
AZ EGYESÜLET TÁRGYALÁSAI. 
(1867. december — 1868. januar , február.) 

IX. Választmányi ülés december 1-sőén. 

1. Az egyesület köszönetét b. Eötvös József ő excja, a m. tudományos 
akadémia elnökének azon kegyességeért, melylyel az akadémiai termek egyi-
két a választmányi ülésekre átengedni méltóztatott, — az első alelnök, igaz-
gató és titkár fogják személyesen kijelenteni. 

2. Az egyesület igazgatója jelenti, liogy a megrendelt bútorok nagy 
része már elkészíttetvén és jó karban át is adatván, az első 400 forintnyi rész-
letet az illető mesterembereknek kifizette, és kéri a választmányt, hogy a búto-
rok átvétele- és leltározására bizottmányt méltóztatnék kiküldeni. — Az osz-
tály-elnökök és az igazgató annak idején a leltározással és a jelentéstétellel 
megbízatnak. 

3. A tagsági oklevelek tárgyában kiküldött bizottság előadója, Hiero-
nymi Károly felolvassa az oklevelek javaslatba hozott szövegét, jelentvén 
egyszersmind, hogy az oklevelet diszesítendő rajzolatok még teljesen nem 
készültek el. — A javasolt szöveget a választmány azon megjegyzéssel fogadja 
el, hogy az oklevélben a tagsági tartam is kifejezendő legyen. Vájjon az ok-
levél ingyen, vagy bizonyos és minő díj mellett osztassék ki, arra nézve a 
határozathozatal egyik későbbi ülésre halasztatott. 

4. A VI vagyis középítészeti szakosztálynak 1867. évi november hó 
24-én tartott üléséről vezetett jegyzőkönyve fölolvastatván, — azon megjegy-
zéssel vétetik tudomásul, hogy a más szakosztályba tartozó egyesületi tagok 
a szaküléseken nem vendégek, — hanem tanácskozási szavazattal bíró tagtár-
sakúl tekintendők. 

5. A Dr. Sclimidl Henrik egyesületi tag által beküldött téglamintákra 
vonatkozólag — a középítészeti szakosztály több jelen volt tagja úgy nyilat-
kozik, hogy az ily téglák sem a czél, sem a készítési mód tekintetében nem 
felelnének meg a gyakorlati kívánalmaknak. 

6. Hieronymi Károly igazgató indítványára elhatároztatott, hogy a jövő 
évben tartandó ülések sora, kis tárcza-naptár alakban az egyesületi tagok 
között, csekély díj letevése mellett ki fog osztatni. 
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7. Azon kérdésben, mely órákban álljon az egyesület szállása a tagok 
rendelkezésére, határoztatott: hogy a termek naponként reggeli 9—12, s dél-
utáni 3—9 óráig nyitva fognak tartatni. 

8. T i t k á r i e l ő t e r j e s z t é s e k . 
a) Felolvastatik az országos magyar iparegyesületnek f. évi november-

hó 21-kéröl kelt átirata, melyben a nevezett egyesület — megküldvén igazga-
tósági jelentését a képviselő bizottsághoz, — a mérnök-egyesületet kölcsönös 
erkölcsi támogatásra, folytonos szellemi érintkezésre, s ebből folyólag csere-
viszonyra szólítja fel. — A magyar mérnök-egyesület választmánya hazafiúi 
örömmel veszi tudomásul az oly rokon egyesület megalakultát, az ajánlatot a 
folytonos szellemi érintkezésre teljes készséggel elfogadja, s ennek zálogául 
az eddigi nyomtatványoknak megküldését elrendeli. 

• b). Thommenn Achilles, m. k. vasút építészeti igazgató a m. Mérnök-
Egyesület könyvtárának megküldi az „Instructionen über die Bauausführung 
der Brennerbahn" czimtí munkának 2-ik kiadását. — Az egyesület köszönete 
levélben fog nyilváníttatni. 

c) Képessy József, egyesületi tag „A magyar Alföld Hydrographiája czí-
mü munkáját a könyvtárnak ajándékozza. — Köszönettel fogattatik. 

d) Titkár felkérvén a választmányt, hogy a február-hóban tartandó köz-
gyűlésre az előleges intézkedéseket elrendelni méltóztatnék, egyszersmind je-
lenti, hogy más irányú elfoglaltatásai miatt, kénytelen lesz e közgyűlésen az 
annyira megtisztelő titkárságról, s a „Közlöny" szerkesztőségéről lemondani. 
— A választmány a lemondást sajnálattal veszi tudomásúl, s a közgyűlési elö-
intézkedések táíjgyában Reitter Ferencz másodalelnök elnöklete alatt bizottsá-
got küld ki, melynek tagjai, az igazgatón, titkáfon, s a pénztárnokon kivül 
Kruspér István, Wallandt Henrik választmányi tagok. 

e) Rendes tagokúi fölvétetnek: 
Fuchs Guido, vasúti mérnök Pesten ; Dukavics István, vasúti számvevő 

Pesten; Scholtz Vilmos m. k. kohónagy Kabolapojánán; Dr. Schmidl Heurik 
B. Gyarmathon; Csörghe Alajos, mérnök Szepsiben; Tóth Kálmán m. k. mér-
nök Budán ; Lotz Ármin, épitész Pesten. 

X. Választmányi ülés 1868. január 5-én. 
r 

1. Zofáhl Gusztáv bemutatja azon rajzot, mely — az illető bizottság vé-
leménye szerint — az egyesületi oklevél szövegének szolgálna keretéül. — A 
választmány a meglepő, szép tervezetet köszönettel fogadja, és elhatározza, 
hogy a kiállítási költségek aránylagosau megszabott külön dijak által lesznek 
födözendők. 

2. A közgyűlési előkészületek tárgyában kiküldött bizottság előterjeszti 
véleményes jelentését, melynek alapján — a választmány elhatározza, hogy a) 



Az idei rendes közgyűlés február 23—24-kén fog tartatni, b) Tárgyai lesznek : 
A tisztviselők jelentése ; a költségvetés 1868-ra; tagválasztás: titkár és szer-
kesztő választás; a választmány által készített ügyrend előterjesztése, az alap-
szabályok revisiója, és a netán még bejelentendő tudományos fölolvasások, e) 
Az állaui-déli-tiszai s a magyar éjszaki vaspálya társaságok felkérendők, bogy 
a közgyűlésre útazó tagokat leszállított menetár kedvezményében részesítenék, 
d) A szükséges elöintézkedések megtételére rendező bizottság küldetik ki, 
melynek tagjai: Reitter Ferencz, Hieronymi Károly,LiedemannEmil ,és Leut-
ner Károly, e) A közgyűlés a körülmények szerint, vagy a köztelken, vagy az 
egyesület termében lesz tartandó, a közelebbi tudomás szerzésre, s az e szerinti 
intézkedésre szintén a rendező bizottság kéretvén föl. 

3. Az alapszabályok stylaris revisiójára közgyűlésileg kiküldött bizott-
ság jelen levő tagjai : Herrich Károly, Szily Kálmán fölemiitik, hogy már az 
eddigi tapasztalás tanúsága szerint is, szükségesnek mutatkozik az alapszabá-
lyok több pontját újból megvitatni s eshetőleg módosítani. — A választmány a 
kiküldött bizottságot oda utasítja, vagy az alapszabályokat csak is irályi tekin-
tetben módosítsa, egyéb netáni indítványait külön s Írásban terjesztvén a köz-
gyűlés elé. 

4. A titkár, az egyesületi közlönyre vonatkozó előterjesztése folytán az 
első füzetnek második kiadására azon esetben fölhatalmazást nyer, ha az első 
félévi folyamra elegendő számú megrendelések fognának utólagosan bejelen-
tetni. — Az érdeklettek e végből a napi lapok utján fölkérendők, hogy a ne-
tán szándékolt megrendelésről az egyesület könyvárusát mielőbb értesíteni 
szíveskedjenek. 

5. Nagy László, egyesületi tag, a titkárhoz intézett lovelébeu hivatkoz-
ván arra, hogy az alakító közgyűlésen a Közlöny első füzetének összes kiálli -
tási költségeire nézve kötelezettséget vállalt magára, kéri az összeget megha-
tározni, és vele mielőbb tudatni. — A választmány hálás köszönettel emlékez-
vén vissza a nagylelkű ajánlatokra, melyek az egyesületi közlöny haladékta-
lan megindítását lehetővé tették, határozottan kijelenti, hogy az 1868-ki má-
jus 20-án kelt, s ide vonatkozó kötelezvényeket a maga részéről mindenkor 
úgy értelmezte, hogy az ajánlattevők nem az összes költségeket, hanem az 
egyes füzetek deficitjeit fogják födözni. Az első három füzetre fordított összes 
kiadásokból levonván e szerint az előfizetési pénzekből befolyt bevételeket, 
az igy fennmaradó túlmány az, melynek födözése Nagy László, Mitterdorfer 
Ferencz s Skalnitzky Antal urakra, kik az első 3 füzet kiadását biztosították, 
egyenlő mértékben háramlik. Ha mind amellett az ajánlattevő tagok az összes 
kiállítási költségek födözésére éreznék magukat kötelezve: az egyesület, a de-
ficit leszámítása mellett, a fennmaradó összeget a közlöny további kiadására 
tett alapítványúl fogja tekinteni. 

6) Hivatkozva az ügyrend 28-ik §-ára, titkár felkéri a választmányt, hogy 
1868 első félévre a szerkesztő bizottmányt még ez ülésben választaná meg. 
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Mire Herricli Károly megköszönvén a választmány bizalmát, mellyel a 
1867-ki szerkesztői bizottmányba beválasztatott, sajnálattal kijelenti, hogy a 
választást, ha az újból reá esnék, nem fogadhatná el. Hasonló nyilatkozatot 
tesz a titkár Skalnitzky A. nevében. 

Negyed óra szünet után a szavazatok összeszedetvén, benyújtatott 12 
szavazat s ebből nyert : Hieronymi Káról 12, Ambrozovits Béla i 1, Kruspér 
István 10, Bugát Ferencz 9, Ney Béla 6, Sztoczek József 5, Gulácsy Béla 4, 
Lauka József 4, Lechner Gy., Ney Ferencz 3, Bielek M., Herrich K., Klasz M., 
Naszluhácz L., Skalnitzky Antal 1 szavazatot. — E szerint általános szótöbb-
séggel megválasztattak : Hieronymi Károly, Ambrozovits Béla, Kruspér István, 
Bugát Ferencz. 

Mielőtt a hiányzó két tag választására szorosabb szavazás eszközöltetett 
volna, Sztoczek József fölkéri a választmányt, hogy szavazatát ne adná ő reá, 
mivel elfoglatatásai miatt a szerkesztői bizottmányi teendőknek alig felelhetne 
meg. Hasonlókép nyilatkozik Ney Ferencz. 

Ezután a szavazatok újból összeszedetvén, benyújtatott 13 szavazat, s 
ebből nyert: Lauka József 9, Ney Béla 9, Gulácsy Béla 3, Lechner Gy. 2, 
Klasz M. Ney Ferencz és Skalnitzky A. 1 szavazatot. E szerint általános szó-
többséggel megválasztattak; Lauka József és Ney Béla. 

7. Végül titkár öt új tagot jelent be: ezek 
Mayer István rézműves Pesten; Sclienovits Frigyes Aradmegye főmér-

nöke ; Haris Demeter mérnök Pesten; Szabó Gyula, vasúti mérnök Pesten ; 
Techet Ignátz müegy. tanársegéd Budán. 

