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E g y e t e m e s s z a k ii l é s. 
1874-ik évi jan. 10-ikén. 

Elnök: Hol Ián Ernő : 
Jelen volt: 70 egyleti tag. 
Tárgy : Baclil József értekezése a margitszigeti híd vasszerkezetéhen al-

kalmazott robbantó kamarákkal tett kísérletekről. 
Azon czél elérésére, hogy háború esetében az ellenség a hidat ne hasz-

nálhassa, robbanó kamarák készíttettek a hidoszlopokban, s ezek segélyével 
aztán szükség esetében a híd szétromboltatott. Ez által azonban több rombol-
tatott le, mint a mennyi a kitűzött czélra, az ellenség átkelésének meggátlá-
sára, szükséges volt, s igy minden czél nélküli fölösleges pusztítások és tete-
mes károk okoztattak. A szóban lévő kísérletnek tehát az volt a fel-
adata, meggyőződést szerezni arról, vájjon az épiilö félben lévő margitszigeti 
hídnak felső vasszerkezetében lehet-e oly robbanó kamarákat alkalmazni, 
melyek által a kitűzött czél, az ellenség átkelésének meggátlása eléretik a nél-
kül, liogy az egész híd, főleg pedig a tetemes költségbe és időbe kerülő hid-
oszlopok szétdulatnának, vagyis leliet-e ezen robbanó kamarák segélyével a 
híd vasszerkezetét rögtön szótvettetni ? A tett kísérlet fényes eredménye 
minden várakozást felülmúlt. 

Az előadó részletes rajzokban mutatá be a robbantó kamarák többféle 
szerkezetét, s leirá ügy a lőporral mint adynamittal a gubacsi határban tett 
kísérletek eredményét, melyek semmi kétséget sem hagynak fel arra nézve 
hogy ily módon a margitszigeti liid felső vasszerkezete egy pillanat alatt 
szétrombolható. E szerint a hídfőknek vagy közép oszlopoknak robbantó ak-
nákkal ellátása teljesen feleslegessé bizonyúlt, minélfogva ily aknák nem is 
alkalmaztattak. 



Egyetemes szakiilés. 
1874. jan. 17-én. 

Elnök: Hollán Ernő 
Jelen volt: 76 egyleti tag. 
Tárgy: Scliober Albert értekezése a lupkowi alagútról. 
A lupkowi alagút, melynek egy része Magyar- más része Gácsországba 

esik, nemcsak legnevezetesebb de legköltségesebb műtárgya az első 
Gácsországi vasútnak, mely Mihályitól Przemyslig terjed. Az előadó érdekesen 
ismertette azon példátlan nehézségeket, melyekkel ezen csak 416 méter 
hosszú algút építésénél küzdeni kellett az átfúrandó hegység rendkívüli rosz 
minősége miatt. A hegység rendkívül nyomósnak mutatkozott, mert az alagút 
úgynevezett nyereg-»ben fekszik a hol jobb és bal felül összetalálkozván a vizek, 
szilárd talaj már előre sem volt várható. / 

Epitési rendszerül az úgynevezett »angol rendszer« választatott. A fa-
lazás eleinte igen jó minőségű kárpáti homokkővel kezdetett meg, de ez nem 
volt képes az úgyszólván mozgásba jött hegy nyomásának ellentállni, s több 
már kifalazott öv összenyomatott. Később aztán gránitkő használtatott 
falazásra. 

Ezen alagút a világ legdrágább és ez értelemben legnevezetesebb alag-
útja, mert folyó métere kerekekszámban, 6000 forintba fog kerülni, tehát közel 
hatszor annyiba, mint az alagutak rendesen kerülnek, és háromszor annyiba, 
mint a mennyibe a világhírű Mont-cenisi alagút folyó métere került.*) 

A II. szakosztály 1874. január 2l-(likéii tartott ülése. 
Elnök: Herricli Károly. 
.leien voltak : Metzner Antal, Micskey Imre, Bodoky Lajos, Lechner 

Gyula, Stenger Gyula, Éltető Elek, Zsák Hugó, Fábián János, Hajnal Antal, 
Nádory Nándor, Képessy Géza, Riesz János és Mokry Endre. 

1. Elnök megnyitván az ülést, minthogy a szakosztálynak rendes jegyzője 
nincs az ülés jegyzőkönyvének vezetésére Mokry Endre tagot kérte fel. 

2. Elnök: bemutatja a bécsi dunaszabályozás fővezetője, Wex Gusztáv 
cs. k. minist, tanácsosnak in. é. nov. 20-dikáról kelt s egyletünkhöz érkezett 
átiratát, melyei az »Über die Wasserabnahme in den Quellen und Flüssen 
und Strömen bei gleichzeitiger Steigerung der Hochwasser in den Cultur-
lándern« czimű s a bécsi világkiállítás nemzetközi juryje által disz-oklevéllel 
kitüntetett értekezésének egy példányát megküldi áttekintés végett, és figyel-
münkbe ajánlva azon nagyfontosságú jelenséget, melyet szerinte a folyók rendes 
vizeinek folytonos fogjásáia, de (gymumind árvizeinek gyakoribb voltára 

*) Ezen érdekes előadás közlönyünkben egész terjedelmében fog megjelenni. Szerk, 
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s nagyobb állására né/vc a Duna, Rajna., Elba, Visztula és Odera íolyőknál 
tett észleletek tanúsítanak, s melyek további következményeikben épen Ma-
gyarországban a hol legújabb időkben az erdőirtások, a tavak s belvizek ie-
csapolásai stb. nagyobb mérvben munkába vétettek úgy a folyók hajózható 
állapotának és egyéb hasznosításának hanyatlására, valamint az árvizek fo-
kozottabb veszélyeire nézve aggasztó jövőt tesznek kilátásba : 

felhívja egyletünket, hogy a mi folyóinkról is hosszabb évsorozatokra 
terjedő vizállási s emésztési adatokat begyüjtsünk, azokat az értekezésében 
foglaltakhoz hasonló módon összeállítsuk, a tapasztalt jelenségek okait föl-
derítsük, azután fáradozásaink eredményét közzétegyük és a mennyiben az 
övével megegyező következtetésekre jutnánk, azokra úgy a kormány mint a 
közönség figyelmét felkérve, a megfelelő óvintézkedéseket a baj tovább terje-
dése ellen ajánlatba hozzuk; 

egyúttal arra is kéri egyletünket, hogy a folyóinknál jövőre is az irány-
ban netalán teendő észleleteink eredményeit a maga idején vele közöljük, hogy 
ö azokat további búvárlatai és közéteendő összeállításainál a tudomány érde-
kében szintén felhasználhassa. 

Határoztatott, hogy a szakosztály, méltányolva \Vex úr búvárlatainak 
nagy és gyakorlati fontosságát, azokban közreműködni kész; a kívánt 
vízállási s emésztési adatok gyűjtésére s összeállításának eszközlésére elnök 
urat felkéri; s egyidejűleg az egylet választmányához folyamodik, hogy a 
fölmerülő költségek fedezésére 120'—150 ftnyi pénzsegélyt az egylet 
pénztárából rendelkezésünkre bocsásson. 

Elnök ur ezen megbízatást elfogadja oly kikötés mellett, hogy az össze-
állításban több egyleti tag támogatásáról biztosíttassák, mely közreműkö-
désre Bodoky Lajos, Lechner Gyula és Micskey Imre tagtársak kéret-
tek fel. . 

Végre határoztatott, hogy a begyűjtött adatok összeállításának ered-
ménye a maga idején a természettudományi társulattal közlendő, és ez a jö-
vőre ajánlandó óvintézkedések iránt legilletékesebb nézeteinek s véleményé-
nek közlésére felkérendő lesz. 

3) Elnök: emlékezetbe hozván, hogy az osztály jegyzője Lauka József 
beteges állapota miatt a jegyzőségről már régebben lemondott, a szakosz-
tályt új jegyző választására hívja fel. 

A választás titkos szavazás mellett megejtetvén: Bodoky Lajos 9, Mok-
ry Endre 4 és Zsák Húgó 1 szavazatot kapott. Azoban Bodoky Lajos a 
megválasztást el nem fogadván, a másodszori szavazásnál Mokry Endre 10, 
Zsák Húgó 1, Bodoky Lajos 1 és Micskey Imre 1 szavazatot nyert. Eszerint 
Mokry Endre lett a szakosztály rendes jegyzője. 

4. Végre elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Metzner és Micskey urakat 
Jséri fel. 
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Egyetemes szakülés. 
1874-ik. évi jan. 24-kén 

Elnök: Herricli Károly 
.leien volt: 66 egyleti tag. 
Tárgy: Kunvári Fülöp értekezése : az Amsterdamtól az Ejsza'4 tengerig 

épülő csatornáról. 
Az értekező ismertette ezen csatorna építésének czélját, mely nem 

egyéb mint Amsterdam városát egy minden időben biztosan használható vizi 
út által az Északi tengerrel összekötni, ismertette továbbá ezen nevezetes csa-
torna, nemkülönben ennek torkolatánál az Északi tengeren épített kikötö 
méreteit, építési módját, és az azoknál előfordult rendkívüli nehézségeket. 

Az előre haladott idő miatt az értekezés befejezése a jövő szakülésre lia-
lasztatott. 

i 

Egyetemes szakülés. 
1874-ik. évi január 31-én 

Elnök: Sztoczek József. 
Jelen volt: 50 egyleti tag. 
Tárgy: A fővárosi közmunkák tanácsa műszaki osztályának vezetője 

által a főváros csatornázására nézve készített terv feletti bizottsági vélemény 
felolvasása és megvitatása. 

A bizottság megválasztott elnöke és előadója, Kherndl Antal úr a bizott-
sági vélemény felolvasása előtt előadja, hogy a m. é. junius 14-én tartott egye-
temes szakülésből kiküldött 6 tag közül előadón kívül csak Vogler József. 
Lechner Gyula és Horváth Farkas, továbbá a később beválasztott Yidéky 
László és, mint szakértő vegyész, Wartha Vincze vettek részt. Zsigmondy 
Vilmos a bizottság megalakulása idején a bécsi kiállításon lévén elfoglalva, a 
bizottságból kilépett, Zsák Hugó pedig az első ülések egyikére — a meghívó 
nem jutván idején kezéhez — meg nem jelenvén, az előhaladott későbbi ta-
nácskozmányokban sem vett tevékeny részt. 

A kiváló gonddal és alapossággal kidolgozott terjedelmes és kimerítő 
jelentés felolvastatván, az elnök netaláni észrevételeik megtételére hívja fel a 
tagokat. 

A jelentés érdeméhez ezúttal hozzá szólni senki sem kívánván: 
Hajnal Antal indítványozza, hogy e közérdekű és fontos tárgy kellő megis-

mertetése és tanúlmányozhatása czéljából a felolvasott dolgozat egész terjedel-
mében legalább 1000 példányban kinyomassék és közrebocsáttassék. Lechner 
Gyula kimondatni kívánná, hogy a lenyomandó példányok csak egyleti tagok-
nak küldessenek meg. 

Ambrozovics Béla azon nézetének ad kifejezést, hogy a dolgozat egysze-
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í'iien a megbírált terv megelőző rövid ismertetésével együtt, csak a közlönybe 
volna felveendő, ejelen dolgozat pedig— miután alapszabályaink szerint tudo-
mányos kérdésekben az egylet, mint olyan nem nyilatkozik: — mint a kiküldött 
bizottság véleménye a választmány utján a közmunkatanácshoz felterjesztendő. 

Az elnök azon megjegyzésére, liogy a további teendők, a választmány 
illetékességéhez tartoznak, liatároztatott, hogy a dolgozat a választmány elé 
terjesztetvén, fejeztessék lri a szakülés azon kívánsága, hogy az, a megbírált terv 
rövid de jellemző ismertetésével együtt, az egylet közlönyébe egész terjedel-
mében felvétessék. Egyéb tárgy nem lévén az ülés bezáratott. 


