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Az állami közmunka-ügyek központi igazgatásáról.*) 
HIERONYMI KÁROLYTÓL. 

Napjainknak jelszava: a közigazgatás reformja. Alig van nap, hogy e 
kérdéssel" á sajTo~íerén ne találkoznánk; niajil zgatásnak meg nem 
felelő volta, majd annak drágasága, majd ismét a hivatalnokok nagy száma 
szolgál kiindulási pontul. 

Jelen értekezésemnek tárgyát szintén az állami közigazgatás egyik ága: 
a közmunkáknak államij<ezeléséig hivatott központi kormányhatóság szerve-
zete képezi. E kérdést azonban nem általánosságban, hanem főleg azon szem-
pontból tárgyalom: mikép érhető el legezélszerűbben az, hogy a közmunka-
ügyek a központi kormányhatóságnál műszakilag czélszerűen és helyesen in-
téztessenek el. 

Fontosnak tartom a kérdést, mert noha hét év óta közmunkákra és 
közlekedési eszközökre, talán kelletén túl, sokat költöttünk és nem egy hang 
szólal fel a mellett, hogy hazánk mostani pénzügyi zavarait a vasútépítések 
okozták: meggyőződésem, hogy hazánk anyagi felvirágzását csak úgy biztosít-
hatjuk, ha az ország közlekedési eszközeinek' megkezdett "'építését rendszere-
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sen folytatjuk, ha azt minden irányban összhangzatosan eszközöljük; ha el 
nem hanyagoljuk az útépítést, nem külösen a hajózási vonalakat, melyeket a 
tapasztalás a vasutak egyedül életképes versenyvonalainak tüntet fel mind-
inkább ; ha gondoskodunk a mezőgazdaság szükségeiről, jelesen az ármentesí-
tésekről, vízlecsapolásokról és öntözésekről. 

Mireánk, mérnökökre nézve, fontosnak t [irtom a központi hatóság szer-
vezetének mikénti megoldását még azért is, mert a vélemények arra nézve, minő 

*) Olvastatott a Magy. meYnök. és építész- egylet 1 8 7 3 . e'vi oct. 11 -én tar tot t 
egyet, szakülése'n. 
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szerep illeti meg a mérnököt a közlekedési... 7ninis7.terinmhn.r1. — tetemesen 
elágazók. Mig nemelyek a közlekedési minisztérium minden ügyeit, kivétel 
nélkül mérnökök által akarnák elvégeztetnie s ott mást, mint műszakilag 
képzett tisztviselőt- megtűrni nem hajlandók, mások ismét a mérnököt a köz-
munka-ügyeknek csak y.égrehajtása körül szeretnék látni, és a fő- s központi 
igazgatásnál neki betolyást engedni nem akarnak 

Nézetem szerint mindezen kérdések iránt csak az előrehaladottabb 
nyugati államok idevágó szervezeteinek és ezek történeti fejlődésének tanül-
mányozása által nyerünk tájékozást; mert a közigazgatás- tudományának 
tételeit és igazságait nem prinristikus liypothesisi.'k utján, bajiéin a tények-
nek megfigyelése, okaiknak ágJ5sszefttggésttknek tam'i Imáiiyozása által isinér-
hetjük. csak-tel; erre pedig hazánk és Ausztria-'közHmnkaügyi közigazgatásának 
múltja vajmi kevés tanulságot szolgáltat. 

Az 1848. előtti magyarországi szervezetek az akkori primitiv viszo-
nyoknak feleltek meg, midőn még folytonosan fenntartott és gondozott 
utaink sem voltak; midőn a vasútépítés még gyermekéveiben volt s a mely 
kornak egyetlen, de a mértéket ma is minden tekintetben megütő marad-
ványa, melyre büszkék lehetünk, folyamainknak tervszerű hvdrographiai fel-
mérése. 

A következő, az 1848. és 1867. közötti időszak, a közmunkák kezelésé-
nek rendszertelensége által tűnik ki; az e téren mutatkozó legfontosabb 
mozzanatok, nem belső szükségleteknek tervszerű kifolyásai, hanem a pil-
lanatnyi külső befolyások nyomása alatt tett intézkedések. Csak egy tényt 
akarok ennek megvilágosítására felemlíteni. 

Az állam, miután az 1842. és 1848. közötti időszakban nemcsak a főbb 
vasútvonalakat maga megépítette, hanem a magántársulatok részvényeinek 
egy tetemes részét is a czélból vásárolta meg, hogy ezen társulati magán-pá-
lyákat saját kezelésébe vegye, s miután a megépített vonalak üzletét be-
rendezte és megkezdette, szóval, az állampályák igen helyes rendszerének hó-
dolt: részint pénzzavarai miatt, részint mert azon szervezési kérdést: miként 
kelljen az államvasutakat saját kezelésében jövedelmezőkké tenni, megoldani 
képes nem volt, — állami pályáit nagy veszteséggel magán társulatoknak 
adta el, s megszerzett részvényein ismét túladott. 

Tervszerű folytonos fejlődést tehát hazánkban nem találunk ; pedig az 
intézmények czélszerüségének megitélhetésére épen ez szükséges. Közigaz-
gatási intézmények meghonosodására ugyanis idő kell: szükséges, hogy a 
kezdet nehézségei leküzdessenek, az egyének, s a közönség beleszokjék s a 
gépezet rendszeresen működjék, s mindezeknél fogva csak bizonyos idő múlva, 
néha csak évek folytán lehet megítélni: mi rovandó akár a sikerből, akár a 
csalatkozásból a viszonyok kedvező vagy mostoha voltára és mi az intézmény-
nek czélszerű vagy helytelen voltára. 



9 

E körülmények oda utalnak tehát, hogy a külföldön, a nyugati államok-
ban keressük a tanulságot. 

De ha helyesen akarunk ítélni, ezen államok egész közigazgatását, tár-
sadalmi viszonyait is figyelembe kell vennünk ; mert idegenszerű intézményeket 
hazánk talajába egyszerűen át nem ültethetünk. A közigazgatás egy minden 
részeiben az illető állam társadalmi viszonyaival szervesen összefüggő egészet 
képez, melynek ha egyes részei kiszakíttatnak, elvesznek, mint a nagy törzsnek 
levágott ágai. Ha használható példákat keresünk, különösen azt kell gondosan 
megbirálnunk. hogy ott, hol a példát keressük, mit tűzött ki magának az 
állam feladatul, és mit enged át a társadalom kezdeményezésének és tevé-
kenységének. 

Ez állításomnak igazolására, Angliánál és annak közigazgatási rend-
szerénél, melyre pedig oly szívesen szeretünk hivatkozni, meggyőzőbb példát 
nem tudnék idézni; — s azért Angliának a közmunkákra vonatkozó intéz-
ményeit néhány futó vonásban ecsetelni fogom. 

Angliában a közutak építése és fenntartása első sorban községi teher; 
nincsenek ott sem állami sem megyei utak. A község tartozik a határában levő 
közutakat önkivetette adókból fenntartani; a község választja meg íitbiztosát, 
mely az adókat kiveti, beszedi, és az utakról gondoskodik, s csak az ujabb 
törvényhozási intézkedések folytán egyesül e czélra több község is alakíta, 
ezen ügyeikkel megbízott választmányokat. Minden ez ügyben felmerülő 
vitás kérdés a békebirák által döntetik el, s a felfolyamodás a békebirák ne-
gyedévi gyűléséhez, s nem a kormányhoz történik. — Kivételes ritka esetekben 
jogorvoslatnak van helye az országos törvényszékek előtt. 