XI. Választmányi ülés 1868. február 2-án. 

1. A közgyűlési előkészületekre kiküldött bizottság jelenti, hogy 
a) Az evangelikus gymnazium díszterme közgyűlés tartására naponként 

20 frttal kibérelhető, a világítás, fűtés külön lévén fizetendő. 
b) A közgyűlést megelőző estén, t. i. február 22-én, valamint a közgyű-

lés második napján, február 24-én ebédre a Tigris vendéglő nagy terme ren-
delkezésünkre áll. 

c) A cs. k. szab. állam, vaspálya-társaság, az éjszaki magyar vasút, s a 
tiszai vaspálya-társaság a február 18-ika és 23-ika közt Pestre útazó és 24-ike 
—29-ike közt Pestről visszaútazó tagokszámára a menetjegyeket feleárou szol-
gáltatják ki. — Tudomásúl vétetik. 

2. Kapcsolatban a jelentéssel az egyesület elnöke kimerítő indokolás 
után javaslatba hozza, hogy a m. mérn.-egyesület nevének népszerűsítésére, mű-
ködésének tágabb körökben ismertetésére, rendeztessék már az idei közgyű-
lés alkalmával, nevezetesen az első napon, február 23-án oly nyilvános köziilés? 

melyre a m. Tud. Akadémia, Kisfaludy társaság példáját követve, ne csak az 
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egyesület tagjai es a sajtó képviselői, hanem a rokon társúlatok és egyesületek 
is, — valamint egyes, kiválóbb s az egyesület iránt érdekelt sommitások is 
meghívatnának. Ezenkívül, s a fennmaradt hely arányában bocsáttassék a ta-
gok rendelkezésére bizonyos számú meghívó-jegy, melyek az ismerősök, s ál-
talában az érdeklettek között lennének kiosztandók, a karzati ülések a női 
vendégek számára tartatván fenn. E nyilvános közülés napi rendjére az elnö-
ki megnyitó beszéd, a tiszti jelentés s ez elnök úr ajánlata szerint Tóth Ágos-
ton úrnak közérdekű előadása a topographiáról fogna kitüzetni. — A választ-
mány olnök úr indítványát minden észrevétel nélkül s egyhangúlag elfogad-
ván, a szükséges intézkedések megtételére a közgyűlési rendezőség azon uta-
sítással kéretik fel, hogy a legközelebbi választmányi ülést ezen intézkedések-
ről értesítené. 

3. A titkár az 1867-ki bevételek-és kiadásokról átnézetos kimutatást 
terjeszt elő, s ezzel fölemlíti, hogy a pénztári maradék, mely közel 500 frtot 
tesz ki, a könyvtárt illeti. — E szerint az 1868-ik évben a könyvtár gyarapí-
tására 1500 frt lévén fordítható, a szerkesztői bizottmány felkéretik, hogy a 
tagok által ajánlatba hozott könyvek megvétele tárgyában, az igazgató és tit-
kár közbenjárásával intézkednék. 

4. A titkár jelentést tesz az Egyesület Közlönyére érkezett előfizetések-
ről s a ráfordított kiadásokról. A közlönyre a tagok közöl 1867-ben előfizettek 
423-en, nem tagok részéről pedig megrendeltetett 133 példány. Összes bevétel : 
1500 forint, a kiadás pedig 1696 frt 57 kr. A deficit, mely csak 196 frt. 57 krt 
tesz ki, födözve lévén Nagy László, Mitterdorfer Eerencz és Szkalnitzky An-
tal ajánlatai által egyre-egyre esik közülök 65 frt 53 kr. — Nagy L. Mitter-
dorfer F . Szkalnitzky A. erről értesíttetni fognak. 

5. Titkári előterjesztések : 
a) fölolvastatik a m. k. közm. és közi. minisztérium f. évi január 27-én 

*cin • sz. alatt kelt intézvénye. mellyel a választmány felszólíttatik a Kuliffay-
féle léghajó-ügyet véglegesen akkép elintézni, hogy Kulifay urnák további 
panaszokra oka és alkalma r e legyen. — Petényi úr, az ideiglenes választ-
mány titkára oda nyilatkozik, hogy kötelességének fogja ismerni ezen ügyet 
magán-úton végleg elintézni; mit a választmány örvendetes tudomásúl vesz. 

b) A titkár előterjesztése s a Naszluhácz Lajos tagtárs által adott föl-
világosítás folytán a választmány elhatározza, hogy a m. k. vasút-építések 
föltételeiből a Közlöny rendkívüli mellékletéül 175 frtért 1000 példány külön 
lenyomat megrendeltessék. 

c) A titkár kivonatosan megismerteti Mojsisovics Vilmos jelentését 
olaszországi útjáról. — A jelentés, valamint a hozzácsatolt négyrendbeli indít-
vány közül az első három a vízopítészeti osztályhoz tétetik át, a negyedik 
pedig a legközelebbi választmányi ülés napi rendjére tűzetik ki. 

d) Petényi Ottó úr, a Halász aladár által beszedett, s az 1867-ki junius 
3-án történt pénzátvételkor hiányúl fennmaradt 27 frtnyi összeget, a választ-
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mányhoz intézett levél kíséretében, megtéríti. — Petényi úrnak a végleg fel-
mentő nyugtatvány ki fog szolgáltatni. 

e) Leutner Károly pénztárnok a segélypénzt ír javára 100 frtot adomá-
nyoz. — Köszönettel vétetik. A választmány a segélyezést 100 frt erejéig az 
adománylevél értelmében fogja oszközölni. 

f ) A ti tkár a III. osztály részéről jelenti, hogy Kosztka Károly terve-
zete hátultöltő fegyverekről, tekintve a conceptio idejét, elismerést érdemel 
ugyan, de a inai szerkezetekkel már aligha fogná a versenyt kiállani. — 
Tudomásul van. 

g) Lohmann Gusztáv gépész ajánlja szolgálatát. — Tudomásul van. 
h) A titkár jelenti, hogy Ybl Miklós úr a lipótvárosi basilika beomlásá-

ról február 4-én esti 6 órakor az egyesület helyiségébon előadást tart. — Tu-
domásul van. 

i) Ladányi József tagtárs, Kecskemétvárosa főmérnöko, a pest-csongrádi 
vasút tárgyában általa készített emlékiratot a könyvtárnak ajándékozza, to-
vábbá Siebreich Károly tagtárs Dingler „Journaljának" 6 kötetét s néhány 
autographiát s photographiát a könyvtárnak ajándékozza. — Köszönettel 
vétetik. 

j ) A m. k. természettudományi társulat könyvtárnoka, s a bányászati és 
kohászati lapok szerkesztőjének részéről tett ajánlatok folytán a csereviszonyt 
a választmány szíves készséggel elfogadja. 

k) A ti tkár jelenti, hogy a külföldi technikai társulatok és szerkesztő-
ségek közül a felajánlott cseroviszonyt eddigelé az: 1. Oesterreichischer In-
genicur- et Architecten-Voroin, 2. Société des Ingenieurs Civils, 3. Gewerbe-
Vcrein fiir Hannover, 4. The Builder, 5. Gewerbeblatt aus Württemberg, el-
fogadták, egy pedig, t. i. a Schweizerische Polytechnische Zeitschrift, a nyelv 
nem értése miatt, sajnálattal olutasította. — Tudomásúl van. 

1) Tagokúi fölvétetnek: 
Gr. Waldstcin János alapító tag ; Botka Gábor mérnök Kőröshegyen, 

alapító tag; Burghard Nándor k. mérnök, Szebenben; Nickl József k. mérnök 
Szebenbon; Sompek József k. segédmérnök Brassón; Jánossy Sándor k. segéd-
mérnök Bosztorczén; Mikos Nándor ácsmester Komáromban; Prileszky Pál 
vasúti mérnök Károly városon ; Zviedinek Lajos vasúti mérnök Pesten ; Papp 
Ábrahám k. mérnök R. Szombaton; Topser Győző mérnök R. Szombaton. 


