AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI.
XCYl-ik választmányi ülés.
1874. évi február 21-ikén.
Elnök: Hollán Ernő.
Jelenvoltak: Hieronymi Károly, Reitter Ferencz, Metzner Antal.
Ambrozovics Béla, Suján Ferencz, Erdei Benedek, Leutner Károly, Ney Béla,
Lechner Lajos, Zofahl Gusztáv, Nagy János, Domaniczky István, Hajnal
Antal, Lechner Gyula, Weber Antal, Nagy Dezső, Szahlender Károly, Herrich Károly, Mokry Endre.
1. Olvastatott a f. hó 7-ikén tartott választmányi ülés által az alakulóban lévő »Temesvidéki mérnök és épitész-egylet« alapszabályai tervezetének
megbirálására kiküldve volt bizottságnak jelentése.
E jelentés alapján beható tárgyalás és megvitatás után határoztatott:
a) a választmány örömmel vesz tudomást a temes\idéki szaktársaknak a
mérnöki és épitészeti ügy előmozdítása érdekében szándékolt egyesüléséről.
b) A tervezett egyletnek a m. mérnök és építész-egylet fiókjaként leendő
megalakulásába azonban az egylet csak közgyülésileg és alapszabályainknak
megfelelő módosítása mellett adhatná beleegyezését.
A választmány szívesen ajánlja fel a két egylet közt kötendő ily szorosabb viszony létesítésére közvetítő szolgálatát; ezen készségét azonban a tervezett alapszabályoknak, különösen a 2. §. d. és 6. §. b. pontja alatt foglalt
határozatoknak az egyletünk alapszabályain keresztül vonuló és ezek 24. §-ában
világos kifejezést nyert szellemében leendő előzetes megváltoztatásához kénytelen kötni.
c) A titkár megbizatik, hogy erről a »Temesvidéki mérnök és építész egylet« alapitóit a szokott módon értesítse, s e mellett értésökre volna adandó,
hogy eltekintve a fennebbiektől s a részletektől (mely utóbbiakra nézve közelebb érintkezés a közvetlenebbül érdekeltekkel és bővebb megvitatás volna
kívánatos) a kiküldött bizottság véleménye alapján, a választmány a beküldött
alapszabályokat általában olyanoknak tartja, melyek mellett a tervezett egylet a siker reményében kezdhetné meg működését.
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2. Fölolvastatott Domaniczky István választmányi itag levele, melyben
kijelenti, hogy a választmány részéről f. é. febr. hó 7-ikén tartott ülés határo-.
zatában iránta nyilvánult bizalom folytán, a mult hóban benyújtott, s a fentebbi
választmányi ülésben tárgyalt lemondását a választmányi tagságról, visszavonja.
Örvendetes tudomásul vétetett.
3. Felolvastatott az »Országos magyar iparegyesület« felhívása, melyben
felkéri egyletünket, hogy kebeléből két oly szakértő tagot megnevezni sziveskedjék, kiket az iparegyesület a hozzá benyújtott Müller Ernő-féle légjáró
gőzös tervezetének az általa kiküldött két taggal együttesen eszközlendő
megvizsgálására felkérnie lehessen.
Ily szakértükül Nagy Dezső és Verderber István tagtársak ajánltattak.
4. Olvastatott a m. kir. államvasutak igazgatóságának levele, melyben
értesiti egyletünket, hogy az igazgató tanács az egylet ajánlatát, mely szerint
a m. kir. államvasutaknak 1874. évben közlönyünkben közzéteendő hirdetményeiért a dijtamultévi 240 forintnyi átalányban állapítja meg, elfogadta azon
kikötéssel, hogy a hirdetmények az államvasutak kezelése alatt álló eperjestarnowi vasútra is kiterjesztethessenek, s felkéri egyúttal egyletünket, hogy az
illető egyezmény megkötése végett egy meghatalmazottat kiküldeni sziveskedjék.