Ha pedig valamely út forgalma oly nagy, hogy fenntartására a község 
képtelen, a törvényhozás nem állami segélyt ad a községnek, hanem megengedi, 
hogy vállalkozó társulatok ezen utakon vámsorompókat állítsanak, azon köte-
lezettséggel, hogy a vámok jövedelméből az utat jó karban fenntartsák; e 
mellett azonban a községeknek útfenntartási kötelezettsége is teljesen fenn-
marad. 

A hajózási vállalatok is, melyek, nem lévén Angliának nagy folyói, 
leginkább csatornák építését tűzték ki czélul, egészen magánvállalatok ( 

melyekre a kormánynak, mely létesítésükhöz semmivel sem járúit, befolyása 
sincsen. — A szabad verseny hatásától várta az angol állam mindazt, mit más 
államok ellenőrködésükkel kívántak elérni. 

Yégre a vasutakat is kizárólag magánipar építette; áz állam, Ir-
landot kivéve, sem állami segély, sem kamatbiztosítás által a vasutak épí-
tését nem segíté elő. Az angol törvényhozás intézkedései pedig a vállal-
kozókat minden más államban bizonyára minden vasúti vállalattól elriasztot-
ták volna. 

4* 
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Mindenki ugyanis, ki valamely vasútvonal engedélyét elnyerni kívánja, 
azért november 1-éig a parlamenthez folyamodni tartozik; később beér-
kező folyamodványok figyelembe nem vétetnek. E folyamodványhoz mellé-
kelnie kell nem csak a vasútnak térrajzát, hosszszelvényét sat. hanem egy-
szersmind azon területnek, melyet a vasút elfoglal, egyéni felvételét és a 
kisajátításra szükséges összeírásokat; szóval a vasútvonalnak teljes részletes 
tervezetét. 

Ezen tervnek illető szakaszai azután minden egyes községnek, melynek 
határán a vasút keresztül vonúl megküldetnek s mindenki, kinek birtokát a 
vasútvonal el akarja foglalni s a kinek érdekei az építés által érintetnek, jo-
gosítva van az ellen észrevételeit és felszólalását megtenni. 

A kitűzött határidőnek elteltével a vasútépítés ügye a parliament által 
e czélra kiküldött 7-es bizottság által tárgyaltatik., mely valamennyi felszó-
lamlót, valamint az engedélyért folyamodót maga elé idézi, kihallgatja s azután 
minden egyes kérdés felett dönt. 

Megadatván pedig az imént ömlített bizottság javaslata alapján az en-
gedély, ez azon megszorítással történik, hogy a vállalat az általa bemutatott 
tervekben föltüntetett vonaltól, csak igen csekély, az engedélyben számszerűleg 
meghatározott méretig térhet el. 

Ha mármost számba vesszük még azt, hogy az engedélyt kérő tetemes 
díjakat tartozik fizetni, először már a parliamenthez való benyújtás alkalmával, 
azután minden egyes békebirónak, ki a vasútépítés elleni felszólamlásokat 
jegyzőkönyvbe veszi, hogy továbbá az összes érdekeltek, tanuk, szakértők, 
szóval a parliamenti bizottság által kihallgatandók idézési költségeit is vi-
selni tartozik: azt hiszem igazolva van azon állítás, hogy Angliának törvé-
nyes intézményéi nem annyira a vasútépítés előmozdítására, mint inkább hát-
ráltatására látszanak alkotva lenni. 

Mily tetemes összegekre rúgnak az engedélyt kérők által fizetni kö-
teles dijak, mutatja az. hogy a manchaster-birminghami és brightoni vas-
útnál ezen költségek osztrák mértföldenként 200000 forintot meghalad-
tak s e költségek a legjobb esetben mértföl denként legalább 50000 forintra 
rúgnak. 

A parliament által engedélyezett vasút építését a kormány nem 
ellenőrzi; a társulat épít, s senki építésével nem törődik mig panasz nincsen, 
melyet a békebiró az engedélyezési törvény és a kezei között levő, a parlia-
ment által helybenhagyott tervek alapján intéz el. A békebiró hátároza-
tatól vagy Ítéletétől pedig a felfolyamodás nem a minisztériumhoz, hanem a bé-
kebírák negyedéves gyüléséhéz történik. 

A kormánynak a vasútra csak akkor van befolyása, midőn az elkészült 
és a forgalomnak átadatni szándékoltatik. •— Ezt a társulat a kormánynak 
bejelenteni tartozik, mely azután egy felügyelőjét küldi ki a vasút állapotának 



megvizsgálására. Ha a vasút elkészültnek találtatik, megnyitható, ellenkező 
esetben a megnyitási engedély csak egy félév multával lesz megadható. 

Ily intézmények csakis oly államban lehetnek czélszerüek, hol a társa-
dalom az angoléhoz hasonló önkormányzati képességgel bir, s a hol a tőke 
még ezen roppant terhes feltételek ós nyomasztó határozatok mellett is átlag 
é *jt> -nyi kamat reményében elhelyezést keres. 

Általában a közmunkákra vonatkozó angol törvényhozásnak egész szel-
leme nem oda irányúi, olyan állami intézményeket alkotni, melyek a közleke-
dési eszközök és más közmunkák létesítését kezdeményezzék, elősegitsék vagy 
a társadalomra reá kényszerítsék; hanem feladata arra szorítkozik, hogy a tár-
sadalomnak ez irányban nyilvánuló törekvéseit szabályozza s korlátozza, annyi-
ban, mennyiben ezt mások érdékeinek biztosítása megkívánja. A kezdeményezés 
nem az államtól jő, hanem mindig a társadalomtól. 

E viszonyokat bizonyára minden nemzet óhajtja magának, de azokat 
megszerezni nemcsak akaratától függ. 

Mind ez így lévén: vájjon velietjük-e mi az angol állami intéz-
ményeket (csak a közmunka ügyekről szólok) mintaképül; mi, a kik minden 
ily ügy kezdeményezését az államtól várjuk; hol az úthálózatnak csak azou 
része felel meg a jogos kívánalmaknak, melyet az állam tart fenn, hol a fo-
lyamszabályozások az állam terhét képezik ; hol vasút csakis vagy az állam 
költségén vagy kamatbiztositás mellett épül. 

Azou összes közigazgatási teendők, melyeket az angol állani a közleke-
dési eszközök érdekében kormányára biz, négy felügyelőnek tartását szükség-
lik, kiknek feladata a vasutakat megnyitásuk előtt üzletbiztonsági szempont-
ból megítélni, s kik ezenkívül csak balesetek és szerencsétlenségek megvizsgá-
lására küldetnek ki. 

Bármennyire barátja valaki az önkormányzatnak s annak hogy az állam 
mennél kevesebb ügyekbe avatkozzék, a/t kétségbe nem vonhatja, hogy 800 
mérjtföld állami útnak, 400 mértföld folyónak fenntartása, 130 mértföíd 
állami vasútnak kezelése s azon számtalan érdek megfigyelése, mely a ka-
matbiztositás folytán tényleg keletkezik, az angolokénál nagyobb állami appa-
ratust igényel. 

