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K ö z u t a k .

A bádeni nagyherczegség anya-államát képező 65 • mfdnyi bádeni őrgrófság, a szomszédos Francziaország példája után, már a múlt század vége felé
elismerte az államkormány feladatáúl az utak s általában a műszaki ügyek rendezését. E czélból az utak gondozására 1775-ben uti főfelügyelőséget, majd
1789-ben, a többi műszaki ügyek kezelésére két külön »ingenieur departementc
állított fel és a »Rent kamara« főnökének elnöklete alatt akétingenieur departement főnökei, s a rentkamarához beosztott technikusból, kinek különben a
mérnök növendékek képzése volt főfeladata, műszaki tanácsot alkotott.
A műszaki tanács szervezete már 1796-ban megváltozott a mennyiben az
öt kamara-tanácsos és két mérnökből állíttatott össze, s határozatai jegyzőkönyvi
kivonat alakjában adattak ki végrehajtás végett az eközben egyesűit és az útépítéssel is megbízott ingenieur departementnak.
Az 1803-ik évtől kezdve csaknem évenkint változott a műszaki ügyeket
igazgató tanács szervezete, mely változásokat részint az őrgrófság, 1806 óta
nagyherczegség területének többszöri nagyobbodása, részint az ország más és
más közigazgatási beosztása vonta maga után.
Ezen változások röviden azzal jellemezhetők, hogy a mérnököket a műszaki ügyek administratiójától mind inkább leakarták szorítani, s legfeljebb
mint szakértőket akarták igénybe venni.
A 1808-ik évben nagymérvű vizsgálatok rendeltettek el az oly sokféle
kis darabokból összetömörített, **) akkor már 278 • mfdnyi nagyherczegség
s

) Olvastatott a m. mérn- és épit-egylet 1874. évi máj. 2-ik és 3 0 - á n tartott
egyet.- szakülésen.
* * ) A bádeni nagyherczegség mostani területén még a m ú l t században 2 7 önáll
fejedelem uralkodott, a irodalmi és egyházi lovagrendelet nem számítva.
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minden részeiben, a közigazgatás, iskolák stb. mibenlétének s az utak milyenségének az épitésöknél és fenntartásuknál követett eljárás kipuhatolása tárgyában. Ezen vizsgálatok igen szomorú körülményeket tártak fel, melyek annyival feltűnőbbek voltak mivel a conglomerát csoport magvát képző bádeni őrgrófság egyes utjai már némileg rendezve voltak. A. legtöbb hozzá csatolt részben
útépítésről egyáltalában szó sem volt, mert az nem volt egyéb mint a legszükségesebb szélességnek árok közé foglalása, az út felszínének egyengetése, az
árvíznek kitett útrészeknek rőzse töltésekkel eszközlött kiemelése. A hibás
szerkezet és kivitel miatt gyenge hidak legnagyobb részének nem volt meg a
kellő átfolyási profilja s kopasz boltozataik mint megannyi halmok emelkedtek
ki az út felszínéből a.forgalom akadályozására. A kavicsozást a hol ismeretes
volt, nem ritkán 15—30 c. m. és nagyságú kövekkel s idő kimélés tekintetéből
8 —10 éves időszakokban eszközölték. A frankfurt-bázeli már akkor nagy fontosságú útvonal fenntartásához alkalmazott ötven »út építési direktor« mindenike más és más alapelv szerint járt el útjának fenntartásánál.
A milyen volt az útépítés, épen olyan volt a szükséges munkaerő
összehozatalánál követett eljárás is. Egyik rész az útvámok jövedelme és közmunka, a másik még ezenfelül útépítési adóval építette s tartotta fen útjait a
legtöbb pedig a közmunka szolgálmány minél nagyobb mérvű alkalmazása által
igyekezett még az útvámok jövedelmét is az útaktól elvonni. Általában a közügyek semmiféle részében sem mutatkozott oly sok különféleség és rendetlenség, mint épen az utak mind műszaki, mind administrativ kezelése körül.
A vizsgálatok befejezte után megkezdett politikai reformokban kiváló
gond fordíttatott az útak szomorú állapota megváltoztatására.
A közigazgatásra 1809-ben alakított 10 direktóriumhoz műszaki közegek
adattak az utak műszaki ügyeinek végzésére, s a direktóriumok a meglevő utak
fenntartásánál teljesen, új épitmények előállításánál 500 fr erejéig független
rendelkezési joggal ruháztattak fel.
A központi technicai hatóság az ingenieur departement, mely előbb már
csaknem feleslegessé, vált a belügyminisztériumhoz tétetett át, mely alá a
direktóriumok is tartoztak, s tagjai a belügyminisztérium államgazdászati
osztályába osztattak be. Az állami főmérnök pedig az osztály tanácsban szavazati joggal bíró előadója lett a technikai ügyeknek
Habár az utakra irányult ezen ügyelem, az 1810-ben kiadott út-rendszabály, valamint Tullának az ingenieur departement jeles főnőkének az utak
egyöntetü javítására és fenntartására kidolgozott utasítása nem maradhattak
hatás nélkül az utak javúlására, mindazáltal az útépitészeti ügyek felsőbb
centralizatiójának hiánya csakhamar érezhető lett, miért Tulla 1810-ben
egy beterjesztésében következőleg nyilatkozott :
»A kormányok és igazgatási módozatok előbbi különfélesége, a talaj termékenysége, az ipar és fejvjlágosodottság különböző fokai világosan mutatkoz-
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nak az út és vízépitészetben, a vizek felhasználásában, különösen pedig a mocsáros területek hiányos víz lecsapolásában.
