
AZ EGYESÜLET TÁRGYALÁSAI. 

XXI-ilí választmányi ülés december hó 5-én. 
1. Elnök a közlöny rendetlen megjelenése alkalmából szükségesnek 

látná a nyomdával a közlöny kiállítására vonatkozó oly szerződést kötni, 
mely annak pontos megjelenését biztosítaná; s felkéri a választmányt ezon 
szerződés pontozatainak megvitatására. 

Szily Kálmán e. t. ezen szerződést a következő pontokra gondolja kiter-
jesztendőnek: 

a) A közlöny egy-egy legalább 5 ivre terjedő füzete minden 2-ik hónap 
(Február, Április, Június, Augustus, Octóber, December,) végén jelenik meg 

b) A nyomda ezen füzetek — a fennemlitett határnapra kiállítását — 
fűzését és csomagolását magára vállalja. 

c) A nyomtatási árak, — a papír minősége, — a használandó betűk 
neme, — egy szóval minden a füzet kiállítására befolyó körülmény a szer-
ződésben körülírandó. 

cl) Nem különben a kefelevonatok száma, —• azoknak a nyomda által 
való kiállításának, — valamint a correcturák visszaküldésének határnapja 
határozottan kifejezendő. 

e) A szerződésben határozottan kikötendő, mely napokig tartozik a szer-
kesztőség a szükséges kéziratokat a nyomda rendelkezése alá bocsátani, és 
hogy ez részletekben vagy egyszerre történik-e ? 

f) A nyomda minden nap késedelemért 20 forint birságot fizet az egy-
letnek. — A választmány az indítványt elfogadván, — Kruspér István szer-
kesztőt és Hieronymi Károly igazgatót megbízza a szerződést ezen alapon 
valamely nyomdával véglegesen megkötni és azt az egylet részéről aláírni. 

2. Elnök kérdésére Kruspér István szerkesztő jelenti, hogy a közlöny 
5-ik füzetéhez szükséges kéziratoknak eddig csak fele van fedezve. — A 
választmány egyhangúlag kiváló fontosnak itéli az elkésett füzetek kiadását 
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annyira siettetni, hogy jövő évi február hó végéig a rend ismét helyre legyen 
állitva, s o ezélra a jelenlevőket közreműködésre felkéri. 

3. Elnök jelenti, hogy a folyó évi rendkívüli közgyűlés által megváltoz-
tatott egyleti alapszabályoknak a beliigyministcrium részéről leendő jóvá-
hagyása eddig azért késett; mert a 2. §-ban az egylet ezéljai között általános-
ságban van megemlítve az „előadások tartása." Ezen nehézség elhárítása 
kedvéért javaslatba hozza az alapszabályok megfelelő pontját oda módosítani, 
hogy az egylet csak oly előadások tartására nyújt alkalmat, melyek saját czél-
jainak megfelelnek. — Felhatalmaztatik Sztoczek József alelnök úr az alap-
szabályok 2-ik §-ának „d" pontja zármondatát utólagosan a kővetkezőkre 
változtatni: 

Továbbá tagjai kívánatára saját helyiségeiben ugy nyilvános, mint zárt-
körű — az egylet czéljainak megfelelő előadások tartására alkalmat nyújt. 

Alelnök urnák pedig ezen utólagos változtatás foganatosítására Hieronymi 
Károly választmányi tag által hitelesítendő jegyzőkönyvi kivonat adandó ki. 

4. Az ügyrend végleges megállapítására kiküldött bizottmány jelentvén, 
hogy az a tettleg fennálló ügymenettől több lényeges pontban eltér, — azon 
kérdést intézi a választmányhoz, váljon ily körülmények között czélszerünek 
tartja-e ezen ügyrend kinyomtatását — Határoztatik: 

a) Az ügyrend egyelőre ki nem nyomtatandó. 
b) Igazgató felkéretik azt a választmány használatára 30—40 példány-

ban autografiroztatni. 
c) Ti tkár megbizatik e czélból a fennálló ügyrendnek a jelen tényál-

lásnak meg nem felelő czikkelyeit megváltoztatni. 
5. Titkár azon kérdést intézi a választmányhoz, nem-e kíván a február 

hóban tartandó közgyűlés összehívása előkészítésére intézkedéseket tenni. — 
A választmány ily intézkedések tételét a januar havi választmányi ülésre 
halasztja. 

