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13) A jerusalemi szentsír-feniploni kupolájának építése csak ugyan
megkezdetett. Az olső feladat volt védőfedelet készíteni, hogy az istentisztelet végzése a köralakú templomrészben megszakadást ne szenvedjen.
Az ácsok, kik a védőfedélen Eppinger orosz építész vezetése alatt dolgoznak, franeziák, úgy szintén minden hozzá szükséges fa Francziaországból
hozatott.
(Zeitehrift der Architect u. Iugenieurveroins. Hannover X I I I . köt. 1 füz. 1867. 1 11 lap.)

AZ EGYESÜLET TÁRGYALÁSAI.
(1867. Junius—Júliusban.)
I. Választmányi ülés 1861. j u n i u s 2-án.
1) Az alakító közgyűlés jegyzőkönyvének 5-ik pontja, mely az alapszabályok revisiójáról szól, Herrich Károly úrral, mint a jelentés-tételre kiküldött
bizottmány elnökével, jegyzőkönyvi kivonatban közöltetni fog.
2) Ambrozovits Béla indítványozza, hogy a választmányi ülésekre a pótlagok is külön meghívók által hívassanak meg. — Elfogadtatik.
3) A közgyűlési jegyzőkönyv 25-ik pontja értelmében, az egyesületi vagyon átvételére háromtagú bizottmány — Ejszaky Károly, Nádory Vilmos és
Ney Béla — küldetik ki, s az átvétel napjául junius 3-ika tűzetik ki.
4) Az egyesületi szakközlöny megindítása ügyébon bizottmány küldetik
ki, melynek tagjai : Sztoczek József mint elnök, Hieronymi Károly mint tollvivő, s Nagy László az I-ső, Herrich Károly a Il-ik, Bielek Miksa a Ill-ik,
Léliner Adolf a IV-ik, Leutner Károly az V-ik, Szkalnitzky Antal a VI. szak4
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osztály részéről, s végro az egyesületi titkár, mint szerkesztő. — A bizottmány
jelentése a legközelebbi választmányi ülés elé lesz terjesztendő.
5) A nagyfontosságú indítvány, melyet Hőké Dániel a magyarországi
megyékről technikai szempontból készítendő monographiák összeállítása erdekében, az alakító közgyűlésen előterjesztett, a részletek megállapítása czéljából, az egyes szakosztályokkal közöltetni határoztatott. Az igy nyert részletes jelentések alapján szabatos programúi fog készíttetni, és annak időjén
közzététetni.
6) Az alapszabályok 15. §-ának f ) pontja értelmében : a választmány
feladata levén az egyesület ügyviteléro vonatkozó házi szabályokat elkészíteni,
e végből bizottmány küldetik ki, melynek tagjai : Hieronymi Károly mint
elnök, Nagy László, Leclmer Gyula, Wallandt Henrik, a titkár, a pénztárnok
és könyvtárnok.
7) A pénztárnok választására a szavazatok beszedetvén és átvizsgáltatván, a következő eredményre vezettek. Beadatott összesen 19 szavazat s ebből kapott: Leutner Károly 8, Sacber Gusztáv 6, Liedemann Emil 4, Kondor
Gusztáv 1 szavazatot. — A pénztárnoki állásra e szerint választatott : L e u t ner Károly.
8) Az ezen évre járó tagdíjakra nézve határoztatott, hogy azok junius
1-töl deczember végéig fognak számíttatni.
9) Kívánatosnak mutatkozván, hogy az egyesület a szent-mihályi évno.gycdtől kezdve saját helyiséggel rendelkezzék, az igazgató megbízatik, hogy
a jövedelemről, valamint a szállásbérre fordítható összegről a legközelebbi
ülések egyikén tájékoztató praeliminarét terjesszen elő.