Az előbbi eldaraboltság által minden nagyobb sőt néha a kisebb vállalatoknak is oly akadályok gördíttettek elibe, a melyek ha az egyik oldalról
elháríttattak is, a másikról megújított erővel vettettek fel ismét.
A különböző országrészek egyesülése által most már a nagyobb vállalatok megkezdésének ideje elérkezett.
Hogy Badenben a víz és út-épitészet a tudomány elvei szerint míveltessék
és az által czélszerüség és olcsóság éressék el, egy tulajdonképeni mérnöki
testület szervezése szükséges.
Egy ily testület felett pedig egy igazgatóságnak kell állani, mely annak
egész működését vezesse és megítélje, hogy az évenkint felhasználandó adomány,
mikép osztassék el a legszükségesebb építményekre. Ily igazgatóság nélkül, miként eddig úgy azután is minden mérnök saját belátása szerint fog működni
és az egészben nem lesz semmi rendszer «
Ezen oly sok igazságot tartalmazó szavak, később gyökeres változásokat
vontak magok után, annyival inkább mert Tulla több kerületből vett példákkal
1812-ben kimutatta, hogy a kerületi direktóriumok részéről elrendelt utak, gyakran minden szakértelem és a forgalomra csaknem minden haszon nélkül építtettek, továbbá hogy a direktóriumoktól oly szabályrendeletek is adattak ki,
melyek czélszerü megállapítása szakismeretük hiánya miatt épen semmit sem
érthetnek. Ezeknél fogva 1813-ban kimondatott, hogy az új utak építése valamint
a fenntartási útasitások megállapítása kizárólag a mérnököknek adatik át,
továbbá hogy a direktóriumok hatásköre csak az utak fenntartására és az állami
közmunka szolgálmány feletti felügyeletre terjed ki. Egyidejűleg a pénzügyminisztériumban, hová 1812-ben az ingenieur departement áttétetett, az állami
főmérnökből, két kerületi főmérnökből és az állami főmérnök segédjéből ismét
technikai tanács alakíttatott. A víz és út-épitészetre szervezett 13 felügyelőség
a részben vagy egészben az állami pénztárt terhelő építkezésekre nézve szintén a pénzügyminisztérium alá helyeztetett és ezek műszaki részét illetőleg az
építési igazgatóságnak nevezett technikai tanácscsal közvetlenül érintkeztek.
Azon építményekre nézve azonban, melyek a kerületi pénztárból költségei fedeztettek, továbbra is a direktóriumok alatt maradtak.
Ezen rendszer, mely Francziaországban már ekkor nagy sikerrel alkalmaztatott, az állam útjait mesés olcsósággal tartotta fenn és oly műveket hozott létre,
melyeket a német technika még ma is utánzásra méltóknak ismer el, a bádeni
nagyherczegségben nem állhatott fenn sokáig, mert felállíttatása után egynehány
év múlva a közigazgatás rendezésének, illetőleg egyszerűbbé tételének áldozatáül dobatott,
A kerületi felügyelőségek 1819-ben ismét a direktóriumokhoz osztattak be
és technikai ügyek központi igazgatósága ujolag a belügyminisztériumhoz tétetett át,
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Ezen szervezetre vonatkozó rendeletek, melyek a nálunk ujjabban felmerült mozgalmak közt reánk nézve különösen érdekesek főbb részei következők:
1. A víz és út-épitészeti igazgatóság a belügyminisztérium kiegészítő
része, gondoskodik a víz és üt-építmónyek, az országos felmérés felső technikai
vezetéséről. Megbírálja a beküldött terveket és költségvetéseket. Műszaki
ügyekben közvetlenül érintkezik a felügyelőségekkel és a felibök állítandó két
főfelügyelővel. Továbbá az épitészeti igazgatóság főnöke a belügyminisztérium
műszaki referense.
2, A direktóriumoknál, mint a melyek a víz és út-épitészeti ügyek vezetésével is megbízatnak, a kerületi főmérnök a referens a műszaki ügyekben, ő
vizsgálja át a direktóriumok alatt álló épitési közegektől felküldött relácziókat,
tervezeteket és költségvetéseket. A főmérnök műszaki ügyekben közvetlenül
jelentéseket tesz a központi műszaki igazgatóságnak, administraczionalis
ügyekben pedig a direktóriumoknak.
Mint ezekből világosan látható a műszaki 'ügyek kezelése, a központi müSÍ aki igazgatóság főfelügyeletének meghagyása mellett, melynek közvetlen gyakorlására két főfelügyelő neveztetett ki, a kerületi közigazgatási hatóságoknak
adatott át.
Ezen nagy gonddal kidolgozott új szervezet, mely a közigazgatás egyszerűbbé tétele mellett, a víz és út-épitésnek erőteljes fejlődését még jobban lett
volna biztosítandó, még több erőt volt a közlekedési ügyeknek megnyerendő, a
közmunkának talán addigi elfecséreltetését is még jobban meg lett volna akadályozandó, a gyakorlatnak nem felelt meg. Nem felelt meg pedig azért mert a
két rendelkező hatóság hatásköre nem volt világosan körülírható. A directoriumok hatáskörüket folytonosan szélesbítvén, csakhamar összeütköztek a
technickai főfelügyelőkkel s őket mint működésök akadályozóit elmozdittatták.
A direktóriumi tanácsból, habár a főmérnök rangfokozata a tanács többi tagjaiéval mindenben egyenlő volt is, igen sokszor nem a technikai szakértelem,
hanem a laiczizmus került ki diadalmasan, a víz és ütépitészet terén ez kerekedett ismét felül. Igen gyakran meg épen a műszaki hivatalnokok használták
fel a direktóriumokat köpenyül hibáik eltakarására.
Ezek teljesen elengedők voltak arra, hogy felidézzék az előbbi kellemetlenségeket, az ügymenet nehézkességét, nem ritkán megakadását, úgyannyira, hogy
ennek megváltoztatását ismét az állam anyagi érdekei hatalmasan követelték.
Ennyi eredménytelen s az állam roppant kárával az elmélet emberei által eszközlött experimentaczio után, alig maradt más hátra, mint a Tulla ajánlotta czentralizaczio teljes mérvű elfogadása. Ez 1823-ban meg is történt, a
midőn kimondatott, hogy a víz és út-épitészeti ügyek, államgazdasági, államjogi
és államrendőri tekintetben a belügyminisztérium alatt álló műszaki igazgatóságtól kormányoztatnak, a víz- és útépitészeti felügyelőségek közvetlen és kizárólagosan ezen igazgatóság alatt állanak.
A központi víz- és út-épitészeti hatóság a víz- é s ú t - é p i t é s z e t
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f ő i g a z g a t ó s á g á n a k neveztetett s oly egészséges szervezettel állíttatott
fel, melyet az ötven éves gyakorlat nem hogy meg nem ingatott, hanem még
jobban megszilárdított, melynek a nagyherczegség közlekedési hálózata jelenlegi
magas fejlettségére, jeles mérnökeinek képeztetésére a legnagyobb befolyása volt.
A bádeni víz- és út-épitészeti igazgatóság a közutak építésének és fenntartásának, a folyók szabályozásának, vizek felhasználásának mind műszaki,
mind administrativ ügyeit csaknem teljes önállósággal kezeli, sőt ezeken kívül
1840-től 1872 közepéig az államvasutak építését is ugyanoly hatáskörrel végezte. Az igazgatóság működését szabályozó rendeletek csakis az államháztartás meg nem zavarását, a minisztérium felügyeletének kellően gyakorolhatását czélozzák és csak annyiból állanak, hogy az igazgatóság csak is a budgetben engedélyezett összegeket használhatja fel s továbbá költségesebb építményeket csak akkor engedélyezhet, ha azoknak terveit ós költségvetéseit a
minisztérium jóváhagyta.
Az igazgatóság feladatából folyólag a kerületi felügyelőségtől készített
terveket átvizsgálja, egyes esetekben a fontosabb építmények terveit maga készíti, a felügyelőségek működéseit vezeti s törekvését oda irányozza, hogy az
engedélyezett építmények terv szerint, szolidan s a lehető költségkíméléssel
építtessenek s továbbá a felügyelőségek a nekik nyitott hitelt túl ne terheljék.
Az igazgatóság vezeti a pénztárt, vizsgálja át a számadásokat és végre az alárendelt személyzet felett a szolgálati fegyelmet gyakorolja.
A víz- és út-épitési főigazgatóság kebelében már kezdettől fogva egy
technikai tanács áll fenn, mely hetenkiut meghatározott ülésekben a hatásköréhe tartozó ügyek és a minisztériumtól hozzá küldött technikai kérdések felett testületileg tanácskozik. A tanács 1840-ig, míg t. i. csupán a víz- és útépitészeti ügyekkel foglalkozott az igazgatón kívül négy, 1840-től 1872-ig, midőn a vasút-épités is ezen igazgatósághoz osztatott be, hat tagból állott.
Az 1872-ik óv közepén a vasút-épités az államvasutak főigazgatóságához
osztatván be, a két technikai tanácsos is az államvasutak főigazgatóságához
tétetett át, miáltal a víz- és útópítészeti főigazgatóság tanácsosainak száma
négyre u. m. három technikai és egy nemzetgazdászati tanácsosra szállott le.
A technikai tanácsosok közöl ma kettő épitészeti tanácsos, egy pedig út- és
víz-építészeti felügyelő czímet visel.
A műszaki ügyek testületi tárgyalásának következménye, mely az építmények czélszerű, szolid és olcsó előállításában, a jó utak olcsó fenntartásában,
általában a műszaki ügyek rendezett;] állapotában mutatkozik, annyira ismeretes s annyira ki van már fejtve, hogy erről minden további szó feleslegessé
válik. Ellenben megemlítendőnek vélem a víz- és út-épitészeti főigazgatóság,
valamint az államvasutak főigazgatóságának a felügyelőségek illetőleg a vasúti technikai közegek között létező kapcsolatot, mint a mely által a központi
igazgatás feladata, a kerületi közegek működésének összhangzó vezetése, azoknak folytonos figyelemmel kisérése, tökéletes és olyan ellenőrzése, mely azok
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működését legkevésbé sem zsibbasztja meg, önérzetüket legkevésbé sem sérti,
mely által végre az állam érdekei minden tekintetben teljesen biztosíttatnak — a
legnagyobb mértékben eléretett.
Már 1823-tól fogva szokásban volt, hogy a víz- és ütépitészeti igazgatóság tanácsosainak, a tervek bírálata, illetőleg tervkészítés, az építési és fenntartási munkálatok felső vezetése, felülvizsgálata, ügydarabok elintézése, illetőleg a tanácsban előadása végett állandó területek adattak.
Huzamosabban négy kerületi-e volt beosztva a nagyherczegség, még pedig területi beosztással, azaz a kerületi respiciens kerületének minden ügyére
felügyelt. Időközönként azonban a Eajna szabályozás és a vasútépítés tekintetbe vételével építési tárgyszerinti beosztás is alkalmaztatott. Legújabban a
víz- és út-épitészeti igazgatóság kezelése alatt maradt ügyekre nézve három
kerülettel ismét területi beosztás hozatott be.
Az igazgatósági tanácsosok évenkint legalább egyszer, legkésőbben októberben beútazzák kerületeiket, útazások alkalmával a felügyelőségektől felállított költség-előirányzatokat megvizsgálják, az építések szükségességéről, a tervezetek czélszerűségéről meggyőződést szereznek s megjegyzéseikkel kiegészítve terjesztik fel az igazgatósághoz. — Ezen periodikus és időnként az igazgatótól mindenkor elrendelhető Utazásnak természetes következése, hogy a
központi referens kerületének minden ügyeit ismeri, ismeri az építések és javítások szükségességét, azok minőségét, a helyi viszonyokat, szóval mindazt, mit
a központi referensnek ismernie kell. Ez által lehetővé van téve a biulgetben
engedélyezett összegnek az állani legnagyobb előnyére váló felhasználása; lehetővé van téve, hogy egy részről a kerületi referens és a felügyelőségek, más
részről a referens és az igazgatósági tanács által át meg át vizsgált s minden
részleteiben megállapított tervek és tökéletes költségvetések alapján minden
a kellő időben s akképen építtessék, a mint az a legczélszerübb ; lehetővé van
téve a legnagyobb takarékosság elérése, s a mi szintén nagyfontosságú, a gyors
ügymenet.
A főigazgatóság megalakúlása kezdetén, a midőn a referensek sem bírhattak még elegendő műszaki képzettséggel, még egy felsőbb felülvizsgálat is
volt behozva az által, hogy a műszakilag képzett igazgató szintén utazásokat
tett s megvizsgálta, hogy miként járnak el a tanácsosok feladataik teljesítésében. Ennek azonban később szüksége elesvén, az igazgató utazása is elmaradt, mert időnként a belügyministerium tanácsosai, tehát közigazgatósági tisztviselők is bízattak meg a főnökséggel.
Az igazgatósági tanácsosoknak körútjokban különösen kötelességök a
felügyelőségek összes működését vizsgálat alá venni, a tapasztalt hiányokon jó
akaratú tanácsaikkal segítni, s a rendeletek keresztülvitelénél követendő elvek
felett a felügyelőségeket felvilágosítani. Ily eljárás után, habár az igazgatóság
a szolgálati fegyelem gyakorlásában a legnagyobb szigorúsággal jár is el, az
igazgatósági tanácsosok a felügyelőségekben a legőszintébb tisztelettel fogad-
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tatnak, mit azok magas szakképzettségűk és kollégiális modoruk által valóban
ki is érdemelnek.
Nem lesz érdektelen a költségekről is néhány szóval említést tenni. A
viz- és út-építészeti főigazgatóság költségeire 1837/8-ban, tehát a vasút-építés
megkezdése előtt 24,384 frt volt előirányozva. Ezen összeg azonban a személyzet szaporítása, a megváltozott viszonyok szerinti díjazása, az utazási költségek, irodai szükségletek nagyobbodása következtében lassankint emelkedett,
ügy, hogy 1870/1-ben már 38,206 frtra hágott. — 1860-tól 69-ig a víz- és útépítészeti budgetből a központi igazgatásra 348,310 frt 40 kr. fordíttatott,
mely a vasút-építési alapból utazási költségek, napdíj, irodai átalány-szükséglet fedezésére és szolgálati kisegítők fizetésére fordított 229,997 frt 23 kr.
hozzászámításával 577,908 frt 3 krt tesz. — Ezen tíz év alatt a víz- és útépítésre, fenntartásra 17.871,533 frt 27 kr, a vasút-építésre pedig 60.586,169 frt
55 kr, összesen 78.457,703 frt 22 kr. fordíttatott, melynek a központi igazgatás
költsége 0,7 36 °/0 -át teszi.
Ezen olcsó központi igazgatás oly sok és nagy feladatok szerencsés megoldásával szemben az ügymenet egyszerűsége, a pénztári műveletek egyszerű
módja, s leginkább a munka zömének a vidéki közegek általi végeztetéséből
magyarázható ki. Az igazgatóság rendeletei rendesen igen rövidek, hosszasabb körűlírást nélkülözők, mi ott szükségtelen is, részint a felügyelőségi közegek erős képzettsége, részint pedig a nagy számú igazgatósági szabályrendeleteket befoglaló közlöny gyűjteménye miatt, melyből a felügyelőségek a hatáskörükbe eső ügyek kezelésének csaknem minden kérdésében felvilágosítást
szerezhetnek.
A víz- és út-építészeti felügyelőségek, melyek a mi kir. mérnöki hivatalainknak felelnek meg, száma jelenleg 16, be nem számítva az 1868-ban ideiglenesen felállított s felügyelőségek alatt levő négy szakaszmérnökséget.
A felügyelőségek működése kiterjed mindazon ügyekre, melyek a víz- és
út-építményekre vonatkoznak, mint az országutak építése, fenntartása, vízszabályozások, vízlecsapolások eszközlése, a községi útak építése és fenntartása
feletti felügyeletben a törvényhatóságok, továbbá a mezőgazdasági vállalatoknál az érdekeltek támogatása. A felügyelők tehát, mint ebből is látható, nem
csupán az administratio legvégső végrehajtó, hanem az államnak a vidéki érdekű műszaki vállalatok, pl. foldjavítások, vízlevezetések, öntözések létesítésénél tanácsadó, ezek létrejövetelét elősegítő szakértő közegei.
1853-ig a vasút-építést is a víz- és út-építészeti felügyelőségek vezették.
Ekkor azonban, mivel a víz- és út-építészeti ügyek is oly követelményekkel léptek fel, melyek a felügyelőségeket teljesen igénybe vették, ettől felszabadíttattak.
A felügyelőségek a kerületeikben eső építmények terveit, költségvetéseit,
egyes kiváló eseteket kivéve, rendesen magok készítik, a kivitel minden intézkedései általuk tétetnek meg. Rendkívüli eseteket kivéve, csak oly építménye-
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ket kezdhetnek meg, melyek vagy a rendes évi relatiókban, vagy ha a szándékolt építmények a rendkívüli budgetből nyernék [fedezetüket, külön terv és
költségvetés alapján engedélyezve vannak, melyek építési költségei fedezésére
a kerületi adóhivataloknál számokra hitel nyittatott.
Ezen hitelnyitás, a szükséges összegnek egyszerre utalványozása és az
építési összegnek egészen rendelkezés alá bocsátása által adatik meg az építési
közegeknek azon szabad mozoghatás, mely nélkül olcsón, czélszerüen építeni
vagy fenntartani nem lehet, mely az építéstől a szédelgőket csak nyerészkedni
akaró, de az építéssel legkevesebbet sem törődő, ahoz legkevesebbet sem értő
űzéreket. a közlekedési eszközök ezen legnagyobb ellenségeit az építéstől távol
tartja, helyettök munkás és iparos osztályt képezvén.
A nagyobb munkálatok rendesen pályázatok útján, zárt ajánlatok alapján a legnagyobb nyilvánosság mellett adatnak ki, a kisebbek azonban alkúegyezség alapján is kiadhatók.
A felügyelőségek alkú-egyezség útján 500 frtig, nyilvános pályázat útján
1000 frtig minden felsőbb beavatkozás nélkül szerződéseket köthetnek. Sőt,
hogy az építési tárgyaknak egyes munkások közti kiosztása is lehetővé tétessék,
ha ez különben azok természeténél fogva czélszerű, 50 f r t erejéig csupán szóbeli
szerződés kötésre is fel vannak hatalmazva. A nagyobb összegekről szóló szerződések az igazgatóság jóváhagyása alá terjesztetnek.
A szerződések biztosítására rendszerint nem kívántatik kautió * letétele,
hanem csak a felügyelőségtől ismert vagy valamely község elöljáróságától
ajánlott jóhitelü birtokosnak a szerződésre egyszerűen reá vezetett jótállási
aláírása. Ez által a vagyontalan, de szorgalmatos munkásnak vagy iparosnak
is lehetővé van téve egyes munkálatok vagy szállítások átvétele, mivel nem
kényszerűi csekély készpénzét is kautióba letenni és továbbá, mert a felügyelőség, kívánatára az elvégzett munka arányában részletfizetést utalványoz.
Ezen rendszer, mely mint látható, az építést az állami nehézkesség nyomása alól kiveszi, részint a nagy konkurrentia által előidézett alacsonyabb és
megkötöttebb ár, részint az építményeknek az építésben gyakorlott vállalkozók által szilárdabb, a kisebb építményeknek gyorsabb építése által igen szép
eredményeket idézett elő Bádenben. H a néha talán ki is játszatik az állam,
mire ugyan a legkevesebb példa van, egészben véve a nálunk az állami építményeknél követett rendszerrel szemben, mely az építést és szállítást az állam nem csekély kárával a zsidók monopoliumává tette, sokszorosan kárpótoltatik.
Az utak, vasutak fenntartásánál előjövő kisebb összegekre menő javítások, építések, valamint a kavics-szállítás is két-háromszáz forintos szakaszokra
beosztva, kivétel nélkül, sőt a nagyobb összegekre menő bővítési építmények
is legnagyobbrészt kis vállalkozók által hajtatnak végre. A kisebb útépítéseknél a plánum helyreállítása, az alapkövezet szállítása rendesen elkülönítve
adatnak ki, még a nagyobb mérvű útépítések és folyó-szabályozásoknál előjövő
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munkálatok is legtöbbnyire czélszerű apró szakaszokra osztatnak fel. Ezetí
utóbbi nemű építkezéseknél megkísértetett, a felügyeleti költségek lejebb szállítása végett, a nagy vállalati rendszer behozatala, de minthogy az út- és vízépítkezések természetűknél fogva legtöbbnyire nem olyanok, hogy a gyakorlott és a kellő műszerekkel ellátott vállalkozóknak elég feladatot nyújtanának, vállalkozókül csak üzérek jelentkeztek, a kik ismét kis vállalkozóknak
rendesen nagy árkülönbséggel adván által a munkát, ezek rosszúl, lassan s
többnyire a munkások nagy veszteségével készültek. Ezeknél fogva újólag
visszatértek a kis vállalati rendszerhez, a nélkül azonban, hogy a nagy vállalkozókat ki zárnák, ha ajánlatuk a kellő garantia mellett előnyösebbnek mutatkoznék.
A kis vállalati rendszer melletti építésnél a mily szép egyfelől a felügyelőség főnöke, a vasutaknál az osztálymérnök és valamennyi építés vezető foglalkozása, másfelől a nagyszámú felvétel, részletfizetés számítása,a temérdek szerződés,
utalvány kiállítása, az igazgatóság és a közigazgatási hatóságokkal való nagyszámú levelezés, ezen felül az útmesterek, töltésmesterek, útőrök, pályamesterek,
pályaőrök számtalan aprólékos ügyeinek elintézése néha igen terhessé teszi azt.
Csupán a fizetési utalványok kiállításával tetemes munka van összekötve, t. i.
az utalványozási és felhasználási könyvek vezetése. Már az igazgatósági rendeletben megneveztetik az állambudget azon tétele, melynek terhére az engedélyezés történt" s melyre a felszámítások is teendők. A felügyelőségek által az
utalványozási könyvön kívül a különböző budgettételek, sőt ugyanazon építmény különböző tárgyai szerint külön könyvek vezettetnek, melyek másolatai
időnként az igazgatósághoz is beküldendők. Ebből látja az építés-vezető, valamint a központi referens is a már felhasznált pénz és teljesített munka arányát, ennek helyes vezetése által biztosíthatja magát az engedélyezett hitel
túl nem terhelésétől, mely pedig az egységi áron alapúló kis vállalati építésnél
igen könnyen megtörténhetik s előleges bejelentés nélküli megtörténtével az
igazgatóságtól igen szigorúan megróvatik. Az utalványoknak a budgettétel és
az építési tárgy megnevezése mindenkor fő kellékök, mint a melyek által a
központi feljegyzés igen egyszerűvé lesz.
A víz- és út-építészeti pénztárak a kerületi adóhivatalokkal vannak egyesítve, melyek a felügyelőségektől a rendelkezésökre álló hitel terhére kiállított,
szabályszerű utalványok alapján a nagyobb fizetéseket magok, a kisebbeket
pedig a községi adószedők segélyével foganasítják. A vállalkozók, vagy munkásokat illettő pénznek, bármelyik állam építészeti közeg általi átvétele az igazgatóságtól a legszigorúbban meg van tiltva. Ezen berendezésnek a munkaerő
fecsérlés elkerülésén kívül azon jó oldala is van, hogy a munkás vagy vállalkozó a felügyelőség közegeiben talán csak a szigorú hivatalnokokat, de soha az
ő keresményének önérdekből eszközlő elvonóit tekintheti, a nép pedig, hozzájok
pénzkezelési visszaélés gyanúja nem férhetvéa, mely különben a viszonyokat
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nein ismerők előtt igen könnyen felmerülhet, -— őket mint az ő érdekökben működőket még nagyobb mérvben tiszteli.
A bádeni építési hivatalnokoknak két fő osztálya különböztethető meg,
u. m. a nagyherczegtől kinevezett valóságos államhivatalnokok, vagy államszolgák és a minisztérium, vagy a víz- és út-épitészeti igazgatóságtól felvett alsóbb
hivatalnokok vagy alkalmazott hivatalnokok osztálya,
A felügyelőségek főnökei: az újabban felállított szakaszmérnökök, továbbá a mérnökök, államhivatalnokok, míg a fenntartásnál alkalmazott segédmérnökök, az alsóbb hivatalnokokhoz tartoznak. Az'állam műszaki szolgálatába esak polyteclmicumot végzett és államvizsgát kiállott egyének vétetnek fel
mérnökgyakornoki czímmel, kik a víz- és üt-építészeti valamint a vasúti igazgatóságtól a gyakorlati ismeretek minél nagyobb mérvű elsajátítása végett leginkább új építményekhez, vagy előmunkálatokhoz rendesen csak napdíj élvezet
mellett nyernek alkalmazást, hol néhány évig a legkülömbféle építményeknél
foglalkozván, az építészet csaknem minden nemében teljesen kiképezhetik
magukat. Hogy kiképeztetésökre minél nagyobb alkalmuk legyen, a belföldi
építmények megszemlélésénél napidíj és útazási költségek élvezetében, külföldi
tudományos utazásoknál pedig utazási segélyben részesülnek. Elméleti tanúlmányaiknak a gyakorlatban tovább folytathatása végett az igazgatósági könyvtárból kívánatokra könyvek küldetnek hozzájuk, sőt hogy a technicai tudományok újabb mozzanatairól is tudomást szerezhessenek, számos folyóiratok
köröztetnek közöttök.
A felügyelőségek főnökei rendesen kerületi, vagy főmérnöki, ritkábban
építészeti vagy főépítészeti tanácsosi czímet viselnek. Ok felelősek a segédszemélyzet szolgálati működéseiért, melyeket tehát folytonosan figyelemmel
kell kísérniök, felelősek különösen a kibocsátott utalványok helyességeért.
Eőteendőjök ebből folyólag kerületeik minden ügyeinek, különösen pedig az
útfenntartáshoz szükségelt szállítások, vízmüvek ellenőrzése, mely czélból
a mikor irodai teendőjök elhanyagolása nélkül tehetik, utazásokat kell tenniök.
Utazásaiknak napdíj-élvezet melletti megtételére 1834-ig fogat-tartásra voltak
kötelezve az evégre engedélyzet 450—500 frt átalányból. Az inspectorok az
átalány és különben is alacsony napidíjaikból nem levén képesek fedezni a lakhelyükről távolabb fekvő részekre az utazási költségeket, azokat lehetőleg elhanyagolták. Az ez által okozot hátrányok folytán, melyek a munka és anyagárak emelkedésével mutatkoztak élesebben, 1857-ben az átalány eltöröltetett s
a használt fogat számítása engedtetett meg. Ez ugyan eleintén az állam pénztárnak látszólag több kiadást okozott, de a szolgálat érdekében oly előnyös
volt, hogy a kiadási többlet az útfentartásnál megtakarított összeg által többszörösen fedeztetett.
Az 1868-iki törvény életbelépte után, átlagosan 26 mfld országút és 45
mfld községi út fenntartása feletti felügyelet jutott egy-egy felügyelőségre, melyeket a nagyszámú egyéb teendőik mellet csakis a jól kiképzett segédszemélyzet
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segélyével képesek ellátni, kik közöl a legjelentékenyebb szerep az útmestereknek jutott.
A bádeni útinestereknek az utak olcsó és jókarban fenntartásában
köriibelűl van annyi érdemök, mint a felügyelőknek, mert ezek közreműködése
a fenntartási munkálatok s a kis akkordi szállítások és munkálatok vezetésénél
csak vajmi korlátolt lehet. Az első .tulajdonképeni útmesterek, mint a
kiknek egy meghatározót útvonalon az útfenntartási munkálatok vezetése volt
főfoglalkozásuk, 1809-ben alkalmaztattak először.
Az útmesteri állomást a liarminezas évek közepén a kormány a főigazgatóság javaslatára egészen meg akarta szüntetni s az utak fenntartásának felügyeletét jobb eredmény elérése reményében, az új építések miatt a felügyelőségekben különben is folytonosan jelen levő mérnök-gyakornokokra, az építésvezetőkre akarta ruházni. 1835-ben egynehány kerületben az öregebb útmesterek
helyébe csakugyan alkalmazott is mérnökgyakornokokat. Azonban a tapasztalás
megczáfolta a várakozást. Az utak a mérnökök ütmestereskedése alatt sokkal
rosszabbak lettek, mi természetes is volt. mert a mérnökgyakornokok egyfelől
az új építkezések és tervezet készítések által a fenntartástól nagyon is elvonattak,
más felől pedig az útfenntartás további képeztetésökre irányuló törekvésüknek
elég tápanyagot nem nyújtván, vele nem igen törődtek s gyakori átkelyeztetésök által, melyért az igazgatóságot folytonosan ostromolták, benne a kellő
fogásokat meg nem szerezhették. Ily körülmények között nemhogy nem
javultak az utak, hanem sok helyen tetemesen rosszabbak lettek, mint az útmesterek kezelése alatt voltak, a miért 1842-ben a mérnökök ütmestereskedése
megszűnt, s az állandó útmesterek alkalmazása véglegesen elfogadtatott.
1857-ben az útmestereknek ej y másik, talán egyedül Bádenben ismert
osztálya állíttatott fel, melyet a vele összefűződött nagyjelentőségű tapasztalás
miatt említek meg.
Az 1823-iki szervezési rendeletben, a víz- és út-építészeti hatóságoknak
meghagyatott, hogy tevékenységűket a községek kezelése alatt levő fontosabb
viczinál-utak építésére és fenntartására is terjesszék ki. A közigazgatósági
hatóságok, mint a melyeknek a viczinál utak építése és fenntartása felügyelete
alá tartozott, az inspektorok közreműködését igen gyakran igénybe is vették,
mely azonban az inspektoroknak az állam építészettel való nagy elfoglaltatásuk
miatt igen csekély lehetett. A törvényhatóságok nagyrésze, ismerve a viczinál utak
fontosságát, bokros érdemeket szerzett ugyan magának azok javítása körül, de
a kellő műszaki szakismeret hiányában nem levén képesek mindig a szükségest
elrendelni vagy az elrendeltek helyes foganatosítását ellenőrizni : buzgóságuknak nem lehetett kellő hatása. Némi eredményt csak is ott mutathattak
fel a hol a községi előjáróság is különös érdekeltséggel viseltetett az utak jókarban tartása iránt, a legtöbb helyen pedig, a hol a községi előjáróságnak
természetes felfogása vagy a költségek miatt jó akarata hiányzott az útak fenntartásához, az utak folytonosan rosszak maradtak.
Alagy. mérn. és épit.-egyl. közi. IX. köt.
,
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Ezen állapottal szemben csakhamar felmerült az eszme, hogy a viczinál
utak javítására és fenntartására, külön közegek állíttassanak fel, kik a felügyelők tanácsai és Utasításai után a kisebb javítások tervezetét és költségvetését elkészítsék, a víczínal utak fenntartását annak egész hosszán át egyöntetűen vezessék, szóval a községeket az utak kezelésében közvetlenül támogassák. A belügyminisztérium 1843-ban el is rendelte ily közegek felállítását,
de a rendelet keresztülvitele a községek ellenszegülésén, kik a költségeket viselni
nem akarták, hajótörést szenvedett.
Az állam-utak javúlása, a vasutak terjedése következtében mindinkább
érezhetőbb lett a viczinál útak elhagyatottsága és kezelésök tarthatatlansága,
a miért a belügyminisztérium 1857-ben ujolag elrendelte a viczinál útmesteri
állomások felállítását egyelőre oly kerületekben, hol a viczinál utak a legroszszabb állapotban voltak, melyekben a községek ily űtmesterek alkalmazását
elfogadják, még pedig államköltségen, azon alapból, melyet a törvényhozás az
államutak hálózatából kiválasztott utak fenntartására a községeknek segélyül
engedélyezett.
A községek egyrésze, attól való félelmében, hogy az állami űtmesterek
elfogadása által igen költséges útjavítások fognak reá erőszakoltatni, most is határozottan ellene szegült. Pár év lefolyása után alkalmuk levén meggyőződni,
hogy az utak a rendszeres javítgatás és fenntartás által aránylag igen kevés
költséggel nagyon megjavultak, sőt több helyen, a hol az előtt már rendszeres
útfenntartás volt jelentékenyen megolcsódtak, egymás után kérelmezték a viczinál űtmesterek alkalmazását úgyanyira, hogy 1859-ben 500, 61-ben 630,
63-ban 700, 67-ben már 770 mfld viczinál és községi üt jutott rendszeres
kezelés alá.
Az 1868-iki úttörvény életbelépte után a fontosabb viczinál utak is az
országutakhoz osztatván be, a viczinál űtmesterek is az állami űtmesterek
közé vétettek fel. kiknek száma ezáltal 35-ről 62-re emelkedett, és átlagosan 7
mfld országút fenntartásán kivűl mindazon községek útjainak felügyeletével
megbízattak, melyek felügyeletüket igénybe akarják venni.
Az űtmesterek kötelességeit az 1868-iki utasítás szabályozza, melyből
foglalkozásuk jellemzésére következőket tartom kiemelendőknek. Az űtmesterek az utőrök működésére, ugy az ország- mint a községi utakon tartoznak
felügyelni és odahatni, hogy a kiadott utasításnak mindenképen elég tétessék.
Külső szolgálataikról jegyzőkönyvet tartoznak vezetni, a melyben az útépítésről és fenntartásról tett észrevételeiket, valamint az útkaparóknak kiadott
utasításaikat bevezetik, mint szintén az útkaparók könyveit is átvizsgálják s
adott utasításaikat abba is feljegyzik.
Az anyag-szállitások és az utakhoz szükséges anyagok készítéséről kötött szerződésekről az űtmesterek másolat vagy kivonat alakjában értesíttetnek. Kötelességük ezekre nézve:
1. hogy a szállitágftk^imak idejében s a kellő helyre történjenek;
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2. hogy az anyagok úgy méret, mint sajátságaiknál fogva a szerződés
feltételeinek megfelelők legyenek;
3. hogy az anyag elkészítése előírás szerint a meghatározott időben
történjék;
4. hogy a készletben levő anyagok elidegenítéstől megöva legyenek és
azon ezélokra használtassanak fel, melyekre szánva vannak.
Az útmesterek a vállalkozókat mindennemű hiányokra tartoznak figyelmeztetni, őket az elmulasztottak utánjavítására felszólítani. És ha ezek felszólításaiknak nem tennének eleget, jelentést tesznek a felügyelőségeknek. Bizonyítványokat a munka vagy szállítás bevégezéséről nem adhatnak ki előbb,
illetőleg az utalvány kiállítását nem hozhatják előbb javaslatba, míg mindennemű hiány teljesen nem mellőztetett. Az útmestereknek a legszigorúbban
meg van tiltva a munkálatok vagy szállításokban mint vállalkozóknak részesülni, a vállalkozóktól bármi néven nevezendő ajándékot elfogadni, mint szintén vállalkozók vagy munkások számára fizetéseket akár mint meghatalmazottak, akár mint helyettesek, a víz- és útépítészeti vagy az adópénztártól
felvenni.
Meggondolva ezek után, hogy a bádeni út-mesterek az ügyesebb építési
felügyelők, a tüzérség és utászok jobban kiképzett altisztjeiből vizsgálat kiállása
után, mely a főigazgatóságnál évenkint egyszer tartatik, vétetnek fel, és hogy
szolgálataik közben eleintén a technikai hivatalnokok folytonos vezetése, mondhatni rendszeres oktatása alatt állanak, képzelhető, hogy mily hatalmas segítségére lehetnek ezek a felögyelőségeknek. Fizetéseik is ehhez képest vannak
megállapítva 350, 400 és 450 írttal, és ezen felül külső foglalkozásaiknál másfél forint napidíjjal, melyből átlagosan 500 irtot kap egy-egy.
Az útmesterek felügyelete alatt az út fenntartásánál útőrök vannak
alkalmazva, kiknek azonban csak nevök az útőr, mert ők tulajdonképen útkaparók, szóval a folytonos útfenntartási rendszernek legtöbbnyire egyedüli
munkásai. A század elején jöttek először alkalmazásba 50—70 frt évi fizetéssel, mely azonban nemsokára már 112 írtra emelkedett. Az utakra, különösen az útőrok fizetésére fordított pénzösszeg kissebbítése vagy legalább jobb
munka elérése czéljából 1813-ban megkísértették az útfenntartásnál előjöhető
munkálatoknak, mint a kövek aprítása fedanyag elterítése, sárlehuzás és árkok
tisztításának vállalat útján való eszközlését. De minthogy a kiadás ily módon
még nagyobb lett s a munkák a követelményeknek egyáltalában nem feleltek
meg, megszűnt ezen rendszer és újra útőrök alkalmaztattak. A direktóriumi
gazdálkodás alatt újólag megkisérltetett a fenntartásnak ezen neme, de mint
előbb, csak hátránynyal az utak javulására nézve.
(Folytatása köv.)
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