Számolnunk kell a tényleges viszonyokkal; s habár az utak ke-
zelését kivétel nélkül mind a törvényhatóságokra kívánná is bízni az or-
szág — mit ma egy szerűen lehetetlennek tartok — habár jövőre törvényhozá-
sunk egyetlen mértföld vasutat., .sem építtetne állami költségen vagy ka-
matbiztositás mellett — mi szintén kivihetetlen — nagy folyamainknak kezelése 
miúdig az'állam feladatát fogja képezni; az állami vasutak kezelése, mert 
eladatásukat az országra nagy és eredményeiben kiszámithatlan csapásnak 
tartanám, az állami kormányzatnak igen kényes részét képezendi; és az ed-
dig kamatbiztositást nyert vasutak ellenrőzése fontos érdekek megfigyelését 
teszi a kormány kötelességévé. 



Más oly európai allamoknak a közmunka-ügyekre vonatkozó intézmé-
nyéit kell tehát tanulmányoznunk, melyekben az államnak, illetőleg a kor-
mánynak hasonló feladatok jutottak osztályrészül mint nálunk. 

H a a nyugati államokon e czélból végig tekintünk, először is Francia-
országra kell figyelmünket fordítani; mert ez országban az állam, közle-
kedési eszközeit már azon időben gondozta, midőn más államokban ennek 
szükségét sem érezték; mert e nemzet erőszakos állami átalakulásai folyamán 
ismételten tört minden hagyományos szokással, s intézményeit kizárólag czél-
szerüségük szempontjából alakította; mert ma ezen ország közlekedési 
hálózata a közjó érdekében legészszerübben elrendezve; mert ez állam azon 
nagy szerencsétlenség után, mely nem rég sújtotta, anyagi forrásainak 
kimeríthetetlen voltáról s ezzel kormányai ez érdemben tett intézkedé-
seinek helyességéről is oly fényes tanúbizonyságot tett; s mert végre a köz-
munka-ügyek központi igazgatására hivatott hatóságának szervezetét a leg-
több európai állam átvette. 

Francziaországot a központosítás, az állami kormány mindenhatósága 
és mindenbe elegyedésének rémképeként szokták odaállítani, és én e nézet he-
lyességét elismerem. 

Nem is arra való példának akarom Franeziaországot felhozni, mit tegyen, 
mit vegyen kezébe az állam, hanem arra, hogy azt, a mit akár czélszerüség 
szempontjából, akár a mostoha viszonyok kényszerű voltánál fogva tennie kell, 
hogyan tegye ? 

Mert Francziaország állami útjai jók és olcsón tartatnak fenn, azon vé-
leményben vagyok, hogy tanuljuk meg : miként kezeli ? Mert csatorna hálózata 
oly kitűnő, hogy Németország is követendő példának ismeri el, tanulmányoz-
zuk csatorna hálózatát; mert vasúti vitelbérei olcsók, minden esetre olcsóbbak 
az angolokénál — tanuljuk meg, miként érte ezt el. 

Abból ha a közmunka-ügyek kezelésére szervezett intézményeit át 
vesszük, nem következik, hogy politikai nyomorát is meghonosítsuk nálunk : 
mert a közmunka-ügvek kezelése túlnyomó részben gazdászati feladat, mely-
nek a politikai viszonyokra nincsen befolyása. Bizonyítja ezt Belgium és 
Olaszország példája. Belgium a közmunka-ügyek kezelését egészen franczia 
mintára szervezte; az állam a közmunka-ügyek kezelésével azonos közegeket 
bízott meg, s eltérés csak ott van, hol azt a viszonyok parancsolták, mint pél-
dául abban, hogy Belgiumnak vasutai túlnyomóan az állam kezében vannak, 
míg Francziaországnak állami vasutai nincsenek ; s ime ez intézmények Bel-
giumnak egyéb szabadelvű politikai intézményeivel már egy fél század óta 
igen jól megférnek. Egészen ezen esetet látjuk Olaszországban, mely a sza-
badságot és a közmunkák kezelésére hivatott közegeknek a franczia minta sze-
rinti szervezetét teljes öszhangzásba tudta hozni. 

A legmeglepőbb azonban, hogy Poroszországban, Németország ezen ve-
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zér államában, daczára annak, hogy minden egyéb közigazgatási hatóságai 
másként vannak szervezve, a központban a francziákéhoz hasonló intézménye-
ket találunk. 

Minthogy tehát Francziaországban a közpöntíkormány hatóságnak nagy 
feladatok jutottak, s ezen feladatok megoldása körül Francziaország, mint ezt 
az eredmények mutatják bámulatos sikerrel járt el; minthogy a többi európai 
államok Francziaországnak központi intézményeit részben vagy egészben át-
vették: már a fejlődés történeti menetére való tekintetből is a franczia köz-
munka-minisztérium központi szervezetét kell legelőbb tanulmányoznunk. 

A franczia közmunka minisztérium közegei három csoportba oszthatók. 
Az elsőbe tartoznak azon központi közegek, melyek a szükséges köz-

igazgatási intézkedéseket, rendeleteket, utalványokat sat. szerkesztik, a kiadá-
sokat nyilvántartják, s a miniszter — a közigazgatási teendők végrehajtására 
irányadó—akaratának szerveiül tekintendők. Ezek a minisztérium központi osz-
tályai. Ilyenekre oszlik nálunk is minden minisztérium. 

A második csoportba tartoznak a miniszternek szintén közvetlenül ren-
delkezésére álló, de az osztályoktól egészen független, ezeknek alá nem ren-
delt azon közegei, melyeknek egyedüli feladata a birálás és ellenőrzés. Ezek a 
felügyelők, kiknek hatásköre kétféle: ellenőrzik ugyanis azt, hogy a miniszter 
rendeletei pontosan és megfelelően hajtassanak végre, és e czélból az or-
szágot vagy annak bizonyos részét koronként beutazzák; ezenkívül bizott-
ságilag együttesen minden felmerülő szakkérdésben véleményt adnak, de soha 
semmi munkát el nem rendelhetnek. 

Végre a harmadik csoportba tartoznak azon közegek, melyek a rendele-
teket közvetlenül végrehajtják és melyek ugyanazért a végrehajtás színhelyén 
székelnek, s ennélfogva a minisztériummal csak írásban érintkeznek. 

A minisztérium központi osztályaiban alkalmazott tisztviselők közül csak 
az o s z t á l y f ő n ö k ö k technikusok, ezek sem mind, a többiek közigazgatási 
tisztviselők. Mérnöki tisztviselők az osztályokban alkalmazva nincsenek. 

Az ellenőrző tisztviselők, kik együttesen, testületileg a minisztérium bí-
rálói közegét képezik, a legnagyobb rangú mérnöki tisztviselők, u. m. főfelügye-
lők és felügyelők. 

A végrehajtó tisztviselők szintén tulnyomólag műszakilag képzett 
egyének. 