10) Rendes tagokúi fölvétettek : Sződy József, Jász-Bcrény; Fischer József, Gyöngyös; Kubanek József, Gyöngyös; Szvoboda Antal, Gyöngyös;
Lumniczer József, Szolnok ; Dubecz János, Kecskemét; Bagi Lajos, Kecskemét ; Szokolay József, Kecskemét; Mayer Antal, Esztergám ; Rimanóczy Kálmán, Kaposvár; Kohn Bertalan, Pest; Baczó József, Beregszász; Beniczky
Alajos, Beregszász; Bende Andor, Kőkeszi; Hencz Géza, Keszthely; Schönvízner Károly, Tata; Deutsch Adolf, Pest; Keresztes Benedek, Kecskemét;
Jurassek Ödön, Pest; IlarmosBéla, Vácz-Szt.-László; ifj. Szabó Lajos, BalassaGyarmath ; ifj. Pirklcr József, Jász-Berény ; Munk Aladár, Sz.-Fehérvár; Doletsko Mihály, Kalocsa; Koczó Sándor, Kecskemét; Popper István, Szolnok ;
Puchó György, Buda; Beyer József, Bécs; Czibúr Vilmos, Varannó; Berinkey
Dávid, Bátor-Keszi; Rauschmann Gusztáv, Buda; Meczner Vendol, Buda ;
Cometter Bernát, Sz.-Fehérvár; Kortsák József, Pest; Heuffel Adolf, Gedollő ;
Kund József, Pest; Hewcrdlo Károly, Buda; Osterlamm Tófor, Pest; Gömöry
Sándor, Salgó-Tarján; Peschke Károly, Szabadka; Tintner Jónás, Pest; Krükkenberg János, Buda; Wichtl János, Pest. — Összesen : 43-an.
11) Szávay János a könyvtárnak ajándékozza : a) Euclidis Elementa
Geometriae. Lutetiae, 1557. h) Isaaci Monachi Scbolia por Cunradum Dasypo-
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dium translata. Argentorati. 1579. c) Joanni Hontori Coronensis Rudimenta
Cosmographica. 1573. 1 kötetben, d) Johann Esaias Silberschlag : Hydrotechnik. Leipzig. 1772. 2. kötetben. — Köszönettel fogadtatik.
12) A Falkenheim Tgnácztól feltalált öntött-vas hosszgerendákból és
aczélsínekből álló vasúti felszerkezotnek leirása, s Szentsák János hasontárgyú
tervezete, véleményezés végett, az I-sö szakosztályhoz tétetnek át.
II. Választmányi ülés. 1867. június 16-án.
1) Ney Béla, mint az egyesületi vagyon átvételére kiküldött bizottmány
jegyzője felolvassa a junius 3-án végbement átvétel jegyzőkönyvét. E szerint
Petényi Ottónál, az ideiglenes választmány titkáránál be lett fizetve 183 frt.
tagsági és 587 frt alakulási díj, összesen 770 frt. Kiadás összesen : 557 frt.
79 kr. A fennmaradó összegből Petényi úr 185 frt. 21 krt készpénzben adott
át, 27 frtról jiedig őt és segédét, Halász Aladárt terhelő kötelezvényt állított
ki. Az egyesület titkáránál, a május 21-iki közgyűlés idejétől junius 3-káig
be lett fizetve 55 frt alakulási díj, miből levonván 15 frt. 20 krra menő kiadásokat, fennmarad 39 frt. 80 kr. Ezen összeg a Petényi úrtól átvett 185 frt.
21 krral együtt, összesen 225 frt. 1 kr. az egyesület pénztárnokának, a több
oldalról ajándékozott könyvek rendben talált gyűjteménye pedig az egyesület
könyvtárnokának adatott át. — Az egyesület titkára fölemlíti ezzel kapcsolatban, hogy leltár, vagy beadványi jegyzőkönyv hiányában, kénytelen lévén
csak úgy egy csomagban átvenni az egyesület ügyiratait, szükségesnek mutatkozik legalább utólagosan, a meglevő ügyiratokat leltározni. Az ügyiratok
utólagos leltárának elkészítésével a titkár megbizatik.
2) Hieronymi Károly fölolvassa az egyesület közlönyének kiadatása és
azonnali megindítása tárgyában kiküldött bizottmány javaslatát. — E javaslat
egészben véve, közhelyeslcssel, s a bizottmány buzgó eljárása köszönettel fogadtatik.