6. Pénztárnok a fölött kér felvilágosítást, helybelieknek tekintendök-e 
az O-Budán lakó egyleti tagok. — Az Ó-Budán lakó egyleti tagok vidékiek-
nek tekintendők. 

7. Titkár jelenti, hogy Zenta városa a választmány határozata értel-
mében tudósíttatván, hogy az egylet a pályázati hidtervek megítélésére haj-
landó, — 3 pályázati tervet beküldött, és hogy ezek az I-ső szakosztálynak 
lettek kiadva. — Tudomásul vétetik. 

8. Györ városa átküldvén az egyletnek a városi mérnöki állomásra 
vonatkozó pályázati hirdetést, —• azt az egyleti tagok között köröztetni kéri 
— Titkár jelenti, hogy a pályázati hirdetmény az olvasó szobában és a köz-
lönyben közzé lett téve. — Győr városa értesitendö, hogy a közzététel a 
szokott módon megtörtént. 

9. A középtanodai tanári egylet, átküldvén közlönyének eddig megje-
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lent füzeteit, — a mérnök egylettel esereviszonyba lépni óhajt. — A választ-
mány az indítványt örömmel elfogadja. 

10. A darmstadti „Grosherzogliclie Centralstelle für die Gewerbe und 
den Gewerbe Verein" az egyleti könyvtár uj katalógusát küldi be. — Köszönet-
tel fogadtatik. 

11. Az „1-te ung. Flachs- und Hanf- Garn Spinnerei in Késmárk" mű-
ködése megkezdéséről értesiti az egyletet. — Tudomásul vétetik. 

12. A „Hegyaljai ásvány- és malomkő társulat" czementjei árjegyzékét 
küldi be. — Az olvasó-szobában kiteendő. 

13. Igazgató az egyleti oklevelek tárgyában jelenti, hogy 1000 darab 
oklevél nyomtatása a papír minémüsége szerint 157—1G4 — vagy 184 forintba 
kerülend, — valamint hogy Doby rézmetsző 15 ft utólagos kártalanítást 
követel. — A választmány a következőket határozza: 

a) 1000 darab oklevél a fennemlitett papirnemek legjobbján állítandó 
ki 184 nyomtatási költség mellett. 

b) Doby rézmetszőnek a 15 forint utólagos kártalanítás megadható. 

c) Az oklevél szövege a következő: 

, A magyar mérnök egylet urat 
18 -tói számitandó öt év tartamra rendes tagjai sorába felvette." 

Kelt tartott választmányi ülésünkből. 

Elnök. Titkár. 

d) Az oklevél ára 2 frtra állapittatik meg. 

e) A tagok nyomtatott levelekben megkérdezendők, kivánnak e okle-
vél birtokába helyeztetni vagy nem. — Azon tagoknak, kik két hét lefolyta 
alatt be nem jelentik, hogy egyleti oklevélre igényt nem tartanak, — ezen 
idő lefolyta után az oklevél meg fog küldetni, az érette járó dij utánvétel által 
biztosíttatván, miről azonban a tagok a fenn érintett levélben tudósitandók. 

14) Kruspér István szerkesztő jelenti, hogy az egylet közlönye szerkesz-
tése súlyos feladatának ezentúl megszaporodott hivatalos teendői következ-
tében kellően meg nem felelhet, — kérvén a választmányt, hogy őt ezen 
tisztségtől és az azzal járó kötelességektől felmenteni kegyeskednék. 

A választmány szerkesztő leköszönését határozott és okadatolt kivánata 
kifejezése következtében sajnálattal elfogadja és elhatározza, hogy a közlöny 
ezentúli szerkesztésére vonatkozó intézkedések mihamarább megtétessenek, 
— felkérvén szerkesztő urat, hivatalát addig is, mig erre alkalom adaudódott, 
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megtartani. — Kruspér István szerkesztő a választmány ezen óhajtását teljesí-
teni ígéri. 

15. Tagokul felvétetnek: — Meissner Sándor mérnök Pesten; Popovics 
Lázár állomásfőnök Marcheggen ; Balló Mátyás tanár Pesten ; Seefehlner 
Gyula mérnök Pesten; Markovits Miklós mérnök Zomboron; Lippich Gyula 
mérnök Budán ; Basa Gábor mérnök Pesten ; Stoiner Sándor mérnök Pesten ; 
Rákóczy Zoltán mérnök Pesten ; Müller Henrik mérnök Szegeden ; Verebély 
József hajókapitány Budán; Oekonom György hajókapitány Pesten. 