A kikötött új feltétel elfogadtatik s az egyezmény megkötésével Ambrozovics Béla titkár és szerkesztő bizatik meg.
5. Meczner Antal igazgató következő előterjesztést teszi:
a) bemutatja Mendl István számláját, az uj helyiségekben készitett gázcsővezetésről. A 338 forintra rugó kiadást, a m. mérnök és épitészlegylet, a
természettudományi társulat, és a társas kör közt egyenlőn javasolja megosz-.
tatni azon okból, mert mindenik fél helyiségeibe körülbelül egyenlő hosszúságú
gázcsövek vezettettek be.
A javaslat elfogadtatott, s az előadó igazgató a számlának ily értelemben utalványozására felhatalmaztatott.
b) Egyleti házunkban 3 lakás felmondatott, s az illető felek csak tetemes házbérleszállítás mellett hajlandók a lakást továbbra is megtartani. A
közelebb tartott választmányi ülésben nyert felhatalmazás folytán a mai lakásviszonyok közt mellőzhetlen csekélyebb mérvű házbérleszállitást már megtette,
de ezen túlmenni nem tartja czélszerünek.
A kérdés beható megvitatása után a választmány abban állapodott meg:
hogy helyeselvén az igazgató eljárását, további házbér leengedésnek helyt
nem ad.
c) Több lakónk panaszt emelvén az iránt, hogy a menyezeteken jelentékenyebb repedések mutatkoznak, czélszerünek vélné, ha már a felek megnyugtatása végett is, választmányikig történnék intézkedés.
Határoztatott, hogy a néhány nap múlva összejövendő collaucláló
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bizottság ezen ügy megvizsgálására különösen is figyelmeztessék; egyúttal felkéretett Weber Antal választmányi tag, hogy a dolog mibenléte iránt előzetesen is meggyőződvén, a szükséghez képest intézkedjék.
6. A titkár bejelenti Landes István tagtársunknak f. évi január 17-ikén
történt halálát.
Résztvevő tudomásul vétetett.
7. Uj tagokul felvétettek!
Alapitó tagnak: Verebély Imre, ajánlja Tolnay Lajos;
Rendes belső tagokul: Bucsi József, ajánlja Éltető Elek,
Geiduschek Zsigm. »
Szentes Aurél.
8. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy János és "Weber Antal kérettek fel.

Egyetemes szakiilés.
1874. évi február 28.
Elnök: Hieronymi Károly.
Jelen volt 60 egyleti tag.
Az elnök megnyitván az ülést, felkéri Koczó Pál egyleti tagot bejelentett értekezésének felolvasására,
Koczó Pál felolvassa értekezését, melyben a Rákos pataknak a kerepesi
úttól a Dunáig hajózható csatornává leendő átalakítására vonatkozó tervét
ismerteti.
E csatorna mely a Rákos pataktól kiindulva a rákosi réteken áthaladna,
hajózható lenne és egyszersmind a rákosi földek ármentesitését is eszközölné.
Ezen tervezetre — úgymond — indíttatva lön a több év előtt a fővárosi körökben
általános vita tárgyát képezett Reitter-féle csatorna-terv által, mely a város
közlekedési szükségletének nagy gonddal iparkodott megfelelni, de a melynek
vonala nagyon is mélyen behatolt volna a városba, minélfogva egyrészt, másrészt pedig a földdrágulás által előidézett nehézségek folytán egészen el lön
ejtve, jóllehet magának egy csatornának az iparra és kereskedelemre, és így közvetlen a város felvirágzására szolgálandó fontossága általánosan el van ismervePest, mint kereskedelmi és iparváros természet szerint csak a meglevő
víziút mentében fejlődhetik. A városnak hosszában való túlságos terjeszkedésével azonban több baj jár, és pedig 1. az utak föntartása és tisztántartása elérhetlenné válik; 2. bizonyos czikkek, mint tüzelőfa, kőszén, kő, tégla,
stb. rakhelyei a város drága bérletű belső részeiben tarthatók nem levén, kénytelenek mindinkább kijjebb vonulni, mi által a szállítási költségek aránytalan
mérvben felszaporodnak és az említett czikkek fölötte drágulása idéztetik elő; 3.
végre a városnak hosszában való terjeszkedésével fejlődésének gát vettetik.
Lelkes fogadtatásra is talált ama csatornaterv, melynek czélja lett volna a város
körül uj vízi utat létesíteni és így 1. a várost összpontosítani, 2, a vízuton
érkező különböző anyagoknak uj rakhelyeket szerezni.
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Az egész tervezetnek az az egy hibája volt, hogy a várost igen szűk körben fogta körül. Előadónak állitása szerint: terve az előbbinek minden előnyeivel bir, annak hátrányai nélkül, a mennyiben a mai tulajdonképeni városon
kívül elég távolságra az elérendő czélra nézve azonban mégsem túlságosan távol
öleli körül a várost és egyúttal egy patak szabályozásával nagy hasznot okoz.
A tervezet egy hajózható csatornából, mely a Paskal-féle malomnál a Rákos
pataktól tápláltatva, 0 fölött 45' X 30"-nyi fekvéssel bir egész a rákosi összekötő
pályaudvarig, hol egy hajózsilippel ellátva, a vasúti vonalon át 0 fölött 15'-nyi
fekvésben halad tovább, mignem az ördögárok közelében egy harmadik hajózsilip által a Dunával összeköttetésbe lép. Előnyei a tervnek 1. a rákosi kültelkek — mintegy 2500 hold vizárnak kitett síkföld — ármentesítése, 2. a dunaszabályozás által már több iparvállalat kimozdíttatott helyéről, és a felső dunaparton
egész a kikötőszigetig levő vállalatok szintén bizonytalanságban vannak jövőjük
iránt, melyek tehát vízi-utra utalva összeköttetésben a Dunával a csatorna
alacsony partjain alkalmas tért találnak. 3. A rakpart kiépítése akadályozza
és drágítja az épületfa kirakását és a Duna hosszában való nagymérvű telekárverelés kiszorítja az ipart innen. Olcsó, majdnem költségnélküli ki- és berakodást Pesten előadó csak a létesítendő Rákos-csatorna olcsó part-telkein tart
lehetőnek. 4. A tervezett csatorna az oszt. államvasút rákosi indóháza mellett fut, mely 37 egész 38' fölül fekszik a Duna sempontján és azt, illetőleg
az összekötő vasutat egyenes összeköttetésbe hozza a felső Dunával, mely
körülménynek nagy hordereje szembetűnő. 5. A csatorna kiterjeszkedik továbbá a kerepesi út azon pontjáig, hova a kőbányai úgynevezett fehér út torkollik és összeköti ilyformán a Dunával az ottani serfőződéket, téglavetőket és
sertés-hizlalókat. 6. A csatorna magasan fekvő víztartóként is használható a
városi ganéj csatornák tisztítására. 7. Mintegy 4000 négyszögölnyi csendes
víztükörrel bírván, átlagosan véve telenként 400,000 mázsa jeget nyújthat és
igy egyedül képes volna a város jégszükségletét födözni.
E csatornaterv kivitelét, előadó közérdekű szempontból a város erkölcsi
súlyának támogatásával a magán-vállalkozásnak véli átengedendőnek, mely
társulat mint az az elősoroltakból kitetszik, és tekintve nyereményét, tőkéjét
rövid idő alatt törlesztené és az országnak örök időre áldására szolgálna.
A forgalmat előadó következőre véli becsülhetni é. p.