A részletekre nézve is csak két megjegyzés történik :
a) Zsigmondy Vilmos kiemelvén azon aránytalanságot, mely az eredeti
munkák nyomtatott ívének 20 írtjával, s a fordítások nyomtatott ívének 15
írtjával leendő díjaztatása között léteznék, Lechner Gyula közvetítő indítványára, a dolgozatokban három categoria állapíttatik meg, nevezetesen az eredeti dolgozatok nyomtatott ívenként 20, az ismertetések és kivonatok 15, a
fordítások 10 frttal fognak díjaztatni.
b) Léhner Adolf és Nádory Vilmos indítványozzák, hogy a közlöny előfizetési ára tagok részére no 5 frtban, hanem félannyiban, mint nemtagok
részére, t. i. 4 frtban állapíttassék meg. — Tekintetbe véve, hogy az előfizetési
ár már úgy is lehetőleg jutányosán van megszabva, a bizottmány javaslata
nagy többséggel elfogadtatik.
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Egyéb megjegyzés nem történvén, a választmány e javaslatot, Lectiner
Gyula móclosítványával, egészben és részleteiben (Lásd Ügyrend V-ik fejezet)
elfogadja, s a szerkesztői bizottmány megválasztását, bővebb megfontolhatás
végett, a junius 30-ikán tartandó ülésre halasztja.
3) Az ügyrendi javaslat, melyet az e tárgyban kiküldött bizottmány
készített, az egyesületi közlöny megállapított szabványaival együtt, autographiroztatni és a választmányi tagok közt kiosztatni határoztatott. Megvitatása
a junius 30-ikán tartandó ülésben kerül a napi rendre.
4) Fölolvastatik gf Mikó Imre ö Excjának az egyesület elnökéhez intézett levele, melyben tiszteletbeli taggá lett választatásáért köszönetét fejezi
ki. -— Örvendetes tndomásul szolgál.
5) Továbbá b. Eötvös József ő Excjának levele, melyben az egyesület
elnökét tudósítja, hogy a kért akadémiai földszinti termet, a legnagyobb készséggel átengedi ezentúl is a Mérnök-Egyesület üléseire. — Hálás köszönettel
fogadta tik.
G) Rendes tagokúi fölvétettek : Hunyady Jenő, Pest; Ungor Emil, Pest;
Garzó Lajos, Massányi János, Fölser István, Buda; Körmendy József, Tarcsa;
Temlin Zsigmond, Rohoncz. Összesen 7-en.
7) Bobics Károly a könyvtárnak ajándékozza : „Csallóköz vízmentesítése 1854-től—1864-ig" czímü füzetet. — Köszönettel vétetik.
8) A párisi világkiállítás tanulmányozására kiküldött tagok, ez ülés végén, búcsút vévén a választmánytól, határoztatott, hogy maguk igazolására
az egyesülettől ajánló leveleket fognak kapni.
III. Választmányi ölés. 1867. j u n i u s 30
1) Az egyesületi közlönyt szerkesztő bizottmánynak megválasztására
nézve a következő módozatok fogadtattak el : A titkos szavazású választás a
bizottmány mind a hat tagjára egyszerre történik, megválasztottnak csak az '
levén tekintendő ki általános szótöbbségben részesül. Ily szótöbbség hiányában a legtöbb szavazatot nyerők között szorosabb szavazás fog eszközöltetni.
Ezen előleges megállapodás után a szavazatok beszedésére kerülvén a
sor, benyujtatott összesen 21 szavazat, s ebből nyert : Kruspér István 17, Hieronymi Károly 13, Nagy László 12, Herrich Károly 11, Szkalnitzky Antal 9,
Zsigmondy Vilmos 8, Bugát Ferencz, Lechner Gyula 7, Ambrozovits Béla,
Bielek Miksa 6, Schnedár János 4, Kondor Gusztáv 3, Léhner Adolf, Nendtvieli Károly, Ney Ferencz, Péch Antal, Reitter Ferencz, Sztoczek József 2,
Kauzer István, Lauka József, Zofáhl Gusztáv 1 szavazatot. — E szerint általános szótöbbséggel megválasztattak : K r u s p é r _ I s t v á n , H i e r o n y n i i
Károly, Nagy László, H e r r i c h Károly.
A még hiányzó két tag választására szorosabb szavazás eszközöltetvén,
beadatott újból 21 szavazat, s ebből nyert : Szkalnitzky Antal 15, Bugát Fe-
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rencz 7, Zsigmondy Vilmos 5, Lecliner Gyula 4, Ambrozovits Béla, Biolek
INIikaa 3, Reitter Ferencz, Schnodár János 2, Nendtvicli Károly 1 szavaza"
tot. — E szerint általános szótöbbséggel megválasztatott: S z k a 1 n i t z k y

Antal.
A még hiányzó egy tag választására másodszor eszközöltetvén a szorosabb szavazás, benyujtatott újból 21 szavazat, s ebből nyert: Bielek Miksa,
Bugát Ferencz 10, Zsigmondy Vilmos 1 szavazatot.
Altalános szótöbbséget ez úttal senki sem nyervén Bielek Miksa és Bugát Ferencz között a szavazás ismételtetett, s a beadott 21 szavazatból nyert:
Bugát Ferencz 11, Bielek Miksa 8 szavazatot, forma-hiba miatt 2 szavazat
megsemmisíttetvén. E szerint általános szótöbbséggel megválasztatott : B ug át Ferencz.
2) A közlönyben használandó magyar műszavakra nézve határoztatott,
hogy az erőltetett nyelvújítás és túlzó purismus mellőzésével, a szükséges
műszavak gyűjtésére a közlönyben állandó rovat nyittatik, s ennek alapján
utóbb technikai magyar műszótár fog össze állíttatni.
3) Az ügyrend tárgyában kiküldött bizottmány javaslata részletes megvitatás alá vétetvén a választmányi és a szakosztályi ülésekre vonatkozó szabványok, élénk érdekeltséget tanúsító eszmecsere után megállapíttattak. — A
megvitatás a legközelebbi ülésben folytattatni fog.
4) Rendes tagokúi fölvétettek: Kenessey Albert, Hatschek Mór, Pávay
István Pest; Fábián János, Schuller Alajos, Ullrich Antal, Záhorszky Kálmán Buda; Andrássy Nándor, Szilágy-Somlyó; Bielek László, Eperjes; Czogler János, Mohács; Reinheimer Károly, Szolnok; Trapsil Alajos, Zsolna. Összesen 12-en.
Választmányi ülés. 18(17. Jun 21.
ÍJ Preysz Mór indítványozza, rendeztessenek Pesten előadásokkal egybekapcsolt állandó iparkiállítások, melyek, addig is, míg kellő ipartanodák a jövendő nemzedék sorsát javíthatnák, mostani iparosainknak is már alkalmat nyújtanának maguk további kiképezésáre. — E fontos indítványt — noha tárgyánál fogva inkább az iparegyesület elé tartoznék — a Mérnök-Egyesület is támogatni határozta, a mennyiben egyrészt bizottságot (Ney Ferencz elnöklete
alatt Molnár Lajos, Nádory Vilmos, Preysz Mór, Zofáhl Gusztáv) küldött ki,
mely Pest városa tanácsához, ezen ügy támogatására kérelemmel járúl, s az
ugyan oda is intézendő emlékiratot kidolgozni fogja, másrészt pedig a párisi
világkiállítás tanulmányozására küldött tagjait, az ilynemű állandó kiállítások
rendszabályainak, tervezeteinek megszerzésére utasította. Az így beérkező
adatok alapján a földmivelés, ipar és kereskedelmi magyar kir. minisztériumhoz annak idején fölterjesztés fog intéztetni.
2) Szkalnitzky Antal indítványozza: kéressék meg a közlekedési mi-

nisterium az iránt, hogy Vajda-Hunyad várának Schmidt bécsi tanár által e
nyáron foganatosítandó fölvételét támogatni, s a m. Mérnök-Egyesület egy vagy
két tagjának csatlakozhatását elősegíteni kegyeskednék. — Ezen indítvány,
melyet a középítészeti szakosztály meleg ajánlattal terjesztett a választmány
elé, szinte egyhangúlag el lön.fogadva.
3) Szükségesnek mutatkozván, hogy az egyesület, a sztmihályi évnegyedtől kezdve, kényelmes gyülhelylyel, nevezetesen ülésteremmel, olvasó-, társalgó- s könyvtári szobákkal rendelkezzék, Reitter, Szkalnitzky, Hieronymi választmányi tagok megfelelő helyiség fölvételére és a szerződés megkötésére — évenként legfölebb 1200 frt erejéig — fölhatalmazást nyernek. — E
bizottság jelentése a legközelebbi választmányi ülés elé lesz terjesztendő.
4) Az ügyrend tárgyában kiküldött bizottmány által készített javaslatnak megvitatása folytattatott és be is végeztetett. — Az ügyrend kinyomatni, s
a tagok közt kiosztatni határoztatott, hogy így, a legközelebbi közgyűlésen, megvizsgálás és helybenhagyás végett, előterjesztethessék. Az e tárgyban működött bizottmánynak buzgó ejárásáért köszönet lett szavazva.
5) Az alapító tagok részéről kiállítandó alapítványi kötelezvény mintájának, valamint a rendes tagok belépésére vonatkozó nyilatkozat-mintának
kinyomatása elrendeltotett.
G) Felolvastatik Mihálik János választmányi tag levele, melyben sajnálatát fejezi ki, hogy egyéb elfoglaltatásainál fogva, a választmányi tagságról
lemondani kénytelen. — Tudomásul szolgálván, a választmányi póttagok közül az első t. i. Pribék Béla rendes választmányi taggá lép elő.
7) Fölolvastatik Gulácsy Kálmán levele Párisból, melyben jelenti, hogy
Eugéne Lacroix az „Annales du Génié Civil" kiadója a Mérnök-Egyesület tagjai sorába kiván lépni, s ezen lapját közlönyünkért cserébe ajánlja. Ezzel kapcsolatban a titkár előterjeszti Lacroix úr belépési nyilatkozatát. — Örvendetes tudomásúl szolgál.
8) Rendes tagokúi fölvétettek: Berger Károly, F. Wecliselmann Pest;
Eilers Frigyes, Lers Pál, Polli öttó, Szombathy Károly Buda; Hódossy Péter, Végli István K.-K.-Halas; Szüts Pál, Baracska; Gyurkovics Cornél, M.Sziget; Szokoly Károly, Badljevina; Varga János, Kökényessy Ferencz,
Keresztszeghy Antal, Dobreczen; Zoffcsák József, Molnár Gábor, Szeged;
Pokorny István, Elszter Ferencz, Udvardy Péter, Algaver Mihály, Berzsenyi
Dénes, B.-Gyarmat; Halászy Ferencz, Losoncz; Kherndl Antal, Zürich;
Eugéne Lacroix, Páris.
(
J) Hunyady Jenő a könyvtárnak ajándékozza :
a) Winkler: „Lehrbuch der Geometrie" 3 kötetb.
b) Winkler: Anleitnng zum graph. und geometr. Trianguliren.
c) Tobias Mayer: „Practische Geometrie" 4 kötet.
d) „Annuaire du bureau des longitudes." 1830—-40, 42. Köszönettel
vétetik.
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10) Végül titkár a már nála történt befizetésekről tesz jelentést.
Fizettek:
Alakulási díjt 86-an, összesen
88 frt.
Székhelyi tagdíjt 36-an, összesen
252 frt.
Vidéki tagdijt 76-an
266 frt.
A közlönyre 93 tag, összesen
232 frt. 50 kr.
A közlönyre 4 nemtag, összesen
16 frt.
Ráfizetés vagy túlfizetés fejében:
14 frt.
Összesen : 868 frt. 50 kr.
A számadások részletes megvizsgálásával és a pénz átvételével az igazgató és a pénztárnok megbízatnak.

Moii<laui valók.
A f ó t h i e g y h á z h o z a s z ö v e g e t , a még h á t r a l é v ő r a j z o k
egy részével, a m á s o d i k f ü z e t f o g j a hozni.
Azon előfizetők, kik az Egyesület tagjai, e füzettel egyidejűleg kapják :
a) A m. Mérnök-Egyesület Ügyrendjét.
b) Az Alapítványi Kötelezvény mintáját alapító tagok számára.
c) Nyilatkozatmintát új tagok számára.