É p i t é s z e t i m ű s z a v a k . 
Hencz Antal építésztől. 

Maaswerk, küllőzet, diszkiillözet, 
Mantelbaum, füstfogó fa, f. gerenda. 
Mauer, kőfal; Wand, fal. 
Mauerbank, sárgerenda, koszorúfa. 
Mauerfrass, falfene. 
Mauerschliesse, falkapocs. 
Mauerwerk, falazat. *Meander. 
Metope, gerendaszem ? 
Mörtel, malter. 
Mozaik, mozaik (kár ezt is magyaritni). 
Muff? 

Nachmauerung, mögé falazás, mögfal ? (pótfal nem jó,) 
Nagel, szeg, nem szög = Winkel, Stift ? Dralitstift, drótszeg. 
Nase, bei Stufcn, orr, perem ? 
Niete, szegecs ; nieten szegecselni. 
Nische, fülke. 
Niveau, szinsik, színvonal. 
Nothlierd, szükségtüzliely vagy rövidebben szüktüzhely. 
Nuth — hosszú vájkó, vájány, vány. Feder und N'utb, toll és vány, Einschubleiste 

tolványlécz. 
Nuthseite, ványoldal. 

Oberboden, felső fenék, födény, épületeknél menyezet; Dachbodcn, padlás. 
Oberlicht 1) maga a világosság vagy világítás, föliilrőli, vagy 2) az ablak ajtók fölött 

fejablak ; a menyezeten ? 
Ochsenauge, ökörszem. 
Ofen, kályha, Backofen kemencze; Windofen, széltüzhely. 
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Öhr, fül, csir. 
Olive, markolat ? szilva ? 
Ornament, digzitme'ny : ornamentik ? 

Parapet, lábfal, támlafal, mellvéd. Fensterp. ablakalj. 
Parapetstock, le'cztok — Spalettstoek — re'zsletok. 

Parapetthür — Spallettliür, rézsle ajtó, midőn a tok nem az eges/, fal vastagságát fog-
lalja el; a külömbse'g, hogy a parapetth: tokján bélés és borítás nincs, a 
Sptlién leliet. 

Parquetboden, koe/.kapadló; eieliene Parquetten, tölgy pallókoczkák; massive und 
furnirte P. ? 

Parterre, földszin (nem földszint —- ebenerdig.) 
Passage, folyosó, közle, sikátor. 
Pavillon! ? 

Pendentiv, boltcsegely ? 
Perron, tornác/.. 
Pfeilböhe, ivmagasság. 
Pfeiler, falzöm, az az a fal zömej Thorpfeiler, kapubálvány. 
Pfette — Fette, szelemen. 
Pflaster, tapasz, burkolat, kövezet. 
Pfoste, Palló, félfa ; Tliürpfosten, ajtófélfa. 
Pfuhl, vánkostag. 
Pilaster, faloszlop ; Wanfeiler ugyanaz. 
Pilote = Pfahl, c/.ölöp, 
Piquiren, péczézni. 
Pisée, tömés. 
Piafond, mennyezet; plat. fond = lapos fenék, lapos födény. 
Plan, terv. 
Platté, lemez, lap, tábla. 
Platform ? 

Platzel, szakasz, teknő; Bohmisckes P. csehbolt, Stiegenplatzl, lépcsölielyke, Platzl-
stiege, helykés lépesö. 

Plinthe, talplap. 
Podert, zsámoly ? 
Pódium „ 
Polier, pallér. 
Portaié, kapuzat. 
Postament, talapzat. 
Profil, szelvény, élrajz, Normalprofil, közszelvény V 
Pultdaeli, félfödél. 
Putzarbeit, simázat. 



Quader, faragott kő, műkő '? 
Quadratmass, térmérték; Currentm. hosszmerték vagy méret; Kubikmass, köbm. 
Quadriren, miikövezni: Quadrirung mükőzet'? 
Quai, köpart, rakpart. 

llamme, sulyok ; Kunstrarame. müsulyok, gépsulyok. 
Rammen, sulykolni, döngetni. 
Regiebau ? 
Reiber,"görbülő, forgonv ? 
Reisbrett, rajztábla; Rfeder, vonasztoll; