E L Ö S Z 0.
Magyarországon a technikai ü g y eddigelé, valljuk be őszintén,
parlagon hevert.
A hazai szakerők eddigelé szétszórva, egymástól elszigetelve,
tér és alkalom nélkül a nézetek tisztázására és a helyeseknek ismert
eszmék gyakorlati érvényesítésére, csak szűk körben, s itt is nem
ritkán egymást paralysálva müködhetének. Hiányzott a kapocs,
mely a közös czélra törekvő, de a tájékozatlanságban gyakran széttartó erőket egyirányítaná, s hiányzott a közeg, mely a teendők
iránt, legelébb minmagunkat világosított volna fel.
Egyesíteni kellett a szétszórt erőket, tért kellett nyitni az értelmiség részvétének nyilváiuilására. Ezért — alakult a magyar
mérnök-egyesület.
Azonban a kitűzött ezélt — Magyarországon a technikai ügy
szellemi és anyagi érdekeit előmozdítani — a mérnök-egyesület
aligha fogná megközelíteni, tevékenységét, melyet a következő osztályok szerint csoportosított mérnöki tudományokra :
1. IJt, vasút- ésjn'dépítészetII. VizépitészetIII. Gépészet és gyáriparÍV. Földmérés és mezőgazdasági iparV. BányászatVI. Középítészetre
óhajt kiterjeszteni, aligha, fogná a remélt siker koronázni, ha oly
közeggel nem rendelkeznék, mely a technika haladásának folytonos
szemmel tartása mellett, különösen hivatva lenne, alkalmat adni a
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technikai ügyek körül fölmerülő hazai kérdések tüzetes megvitatására, felvilágosítására, valamint arra is egyszersmind, hogy az egyesület szellemi munkásságában a vidéken vagy külföldön lakó szakférfiaink is tettleg részt vehessenek.
Ebbéli meggyőződésének adott a mérnök-egyesület f. évi május
20-án tartott alakító közgyűlése kifejezést akkor, midőn egy magyar
mérnöki szaklapnak azonnali megindítását sürgető indítványt határozatra emelve, a részletek megállapítását a választmányra bízta.
A junius 2-án először egybegyűlt választmány az egyesületi
szakközlöny megindítása ügyében azonnal bizottmányt küldött ki,
s azt részletes .javaslat készítésével bízta meg. E bizottmány már a
junius 16-iki választmányi ülésben előterjeszté javaslatát, s e részletesen indokolt javaslat a választmány ugyanezen ülésében, jelentékeny módosítás nélkül. el lőn fogadva és határozatra emelve.
E határozat alapján : (Ügyrend V-ik pont).
„A magyar mérnök-egyesület közlönye tágasabb értelemben
vett mérnöki szaklap fog lenni : mihez képest tartalmát kiválóan
technikai kérdéseket tárgyazó értekezések, létesített munkák leirása,
megbírálása, szakkönyvek bírálata és ismertetése, szóval a technika
elméleti és főleg gyakorlati ágaira vonatkozó tudományos dolgozatok képezendik. Fölvétetnek, de csak második sorban : a technikai
ügyre vonatkozó rövid értesítések, jegyzetek, jelentések és hirdetések is."
„A közlönyben megjelenő dolgozatok díjaztatnak és pedig az
eredeti munkák, nyomatott ivenként 20, a kivonatok, ismertetések
15, s a fordítások 10 forinttal. A nagyobb rajzok díjazása, minden
egyes esetben, külön egyezkedés útján állapíttatik meg."
„Megjelenik két havi időközönként kiadott füzetekben, évenként
tehát hat füzetben; az 1867-ki fél évi folyam első füzete augustus, a
második october, a harmadik december végén hagyja el a sajtót."
„Minden füzet legalább öt ívből fog állani. A kisebb idomok a
szöveg közé nyomatnak. A nagyobb rajzok folio-alaku, horganymetszetü táblákon, külön borítékban, töretlenül küldetnek meg. Minden füzethez egyremásra legalább három ily tábla fog mellékeltetni."
„Az előfizetési föltételek lehetőleg jutányosán szabattak meg.
Egész évfolyam az egyesület tagjai részére 5 frt. nem tagok részére

8 frt. Kgyes füzetek bolti ára : 1 frt 50 kr. Az 1867-iki fél évi folyam előfizetési ára e szerint 2 frt 50 kr., illetőleg 4 írt/"
„Kéziratok (fél hasábosan írva),J előfizetési pénzek, hirdetések
az egyesület titkárához (Buda, Polytechnikum) intézendők."
A szerkesztéssel az egyesület titkára bizatik meg. A beküldött
értekezések s más nagyobb munkálatok fölvétele — vagy föl nem
vétele iránt hattagú szerkesztői bizottmány határoz, mely arról is
gondoskodik egyszersmind, hogy a hat szakosztály érdekei a közlönyben egyarányosan legyenek képviselve."
„A szerkesztői bizottmány hat tagját a választmány, az egyleti
tagok sorából, titkos szavazás utján fél év tartamára választja, a
félév leteltével lelépő bizottmány tagjai újra választhatók levén."
Az 1867-ki félévi folyam szerkesztésére a bizottmány a junius
30-iki ülésben választatott meg. Tagjai lettek :
Bugát Ferencz,
Herrich Károly,
Hieronymi Károly,
Kruspér István,
Nagy László,
Szkalnitzky Antal.

Az egyesület közlönyének jövőjét, a szerkesztőség szakértelmén
s tapintatosságán kivűl, csak is a tagok ügyszeretete s buzgalma
biztosíthatja. A szerkesztőség — a mennyire tőle telik —' el fog követni mindent, hogy e közlönyt lehetőleg érdekessé s tanulságossá
tegye. Szabadjon más részről reménylenünk, hogy szaktársaink is
e lapot, mely kiválóan hivatva lesz a magyar mérnökség érdekeiért
sorompóba lépni, mind szellemileg, mind anyagilag, minden kitelhető módon elősegíteni fogják.
B u d á n , 1867. augustus 10-én.
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