60—70,000 öl fa = 200 hajó
40 millió tégla = 800 »
kő és épületfa = 1000 »
2000 hajó
1
mi tehát 5 j2 hajó forgalmának felel meg 24 óránként. Az ördögmalomnak
fenállása alatt a legkisebb vízmennyiség előadó szerint 10 köblábra volt feltehető és igy a pataknak óránkénti 60 X 60.10 = 36,000' viz szállítására
számíthatni, mi a zsilipeknek 3 óra alatti megtöltésének felel meg. Kilátás van
ennélfogva 8 hajónak be és 8 hajónak kieresztésére a legszűkebb időszakban,
Magy. me'rn. és épit.-egyl. közi. VIII. köt.
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mi igen csekély, ha tekintetbe vesszük, hogy épen olyankor mosatná leginkább a
város csatornáit a Rákos vizével. De hozzájárul azon körülmény, hogy a kerepesi út mentében a fehér-út táján lévő kutak viztükre 50 lábnyira haladja meg
a Duna sempontját, és ezen kutak konyhakertek öntözésére az év szárazabb
szakában erősebben vétetnek igénybe a nélkül, hogy panaszra okot adnának,
minélfogva feltehető tehát, hogy a csatornának 3-ik osztálya is találand
földalatti tápvizet. Továbbá állítja előadó, hogy a rákosi rétek mentében a
legszárazabb időszakban sem lehetett észlelni a kutak vizttikrének apadását
oly mértékben, hogy az jóval felül nem haladná a tervezett csatorna víztükrét,
mi jó reményt nyújt a 2-ik osztályra nézve. Előadó még ezenkívül felemlite ni
szükségesnek találja, miszerint a hengermalomban számos éveken át tapasztaltatott, miszerint az ottani kút a Duna apadásával vagy áradásával oly
kevés összeköttetésben van, hogy igen sokszor 5 láb differencziát constatáltak a kút és a Duna viztükre között. A kút viztükre majdnem invariabilisnak mutatkozik és többen ezen kút vizét rákosi viznek tartják, mi az első
osztályra nézve lényeges. Végül megemliti még előadó, hogy a 2500 holdnyi
rákosi ártér talaja a melyet a csatorna majdnem közepén átszel, egy és két
ölnyi turfa-réteg. Ezen réteg terjedelmét mintegy 10,000 holdnak állitja előadó, miután több rendbeli kutásásoknál p. o. a kerepesi vámnál az omnibusztársulat istálótelepén is kiderült, hogy nemcsak annyira terjeszkedik, a menynyire azt a földszínen látni, hanem jóval tovább is.
Az előbb mondottakkal előadó azon jó reményét akarta indokolni, a
mely alapján a csatorna kút gyanánt alforrásokból is fog táplálkozhatni.
A tnrfaréteget pedig előadó mintegy magyarázatának állitja azon körülménynek, hogy daczára a Rákos-patak egyenetlen vízmennyiségének a földár
képesíttetik mintegy szabályozó víztartóként közreműködni. Bizonyítékul felemlíti, hogy 10,000 holdra csak 10.000,000 turfát véve 20'—50' nulla feletti
magasságban egy lejtős és vízmentes agyagtalajon fekvőt, a melyet a Rákospatak rendes és árvizeivel, a körüle lévő magaslatok hó- és esővizeivel saturál és — mint tudva van 25 W turfára 85 ffl vizet véve a 10.000,000° turfa
7 7'2 millió vizet tartalmaz, mely v í z m e n n y i s é g = = 15,000 zsilip megOUU
töltésére volna elegendő. 50 száraz napot szorozva 20 zsilip-töltéssel = 1,000
zsilip, mely a turfás víztartónak mintegy 7 °/0 -át igényelné.
Záradékul előadó még megemlíti, hogy felolvasásával tulaj donképen az
eszmét szakavatott tagtársaival megismertetni akarta, hogy azok, kik vele
foglalkozni kedvet és hivatást éreznek egész nyugalommal megérlelhessék e
közérdekű tervet, — melynek valósítása, szerinte csak az időközben bekövetkezett pénzügyi válságon tört meg — mig ismét jobb kilátás támad ilynemű
vállalatok életbeléptetésére.
