek u. m. : 

fíofhauser Lajos 585 frt 20 kr. 
Sc.hestaubor Tamás 679 „ 81 „ 
Mendl István 429 „ 68 „ 
Rill Lajos 200 „ 00 , 
Dümmerling Antal és Markóczi Vincze 1270 „ 88 
Rott Zsigmond 1000 „ 00 „ 
Schlick-féle gyár 448 „ 00 , 
Mendl István 1000 „ 00 „ 
Kauser Lipót 1000 „ 00 „ 
Neuschloss J . fiai 240 „ 00 „ 

Összesen . 6853 fr t 57 kr. 
Melynek levonása után a végleges költségvetés 106,943 frtra olvad le s 

melyre már tényleg a következő összegek fizettettek ki u. m.: 
1. Rill és Schomannak 45,000 frt — kr. 
2. Schlick-féle gyárnak 6,952 „ — „ 
3. Schestauber Tamásnak 4,900 „ — „ 
4. Ház egyen költségre 282 „ 90 „ 
5. Az épités vezetőjének 1,200 „ — „ 

összesen . 58,334 „ 90 „ 
és így a még fedezendő összeg 48,650 frtot tesz. 

Ennek fedezésére a következő összegek állanak: 
1. Pénztári készlet 1,513 frt-
2. Be nem fizetett ígérvények ós alapítványok 10,560 „ 
3. A kereskedelmi banknál 12,756 „ 

összesen . 24,829 „ 
és így a hiány kerekszámban 24,000 frtot tesz. 



528 

Azonban az első tétel alatti 1513 frton kívül, rendelkezésre álló pénz 
nincs, mivel a 2-ik tétel még be nem folyt, a 3-ik tétel alatti összeget a bank 
alapszabályai szerint csak akkor szolgáltathatja ki, ha az épület külsején a 
vakolati munkák bizonyos mértékig bevégeztettek. 

A hiányból 5600 frt , mint egy évi jót-állás visszatartható 5% ez idő 
szerinti fedezetet nem igényelvén, a jelenleg fedezendő összeg kerekszámban 
19,000 frtra rug, melyből 9000 fr tra tehető azon összeg, mely már a legközelebbi 
napokban fizetendő, mely összeg tehát személyes hitelre volna megszerzendő. 

Ez adatokra nézve megjegyzi, hogy ámbár azok egyáltalában nem ke-
csegtetők, a helyzetet azonban még sem tart ja annyira aggasztónak, mint 
első pillanatra látszik; ugyanis számos nagy intézet és még 600 tagnak ada-
kozására csak 6000 frtot számítván 13,000 frtot fog tenni azon összeg, mely-
lyel épületünket ha az elkészül, terhelni kell, ez pedig már a második évben 
letörleszthető a ház jövedelméből s egyáltalában azt hiszi, hogy a mostani 
nyomasztó helyzet kellő vigyázat mellett többé elő nem fog állani, jelenleg 
azonban kénytelen felhívni a választmányt, hogy a múlhatlanul szükséges 
9000 frtnak személyes hitel utján való beszerzésére a szükséges intézkedése-
ket tegye meg. 

A bizottság elnökének ezen jelentése után Szily Kálmán annak előrebocsá-
tása mellett, hogy a deficzit kimutatása biztosnak el nem fogadható, mert az a'ap 
egy része, melyre az helyeztetett, t . i. az adakozásokra számitás nagyon kétséges, 
inditványozza: hogy az egész épitési budget adassék ki megvizsgálás végett 
egy bizottságnak, mely a cselekvő állapotra nézve a legkisebb, a kiadásokra 
nézve pedig szükségessé válható legnagyobb összegeket vévén számításba, vé-
leményes jelentést tegyen a választmánynak az építésnek és a pénzügyi hely-
zet valódi állásáról. 

Ez indítvány általános helyeslésre talált s a vita folyamában Hieronymi 
inditványa folytán akkép bővíttetett, hogy a kiküldendő bizottság feladatai 
közzé tétessék tüzetesen megvizsgálni, hogy a 94,000 frtra praeliminált költ-
ség mi módon szaporodott 113,000 frtra, és bogy a még végre nem hajtott 
munkákon nem volna e czélszerü és egyáltalában lehetséges megtakarításokat 
eszközölni és végre tegyen javaslatot az iránt is, hogy a 19,000 frtnyi hiány-
nak mely részét és mely pénzintézetből veendő kölcsön által lehetne fundált 
adóssággal fedezni. 

A haladéktalanul fedezendő összegre nézve javaslatba hozza, hogy 
miután az mindenesetre csak váltó kibocsátása által lesz fedezhető, annak 
magassága 7000 frtban állapíttassák meg; mert a be nem fizetett és összesen 
10,560 frtra rugó ígérvények és alapítványokból, erélyes felszólítás alapján, 
nézete szerint 7000 frt 3 hónap alatt be lesz hajtható, s ennélfogva a váltót 
elfogadó tagoknak, habár a kölcsönadó pénzintézet irányában a jótállást ma-
gokra is vállalják, meg lesz azon biztosítékuk, hogy azon függő adósság az 
egylet jövedelméből annak idejében fedezhető lesz. A házépítési bizottság je-
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lenlevő tagjainak azon ajánlata, hogy a váltót kiállítandják, általános elisme-
réssel fogadtatott s miután a sürgősen fedezendő összeg a pénztári készleten 
kívül 7000 frttal elegendőnek találtatott, az erről kiállítandó váltónak bizto-
sítására a kölcsön adó pénzintézetnél, mint jótállók — saját ajánlkozásuk 
folytán — Herrich Károly, Punczmann Gyula, Weber Antal, Metzner Antal, 
Reitter Ferencz és Hieronymi Károly egyleti tagok fognak kijelöltetni. Az 
egylet pénztárnoka pedig utasíttatott, hogy az Ígérvények és alapítványok 
után befolyó összeget elkülönítve kezelje és kizárólag ezen függő adósság tör-
lesztésére fordítsa. 

Az építési budget megvizsgálására kiküldött bizottságba pedig elvá-
lasztattak : Szily Kálmán, Hieronymi Károly, Zofahl Gusztáv és Domaniczky 
István egyleti tagok. 

2. Titkár jelenti, hogy az 1872. évi april 6-kán tartott választmányi 
ülésben a mü- és középitészeti szakosztály részéről az országos építmények 
tervezetei beszerzése körül követendő eljárás iránt indítvány tétetett, mely az 
april 11. és 13-án tartott választmányi ülések határozataival a műegyetem 
épület tervezésére nézve a vallás és közoktatási minisztériumhoz intézett fel 
irat folytán kiírt nyilvános pályázatban kedvező megoldást nyer t ; a határo-
zatnak azon része azonban, mely az általános pályázat elvi fölényeit egy az 
összes minisztériumhoz intézendő emlékiratban kifejteni határozta, még ez 
ideig foganatosítás nélkül maradt : 

Kéri ennélfogva a választmányt, hogy ezen emlékirat kidolgozására ke-
beléből egy bizottságot küldjön ki. 

A bizottság tagjaiul kijelöltetnek : Ney Béla, Punczmann Gyula, Feszty 
Adolf és Weber Antal. 

3. Titkár jelenti, hogy a bécsi mérnök és épitész-egylet háza megnyitá-
sának ünnepélyére két meghívó jegyet küldött, miután azonban az egylet kép-
viseletében az általa felkért elnökök közül senki meg nem jelenhetett, figyelmét 
megköszönte s az ünnepély napján az egylethez távirati üdvözletet küldött. 

Helyeslő tudomásul vétetett. 
4. Beszédes József elhunyt jeles mérnökünknek mostoha anyagi viszo-

nyok között élő leánya aziránt való kérést intézett az egylethez, hogy részére 
az egylet helyiségeiben egy gyűjtő ívnek kitétele engedtetnék meg. 

A gyűjtő ívnek ti tkár felügyelete alatt leendő kitétele kivételesen megen-
gedtetik, a befolyó összeg kézhezadásával titkár bizatváü meg : 

5. Ti tkár bemutatja a Popovics Lázár egyl. t ag által feltalált s általa 
„dicsődé"-nek nevezett körpálya rajzát, melynek katonai szállításoknál való 
előnyös alkalmazhatóságáról szaktekintélyek elismerőleg nyilatkoztak. 

Köszönettel fogadtatott. 
6. Némethy Imre tagtárs beküldvén a keskeny vágányú vasutak elő 

nyeiről ír t könyvét, a könyvtárban elhelyeztetett. 
Köszönettel fogadtatott. 

A magy. mérn. éa épit.-egyl. VI. köt. 3 8 
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7- Uj tagul bejelentetik: Hannek János Loborsinban, aj. Szahlender 
Károly. — Az egylet tagjai közé felvétetik. 

8. Az öt évi tagsági idö lejárta után Lendlein Antal kilépési szándokát 

Tudomásul vétetik. 
9. Végül jelenti titkár, hogy az egyletnek egyik legtevékenyebb tagja 

Techet Ignácz Sárváron meghalt. 
Szomorú tudomásul vétetik. 
10. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek : 
Hieronymi Károly és Szily Kálmán, mint választmányi tagok. 

jelenti be. 

m / i k \ f o s : 

EGYETEMI K'j , .V7 