Ezen szervezetből kifolyólag minden egyes ügy elintézésében három stádium 
különböztethető meg. A szükséges tervezetek és javaslatok ugyanis a külső 
közegek által készíttetnek el és általuk hajtatnak végre; — ezen tervezetek és 
javaslatok műszaki megbirálása, nemkülönben a folyamatban levő munkák 
ellenőrzése a minisztérium külön közegei t.i. a felügyelők és a belölök alakított 
bizottságok által történik; — a munka elrendelése, engedélyezése pedig min-
dig a minisztérium osztályainak dolga, 
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A franczia minisztérium központi közegei között tehát a legfontosabbak a 
szakbizottságok ; mert minden műszaki kérdésben az ő véleményük, mint alább 
bővebben közlendem, szükségképen meghallgatandó; s az intézkedéseknek ér-
demét, azoknak szellemét ők határozzák meg; míg az osztályok a legtöbb kér-
désben a szakbizottságok érdemleges határozatainak végrehajtására szüksé-
ges intézkedések fogalmazói s önállóan csakis azon ügyekben járhatnak el, 
melyek szakszerű megbirálást nem igényelnek. 

A franczia közmunka minisztériumban szakbizottság ez idöszerint 12 van 
nevezetesen: 

1. A »Conseil général des ponts et chaussées«—melyet középitészeti bizott-
ságnak fogok nevezni — foglalkozik általában minden építkezési iigygyel. 

2. A »Commission mixte des travaux publics« tárgyalja azon építési 
ügyeket, melyek a közmunka- és liadügy-miniszteriumot, honvédelmi fontossá-
guknál fogva együttesen érdeklik. 

3. A »Commission centrale de chemins de fer« tárgyalja a vasutak en-
gedélyezésével kapcsolatos ügyeket; és ennek albizottsága, 

4. A »Section permanente de la Commission sat.« — mely az üzletre vonat-
kozó kérdésekkel foglalkozik. 

5. A »Commission permanente cliargce de l'étude des questions concer-
nant l'exploitation des chemins de fer« mely a vasút üzletbiztonságáraés czél-
szerüségére vonatkozó találmányokat s azoknak alkalmazását bírálja. 

6. A »Commission supérieur de drinage,« mely az alagcsővezésre vo-
natkozó kérdésekkel foglalkozik. 

7. A »Commission des phares,« mely a világító tornyok ügyeit tár-
gyalja. 

8 A » Commission central des machines á vapeur«, mely a kor-
mánynak a gőzgépek felett gyakorolt ellenőrzése körül felmerülő kérdése-
ket dönti el. 

9. A »Commission des annales des ponts et chaussées, melynek felügye-
lete alatt áll a kormány által kiadott mérnöki folyóirat, 

10. A »Conseil des mines«, melynek hatásköréhez tartoznak a bányá-
szati műszaki kérdések. 

11. A »Conseil des annales des mines«, melynek felügyelete alatt áll a 
kormány által kiadott hasonnevű bányászati folyóirat, és végre 

12. A sConseil général des bátiments civils«, mely a középületek és 
nemzeti paloták építkezési ügyeivel foglalkozik. 

Valamennyi felsorolt szakbizottság között a Conseil général des ponts et 
chaussées a legfontosabb, mert hatásköréhez tartozik mindennemű közmunkák 
tervezése és építése. Általa biráltatik meg minden útépítési, vízépítési, 
vasútépítési terv, javaslat s a munkák folyama alatt felmerülő minden 
szakkérdés. 

A felsorolt szakbizottságok között említettem egy vasúti bizottságot is; 
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de ez csak az engedélyezésre és az üzletre vonatkozó kerdéseket tárgyalja, 
míg az engedélyezett vasutak építési ügyeit a középitészeti bizottság kezeli. 

Ezen előadásom szük kereténél fogva tehát csak ezen bizottság fejlődé-
sét és szex-vezetéttárgyalandom. 

Tényleg e bizottság már 1740. óta működik, noha szervezete és hatáskö-
re törvény által csak 1791-ben állapíttatott meg. 

1740-ben ugyanis Francziaországban a közmunkák kezelésére a pénz-
ügyi igazgatás hatósága alatt álló egy első mérnök (premier ingénieur), négy 
felügyelő és 28 mérnök volt alkalmazva. Az ország négy felügyelőségre volt 
osztva; minden felügyelőség élén egy felügyelő volt, kinek a szükséges számú 
mérnök alá volt rendelve. Az első mérnök rendeleteit a felügyelőknek adta 
ki, s ez ezen rendeleteket az alája rendelt személyzet segélyével végre-
hajtotta. 

Francziaországnak első mérnöke ezen időben a 27 éves Peronnet, a régibb, 
gyönyörű kőhidak genialis épitője volt, ki kötelességének tartotta a Parisban 
székelő, nálánál többnyire idősebb felügyelőket, nem különben az esetleg Pa-
risban időző vidéki mérnököket maga köré gyűjteni és a beérkezett tervek fe-
lett, mielőtt határozott volna, véleményöket meghallgatni. Ezen, eleinte Pe-
ronnet dolgozó szobájában tartott félhivatalos összejövetelek jegyzőkönyvei, 
melyeken az akkori középitészeti intendáns, Trudent is rendesen jelen volt, 
1740. óta meg vannak és a közmunkaügyi minisztérium levéltárában most 
is kegyelettel őriztetnek, mert a franczia mérnökök Peronnet-ban a 
tudóst, a művészt és a école de ponts et chaussées alapitóját egyaránt 
tisztelik. 

Ezen 1740. óta rendszeresen tartott, és sAssemblée des ponts et chaussée«-
nak elnevezett összejövetelek hivatalos szervezetét az 1791. évi január 19-én 
kelt törvény állapítá meg, melynek főbb határozatai a következők : 

Egy önálló középitészeti igazgatóság szerveztetik, melynek főnöke Fran-
cziaország első mérnöke. Rendelkezésére 8 felügyelő adatik, olyl'ormán, hogy 
mindenik felügyelőnek hatósága 10—11 départementra terjed ki ; a felügye-
lők kerületükben tartoznak lakni. 

Minden 3—4 département élén egy főmérnök áll, s igy minden fel-
ügyelőnek 3—4 főmérnök van alárendelve ; minden départementben pedig egy 
mérnök székel. 

A törvénynek a középitészeti bizottságra vonatkozó határozatai szósze-
rinti forditásban a következők: 

»Az Assemblée des ponts et chaussées t ag j a i : Franeziaország első mérnöke, a 
nyolcz felügyelő és azon megyei fő- és almérnökök, kik Párizsban időznek ; a mérnö-
köknek csak tanácskozási szavazatuk van. 

»Ezen bizottság megvizsgálandja a vidéken létesítendő utakról, azok műtárgyai-
ról, a hí józható esatg£!*4.k építéséről és a kereskedelmi kikötök javításáról készítendő 

terveket. / m f l » ) N ^ 
/ o ^ O a K A ^ÚŰHtűtsaz / C é á ^ x 
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»Ezeu bizottság a törvényhozó test ülései idején á t ennek, és valahányszor 
szükségesnek fog mutatkozni, köznumkaügyi szakbizottságának rendelkezésére álland. 

I. Napoleon a közmunkáknak tetemes lendületet adott; ö kezdette meg 
Fnmcziaország bámulatraméltó csatornahálózatát. A felszaporodott teendők-
nek megfelelően szaporította a személyzetet is, mely az általa kiadott, igen 
részletes és alapvonalaiban máig sem változtatott 1804. évi augustus 4-én kelt 
szervezési decretum szerint állott : 

5 főfelügyelőből, kik mindannyian Parisban laktak; 
15 felügyelőből, kiknek mindegyike kerületében lakott ; 
továbbá minden megyében volt egy főmérnök és e n n e k alárendelve min-

den járásban egy mérnök. 
Az egész személyzet száma 600—700 között változott. 
Ezen decretum szerint a középitészeti bizottság állott a középitészeti 

vezérigazgató elnöklete alatt az 5 felügyelőből és az e czélra felváltva Párisba 
rendelt öt kerületi felügyelőből; jelen lehettek ezeken kívül, és tanácskozási 
szavazattal bírtak a Párisban időző felügyelők, főmérnökök és rendes mér-
nökök is. Feladata volt ugyanezen decretum szerint: véleményt adni a közmun-
kákra vonatkozó tervezeteken kívül, mindazon szak- és pénzügyi kérdésekben, 
melyek hozzá utasíttatnak ; nem különben mindazon közigazgatási vitás kér-
désekben, melyek a vizek hasznosítása körül felmerültek. Véleménye szükség-
kép kikérendő volt minden közigazgatási illetékességi kérdésben, ha az állam-
tanács, vagy a miniszter eldöntése alá tartozott. Ugyanezen rendelet 111. czímé-
nek 11. czikke szerint, a vezérigazgató kívánságára véleményt adott a mér-
nöki személyzet előléptetése iránt is. 

Az ezen rendelettel rendszeresített öt főfelügyelőnek állandó székhelye 
Páris volt, a felügyelöknek azonban kerületökben kellett lakniok, miután 
a minisztérium és a külső mérnökök között közvetítő hatóságot képeztek. Ké-
sőbb azonban a kormány elnézése folytán, a felügyelők is megszokták állan-
dóan Párisban lakni és a legtöbb közülök a bizottság üléseiben foly-
tonosan részt vett. Végre az 1B30. évi oktober 10-én kelt rendelet a felügyelő-
ket a vidéken lakás kötelezettsége alól felmentette és azóta a főfelügyelők és 
felügyelők állandóan Párisban laknak ós kötelességük a bizottsági mun-
kálkodásra és kerületüknek évenként egyszeri beutazására szorítkozik. 

Idővel a közlekedési eszközök száma és jelentősége tetemesen szapo-
rodván, a bizottság bel szervezete is átalakulásokon ment át. —- így neve-
zetesen 1832-ben, midőn a júliusi kormány az üt- és csatornaépítések körül 
nagy erélyt fejtett ki, a munka felhalmozódása folytán a középitészeti bizott-
ság két alosztályra osztatott; az egyik alosztály az utak, hidak és vasutak, 
(melyek ez időben kezdtek létrejönni) vonalozásának megállapítására vonat-
kozó munkálatokkal és az utrendőrségi kérdések eldöntésével, a másik a ha-
józás, a kikötők, rakpartok, mocsárszáritások és vízhasznosítási műveletek kő-
iül felmerülő munkálatok birálatával"1iiza£ott meg. 
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Ismét később, midőn Francziaország <1 szomszéd népek példájára egy 
terjedelmes vasúthálózat előmunkálatait kezdette meg, az 1838. évi december 
23-án kelt rendelettel e bizottság szervezete újra módosíttatott, nevezetesen a 
vasúti ügyek megbirálására kebelében egy harmadik albizottság alakíttatott. 

Ezen, 1838. évi december 23-án kelt rendelet következőleg szól: 
1. cz. A királyság területe, a középitészeti szolgálatra vonatkozólag (service 

des ponts et chaussées) 16 felügyelőségre osztatik fel. Ezen felügyelőségek határait 
a közmunkaügyi minisztérium állapítja meg. 

A felügyelök száma ennek folytán 12-röl 10-ra emeltetik, a segédfelügyelök 
(inspecteurs adjoints) száma 4-röl 2-re leszállíttatik. 

2. cz. A felügyelők minden évben egy körutat tesznek, melynek időtartama 
három hónapra állapíttatik meg. Mikor tartozik mindenik felügyelő ezen körútra 
iudulni — a miniszter határozza meg. 

3. cz. A középitészeti bizottság tagja : nyolcz, a miniszter által minden hat 
hónapban a középitészeti igazgató javaslatára e czélra kijelölt felügyelő, •— a tenge-
részeti minisztériumhoz beosztott főfelügyelő vagy felügyelő, a két segédfelügyelö és 
egy főmérnök, ki a bizottság jegyzője, és tanácskozási szavazattal bir. A Párizsban 
időző felügyelők, ha a bizottság munkálataiban való kötelességszerű részvétel sora 
nincs is rajtok, annak tanácskozásain jelen lenni jogosítvák valahányszor fonto-
sabb vagy azon albizottság ügykörébe vágó kérdések tárgyaltatnak, melynek 
tagjai. 

4. ez. A középitészeti bizottság véleményt mond mindazon kérdésekben, melyek 
a vezérigazgató által birálata alá bocsáttatnak. 

Véleménye meghallgatandó jelesen mindazon tervezetekre, melyek átépíté-
sekre, mesterséges vagy természetes hajózásra, vasutakra, nagyobb hidakra, kikötö-
épitésekre, védgátakra, mocsár kiszárításokra és öntöző csatornák létesítésére vonat-
koznak. 

5. cz. A középitészeti bizottságon kívül négy albizottság alakíttatik, oly folyó 
ügyek megbirálására, melyek az összbizottság valamennyi tagjának jelenlétét nem 
igénylik. 

Ezen bizottságok egyike az utak és hidakra vonatkozó ügyekkel foglalkozik. 
A második a közlekedési eszközök vonalzására vonatkozó általános tervekkel 

gyárak engedélyezésével és a vizrendőrségi ügyekkel. 
A harmadik a természetes és mesterséges hajózással, tengeri kikötök vagy rak-

partok építésével, mocsárok kiszárításával és öntözési csatornákkal; 
A negyedik mindazzal, mi a vasutakra vonatkozik. 
ö. cz. A főfelügyelők, felügyelők és segéd felügyelők ezen albizottságok egyi-

kébe osztatnak be. Ezen beosztást minden évnek január l - ig a veze'rigatgató ajánlatára 
a miniszter állapítja meg. 

7. cz. Valahányszor valamely albizottság tagjainak többsége a birálata alá bo-
csátott ügyet oly fontosnak tekinti, hogy annak a teljesszámú bizottságban leedő meg-
vitatását látja kívánatosnak, a kérdéses ügy oda fog áttétetni. 
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8. cz. Minden albizottságba egy főmérnök rendeltetik jegyzőül, ki tanácskozási 
szavazattal bir. 

Az albizottságok jegyzői egymást kölcsönösen helyettesíthetik vagy segíthetik. 
9. cz. Minden ezekkel ellenkező határozatok érvényen kivül helyeztetnek. 
A középitészeti bizottság ezen szervezete üjolag módosíttatott az 1854-

ik évi junius 17-én kelt rendelettel, melynek határozatai a következők: 
1. A középitészeti főfelügyelők jövőre 1-ső osztályú felügyelőknek, a kerületi 

felügyelők pedig 2-od osztályú felügyelőknek fognak neveztetni. 
2. A középitészeti bizottság tagjai: 
azon első osztályú felügyelők, kik közvetlen a közmunka-miniszter hatósága alatt 

állanak. 
azon másod osztályú felügyelők, kiket a miniszter e czélra kijelöl; 
egy felügyelő vagy főmérnök, tanácskozási szavazattal, ki a jegyzőséggel van 

megbízva ; 
a közmunkaiigyi minisztérium vezévtitkára (sécre'taire général), a vasúti osztály 

főnöke (direeteur des chemins de fer), és a középitészeti osztály főnöke (directeur des 
ponts et chaussées) a bizottságnak állandó tagjai . 

A Parisban időző bármi rangú középitészeti mérnökök akár tényleges szolgálat-
ban állanak, akár bizonytalan időre szabadságra bocsáttattak, a bizottság tanácsko-
zásain jelen lehetnek és ha szolgálati körükhöz tartozó tárgy vitattatik, tanácskozási 
joggal is birnak. 

3. A középitészeti bizottság elnöke a miniszter; akadályoztatása esetében a fő-
felügyelők sorából választott alelnök elnököl. Az alelnök egy évre neveztetik ki, de 
lelépe'sekor ez állásra újra kinevezhető. 

4. A non ügyek megvitatására, melyek másodrendű fontosságuknál fogva az össz-
bizottság összejövetelét nem igénylik, cz több albizottságra oszlik el, melyeknek szá-
mát és teendőit miniszteri határozat állapítja meg. 

Mindenik albizottság elnöke egy 1-ső osztályú felügyelő, s mindenikhez jegyzőül 
egy vagy több főmérnök adatik, kiknek tanácskozási joguk van. 

A középitészeti bizottságnak szervezetére vonatkozó utolsó s jelen-
leg is érvényben álló intézkedés, az 1863. évi május 5-én kelt határozat, 
a következő : 

1. Valamennyi 2-od osztályú felügyelő a középitészeti bizottságnak munkálatai 
ban az egész éven át részt vesz. 

2. Jövőre a 2-od osztályú felügyelők kőrútjukat három sorozatban teszik meg : 
az első sorozatbeliek kőrútjukat marczius 15-től junius 15-ig; 
a második sorozatbeliek junius 15-től szeptember 15-ig; 
a harmadik sorozatbeliek september 15-től deczember 15-ig végzik. 
3. cz. Azon ügyek bírálatára, melyek természetüknél vagy kisebb fontosságuk-

nál fogva az összbizottság összejövetelét nem igénylik, a középitészeti bizottság két 
albizottságra oszlik föl, melyeknek mindenike a miniszter által évenként kijelölendő 
kilen^z felügyelőből álland, és a munkák természetére való tekintet nélkül mindazon 



középitészeti,ügyekkel fog foglalkozni, melyek azon területen fordulnak elő, melynek 
felügyclete'vel az albizottság tagjai meg vannak bizva. 

4. ez. Ezen ke't albizottság mellé ke't jegyző adatik, kik köziil kettő az utépitési? 

egy minden vizépitési és egy a vasútépítési ügyekkel foglalkozik. 

5. ez. Mindenik albizottság ügyrendje a középitészeti bizottság alelnöke és jegy 
zője által állapíttatik meg. 

Ezen határozat értelmében tehát a középitészeti bizottság tagjainak 
száma jelenleg: 
a miniszter 1 
a középitészeti igazgató 1 
10 első osztályú felügyelő (ezek közöl egy a tengeri építkezések, egy 

pedig a világító tornyok feletti felügyelettel van megbízva) . . . 10 
a 18 másod-osztályú felügyelő köziil mindig ' 3 -ad távol lévén kerületében 12 

összesen 24 
Az albizottságok tagjainak száma, miután a felügyelők a két albizottság 

között egyenlőn vannak megosztva, 14. 
Jegyzői a bizottságnak ez idő szerint egy felügyelő, egy melléadott fő-

mérnök, és azonkívül még négy főmérnök, kik között a teendők a fentebb közölt 
rendidet értelmében szak szerint vannak felosztva, ámbár valamennyien ugyan-
azon bizottság jegyzői. 

Ezen jegyzői hivatalnak rendelkezésére áll egy iroda-igazgató, két fogal-
mazó és három irodatiszt. 

Az utóbbi két,nevezetesen az 1854-dik évi junius 17-én és azl863-dik évi 
május 5-én kelt rendelet, az 1791-dik évi törvénynek, az 1804-dik évi augusztus 
25-én kelt császári és az 1838-dik évi december 23-án kelt királyi rendeletnek a 
középitészeti bizottság teendőire és hatáskörére vonatkozó határozatait nem 
módosította. Véleményt mond tehát általában minden tervről és minden mű-
szaki kérdésben; javaslatot tesz ezen kiviil arra nézve, mily összeg vétessék fel 
az államköltségvetésbe az egyes közlekedési eszközök fenntartására; hivatásá-
hoz tartozik az állami utak fenntartására megszavazott összeget az egyes me-
gyék között felosztani; végre az államtanács elé terjeszteni szándékolt köz-
igazgatási illetékességi kérdéseket megvitatni, s ha oda nem tartoznak, eluta-
sítani és az által az államtanácsot az oda nem tartozó ügyek terhétől megkí-
mélni, az oda tartozóknak pedig kellő felszereléséről gondoskodni. 

Hivatva van a felsoroltakon kiviil is megoldani minden a közmunka és 
közlekedési iigyek körül felmerülő kérdéseket, és az állam érdekeit ez irány-
ban megfigyelni. 

A bizottság mindig csak véleményt mond, és nem hoz döntő határozato-
kat, de ezen véleményétől eltérő intézkedéseket, a miniszteren kiviil senki sem 
tehet; mert a bizottságnak elnöke maga a miniszter, kit az általa a felügyelők 
sorából kinevezett alelnök csak helyettesít. 
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Egyébiránt a miniszternek is csak ritkán lehet oka a bizottság vélemé-
nyétől eltérőleg intézkedni, mert annak amúgy is elnöke. 

Igaz ugyan, hogy a miniszter a bizottság tárgyalásain folytonosan jelen 
nem lehet; de jelentékeny véleménykülönbségek csak fontosabb kérdések körű 1 
szoktak felmerülni, ezeknek tárgyalását pedig a miniszter mindig azon ülések 
napirendjére tűzheti, melyekben ő maga elnököl. 

A középitészeti bizottság bírálata alá tartozó ügyek a minisztérium illető 
osztályai részéről rövid uton írásban küldetnek hozzá; a bizottság jegyzője az 
egyes ügyeket azon felügyelőnek osztja ki. kinek kerületében az ügyirat tárgya 
létezik, s ha ezen felügyelő épen körútján volna, az ügy, kívánságára utána 
küldetik. Az illető felügyelő adja elő ezen ügyet a bizottsági ülésben is, esetleg 
távollétében mást biz meg. A tanácskozásokról felvett jegyzőkönyvek két pél-
dányban állíttatnak ki, mely példányok egyike az összbizottság, másika pedig 
az albizottságok rendelkezésére áll; a tárgyalásokról felvett jegyzökönyvek a 
miniszternek mutattatnak be, ki a hozott határozatokat helybenhagyja vagy 
esetleg módosítja. A miniszteri helybenhagyás után az egyes h a t á r i a t o k az 
illető osztályokkal jegyzőkönyvi kivonatok alapján közöltetnek. 

A bizottság hetenként rendesen két ülést tart, régi hagyományos szokás 
szerint szerdán és szombaton délelőtt. 

A franczia közmunka-ministerium többi szakbizottságainak állása az 
osztályokhoz ugyanaz, mint a középitészeti bizottságé, csak a tárgyak, melyek 
birálatra hozzájok utasíttatnak, mások. 

A franczia közmunka-minisztériumnak imént vázolt szervezetét Olasz-
ország is változatlanul átvette; úgy hogy e tekintetben Olaszországban ujat 
nem tanulunk. 

A belga közmunka-minisztériumban hasonló szakbizottság hasonló hatás-
körrel van szervezve. 

Az ezen szervezetet megállapító 1860-dik évi julius 18-án kelt királyi 
rendelet szerint, minden építési ügy a középitészeti bizottság által tárgya-
landó és annak javaslata értelmében intézendő el. 

A belga középitészeti bizottság áll a középitészeti felügyelőből (ilyen 
Belgiumban csak egy van és ez ép úgy a mint Francziaországban, nem a végre-
hajtással, hanem annak ellenőrzésével van megbízva), a középitészeti igazga-
tóból, az osztályfőnökből, kinek ügyei épen tárgyaltatnak (út, viz, vasút és 
bányaügyi osztály), a brabanti provinczia főmérnökéből és két, sorrend szerint 
berendelt főmérnökből. 

Belgium 7 provinciára lévén osztva, azoknak mindenikében minden épí-
tési. ügy egy főmérnök alatt áll; miután pedig mindig 3 főmérnök van a bi-
zottságban, látni, hogy mintegy fele van felváltva jelen. 
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Poroszországban a közmunka-ügyeket kezelő hatóságnak fejlődése sok 
tekintetben mutat hasonlatosságot a franczia szervezetével. 

Nevezetesen 1770 évi május 6-án kelt rendelettel az állami összes épít-
kezési ügyek kezelése egy bizottságra bízatott, melynek czirae »Ober Bau 
T)epartcment« volt. 

Az 1809 évi september 26-án kelt rendelettel ezen bizottságnak önálló 
hatósága meg lőn szüntetve s mint véleményező bizottsága belügyminisztérium 
alá rendeltetett. 

1848-ig két ízben is alakíttatott kereskedelmi ministerium, melynek 
ügyköréhez utasíttattak volt az építkezési ügyek ; mindkét esetben azonban 
rövid fennállás után ismét feloszlattatott, mig végre az 1848. évi ápril 17-én kelt 
rendelettel alakíttatott a mostani kereskedelem-, ipar- és közmunkaügyi 
minisztérium. 

A középitészeti bizottság azonban az egész idő alatt fennállott; de vál-
takozva, hol a belügy-, hol a pénzügyministerium hatósága alatt állott. 

Mostani szervezetét az 1850. évi január 14-én kelt rendelettel nyerte, 
melynek főbb határozatai a következők: 

2. §. Azon ügyek, melyek felett az építészeti küldöttség véleményt mondani 
hivatva van, a kereskedelmi, ipar- és közmunka-minisztérium által utasíttatnak hozzá ; 
ugyezen minisztérium közbenjárásával kérik ki a többi minisztériumok is építészeti 
ügyeik feletti véleményét is. Azonkivül minden miniszteri építészeti tanácsos úgy hi-
vatva, mint jogosítva vau, azon tervezeteket, melyek neki felülvizsgálatra adattak á t 
és a melyeket kötelességszerű belátása szerint a kir. építészeti küldöttségre nézve érde-
keseknek tart, annak tudomására liozni és tárgyaltatni. 

Az építészeti küldöttség többi tagjai is jogosítva vannak érdekes építkezéseknek 
tervezeteit a küldöttség heti üléseiben tuilomasvétel és tárgyalás végett előterjeszteni. 

Az épités-gazdasági ügyek (Bau-Verwaltungs-Angelegenlieiten) és a költségve-
tések felülvizsgálata a kir. építészeti küldöttség teendőinek sorából teljesen kizá-
ratnak. 

8. §. Az építészeti küldöttség tagjai valamennyi miniszteri építészeti tanácsosok 
és ezeken kiviil kinevezettek, kik a kereskedelem-, ipar- és közmunkaügyi miniszté-
rium által kinevezett elnök vezetése alatt a hozzájok utasított ügyeket együttesen tár-
gyalni és átvizsgálni tartoznak. 

9. §. Az elnök mutatja be a beérkezett ügyeket és osztja szét az előadók 
között. 

Az ülések minden héten szombaton tartatnak, ha csak különös okok az elnököket 
arra nem inditják, hogy a tagokat rendkívüli ülésre hivják össze. 

A Berlinben lakó tagok köteleztetnek az ülésekben a kitűzött napon megjelenni 
vagy meg nem jelenésüket és az azt hátráltató okot Írásban bejelenteni. — A külső 
tagok jogosítva vannak a tanácskozásokon bármikor jelen lenni. 

A jelenlévő tagok nevei mindenkor feljegyeztetnek. A tanácskozást a kinevezett 
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elnök vezeti, hacsak a kereskedelmi-, ipar- és közmunkaügyminiszter maga, vagy az 
államtitkár, vagy végre az e'pite'szeti osztály főnöke nem elnököl. 

Minden év végén az elnök egy kezelési kimutatást kéazit és azt a miniszternek 
bemutat ja . 

10. §. Minden ügy az iktatón át az eló'adónak, ha pedig társelőadó is ki van 
jelölve, előbb annak adatik ki, ki a maga véleményét Írásban a d j a ; ez adatik az elő-
adónak, ki azt tovább tá rgya l ja , az ülésben előadja, és a küldöttségnek reá vonatkozó 
véleményét vagy határozatát elkészíti. Nagyobb középítkezések, valamint általános, az 
összes középítkezésekre alkalmazásba veendő alapelvek feletti vélemények, miután tel-
jesen elkészíttettek a legközelebbi ülésben még egyszer felolvastatnak és a jelenlevő 
tagok ál tal , valamint az elnök által aláíratnak. 

Egyéb vélemények fogalmazványai az előadó által és ha ilyen van, a társelőadó 
által iratnak a l á ; végre az elnök felülvizsgálata és aláírása alá bocsáttatnak. Ha a tár-
gyalásnál különböző nézetek nyilvánulnak, azok felett a szavazás dönt. A szavazatok 
egyenlősége esetére az elnök szavazata dönt. A szavazás többsége szerint hozott határo-
zat esetére, a kisebbség véleménye is feljegyzendő, és az illető tagok által aláírandó, 
vagy az illető, írásba foglal t kiilön vélemény az ügydarabhoz csatolandó. A letisztá-
zott vélemények az elnök és legelább még egy tag által aláirandók. 

Az üléseken tárgyalt ügyekről tárgyalási iktató vezettetik. 
A tárgyalás menete, valamint az egyes tagok által előadott tárgyak az ülés; 

jegyzőkönyvekben röviden megemlittetnek. Ezen jegyzőkönyvet a legfiatalabb t a g ve-
zeti és kivUle még az elnök is aláírja. 

17. §. Az építészeti küldöttség irodai munkáit egy kiadó, egy lajstromozó és egy 
iroda-titkár végzik, kiknek elseje az iktatót vezeti, a rendeleteket kiadja, a t isztázato-
kat összeolvassa ds á l t a lában az irodamunkálatok felett felügyel. 

Ezen bizottság egész 1851-ig minden épitkezési kérdéseket, tehát a vas-
útiakat is tárgyalta. 1851-ben azonban a közmunka-minisztériumban egykülön 
vasúti osztály alakíttatván, az ezen osztály által tárgyalt ügyek a bizottság 
birálata alá már nem bocsáttattak, hanem a vasúti szakosztályban szervezett 
műszaki osztály van rendszeresítve. 

A bizottság tagjainak száma ez idő szerint 32. 
Elnöke az építészeti főigazgató, tagja a vasúti szakosztály főnöke is. 

Eddigi előadásomból látható, hogy a legtöbb continentalis állam köz-
munka-ügyeinek czélszerű kezelése ércekében műszaki bizottságokat szer-
vezett, tagjaiul legkitűnőbb mérnökeit választván ; hogy ezen szakbizottságok 
vannak hivatva a felmerülő ügyeket érdemileg megvitatni, azok tárgyában hatá-

rozni, illetőleg javaslatot tenni, s hogy a minisztérium o s z t á l y a i ezen javaslatok 
szerint kötelezvék az ügyeket elintézni. Ezen szakbizottságok Franczia- és Po-

roszországban másfél század óta működnek és mindkét államban ez intéz-
mény idővel is tovább fejlesztetett; ezen államok • példája tehát határozottan 
ilyen szakbizottságok alakítására utal. 
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Minden államban melynek kormánya a közmunka és közleledés ügyei-
re nagy befolyást gyakorol és melynek működése ennélfogva sokoldalú, ily mű-
szaki bizottságoknál ezélszerübb szervezetet találni alig lehet. 

Előnye ez intézménynek először az, hogy a közmunka mjmi&terium üitéz.-
keriéseinek egyöntetűsége, vagyis a különböző osztályokban tárgyalt ügyeknek .. | 
egyenlő alapelvek szerint s ennélfogva igazságos elintézése biztosíttatik. Ezen 
* . M l n i , i II i II I i , M . i á l l l l i « i r i l l | - i I I, I I M I H H I I I I I I I T ' l   

kívánatos egyöntetűséget az, nogy valamennyi osztálynak közös főnöke a minisz-
ter, már azért sem képes biztosítani, mert lehetetlei.u hogy a minisztérium 
ügyeinek halmaza mellett, a miniszter maga döntő befolyást gyakoroljon min-
den ügyben. 

Második előnye, hogy az ügyek, különösen azok, melyek szakkérdések 
eldöntését igénylik, czélszerübben intéztetnek el ilyen szakbizottságok mint az 
osztályokba beosztott tisztviselők által. 

A kérdéses szakbizottságok tagjai ugyanis többnyire a középitészeti 
felügyelők, tehát azon tisztviselők kiknek feladatuk a külső munkák folya-
mát figyelemmel kisérni és ellenőrizni s a külső közegek által bemutatott terve-
ket tanúlmányozni, bírálni s bizottsági ülésekben megvitatni. E tisztviselők 
semmiféle írásbeli vagy kezelési teendőkkel elfoglalva nem lévén, minden 
idejöket kizárólag szellemi tevékenységüknek szentelhetik; ennek folytán oly 
széles látkörű és nagy tekintélyű bírálókká is fejlődnek, hogy javaslataikat 
a minisztérium nagy megnyugvással fogadhatja. 

De a szakbizottságok czélszerü működésének feltétele is, hogy tagjaik 
kizárólag ezen működésnek szentelhessék minden idejüket és tehetségüket, mert 
a kitűzött czél elérve nem lesz. ha e bizottságok a minisztériumnak az osztá-
lyokban működő tisztviselőiből alakíttatnak; mert ezen tisztviselőknek ké-
pességük rendszerint nem elegendő, idejük pedig soha sem lesz. 

Arra ugyanis hogy valaki jó szakember legyen, okvetlenül megkívántatik, 
kogy alkalma legyen a munkák gyakorlati létesítése körül magának folytonosan 
tapasztalatokat szerezni s tanulmányait folytatni; ezen két féltétel pedig alig 
egyesíthető az illető tisztviselőnek irodai működésével. 

De tegyük fel hogy a rendszerint hiányzó képesség egyes, az osztályokban 
alkalmazott tisztviselőknél meg volna; ez esetben ezen kitűnő képzettségű 
hivatalnokoknak, kik szakkérdések megoldására tanulmányaik s tapasztalataik 
alapján képesek, írásbeli fogalmazási munkákkal való elhalmozása a legnagyobb 
munka- és erőpazarlás; mert ily tisztviselők szellemi munkájának az állam sok-
kal több hasznát veszi, mint az iroda működéssel járó anyagi tevékenységüknek. 

A szóban forgó szakbizottságok alakítása ennélfogva a legczélszerűbb 
munkafeloszfas" mert azők~kík hivatva vannak a fontos kérdéseket eldön-
teni, nem kárhoztatnak egyszersmind arra, hogy ezen döntvények foganatosí-
tására szükséges fogalmazási munkákat is elvégezzék. 

Annak, hogy a bírálatra hivatott műszaki tisztviselők testületileg tanács 
koznak és nem külön adják egyéni vélemenyüket az egyes hozzájok intézett 
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ügyek iránt, azon nagy előnye van, hogy az ügyek sokkal behatóbban tárgyal-
tatnak mint különben történnék. 

A mérnöki tudomány mai terjedelme mellett ugyanis nincsen mérnök, ki 
annak minden szakában egyaránt jártas lenne: a legfontosabb ügyek pedig" 
rendszerint többoldalú jártasságot, széles körű ismereteket igényelnek s en-
nélfogva egy bizottság alaposabb véleményt fog mondani ily bonyolult kérdések-
ben, egyes egyéneknél. 

Végre harmadik és nem legcsekélyebb lőnye ezen t^giyletrtanácskozások-
nak az, hogy a résztvevő tagokra vannak a legüdvösebb befolyással, inert a 
mindennap felmerülő gyakorlati és tudományos kérdések megvitatása a legal-
kalmasabb eszköz arra, hogy a bizottsági tagok egymás tapasztalatait s ösmere-
teit kölcsönösen kiegészítsék,s ez által tudományos haladásukat elősegítsék. 

S ezzel befejeztem előadásomat, mely tárgyának sokoldalúságánál fogva 
csakis futólag érinthetett némely nagy érdekű részletet. Midőn köszönetet 
mondok szives türelmükért, leghőbb oliajtásom: vajha flőadásom a megpendí-
tett ügy iránti nézetek tisztázásához hacsak némi részben is járulna ! 