Az előadás után Herrich Károly kételyét fejezi ki az iránt, hogy a tervezett csatorna a hajózáshoz megkívántató vízmennyiséggel elláttathassék,
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miután értekező e részben földalatti, illetőleg a turfarétegből átszivárgó vizre
is számít.
Több oldalról hasonló értelemben történt és a remélt forgalom nagyságát is kétségbe vonó felszólalás és az értekező ellenészrevételei után, az elnök
kérdést intéz az értekezőliez, vájjon felolvasását, mint új eszme megpenditését
ezúttal egyszerűen tudomásul vétetni, avagy eszméje megvalósítása érdekében
azt bővebb megvitatás tárgyává tenni kivánja-e, mely utóbbi esetben kívánatosnak tartaná, ha az értekező egy más, e czélból tartandó ülésen a gyakorlati
eredményt egyedül biztosítható positivabb és hiteles adatokkal támogatott
előadást tartana ?
Miután az értekező kijelenté, hogy czélját e felolvasással egyelőre elértnek tekinti, következett a napirend második tárgya:
A bécsi köztárlaton kiállítva volt Tilgmann-féle homokszoró gép ismertetése Ozoray Árpádtól.
Az értekező felolvasása után, az elnök mindkét felolvasónak a szakülés
köszönetét fejezvén ki, az ülést feloszlatta.

Egyetemes

szakülés

1874. évi márc. 7-ikén.
Elnök: Hollán Ernő.
Jelenvolt 79 egyleti tag.
Tárgy: Z s á k H u g ó felolvasása: a budapesti dunaszabályozás I I I .
szakaszában eddig végrehajtott munkálatokról és a folyammeder jelenlegi
állapotáról.
A felolvasó előrebocsátván, hogy a dunaszabályozási IlI-ik szakasz a
Duna balpartján épülő új vámháztól kezdve a jobboldalon lévő pontig terjed,
felsorolja az ezen szakaszban 1871. évi sept. hónaptól kezdve 1873. évi őszig
teljesített szabályozási munkálatokat. Érdekesen ismertette a munkánál használt kotrógépeket, és azok munkaeredményét, nem különben a soroksári Dunaág elzárásának munkáját,A I I I . szakaszban az eddigi munkaeredmény röviden a következőkben
foglalható össze:
A párhuzam-müvek nagyobb részben elkészültek.
A soroksári Dunaág zártöltése, mely a torkolattól Soroksár felé 1,600
ölnyire építtetett, úgyszintén a torkolatnál levő kövezett gát csaknem egészen készek.
A Csepelsziget csúcsa megerősíttetett,
A Duna medre kotrás által kellőleg mélyittecett.
14*
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A felhasznált anyagmennyiség szerint pedig készíttetett összesen:
17.400 köböl kőhányás
118,662 » feltöltés
1,700 • öl kőburkolat.
A mederből kikotortatott 120,000 köböl porond, melynek nagyobb része
a I I I . szakasz feltöltési munkáira fordíttatott *).

Egyetemes

s z a k ülés.

1874. márc. 21-ikén.
Elnök: Hollán Ernő.
Jelen volt 62 egyleti tag.
Tárgy: Czekelius Aurél értekezése: »Az épitési kövek szilárdságáról és
liordképességéről.
Az elnök megnyitván az ülést, az előadó felolvasta értekezését, melyet
azon inditványnyal fejez be, hogy a magy. mérnök és épitész-egylet indítsa meg
magyarország valamennyi épitési anyagainak gyűjtését, s azoknak építési
czélokra használása tekintetéből tétessen kimerítő kísérleteket és észleleteket.
*) Ezen előadásról közlönyünk bővebb kivonatot fog hozni.
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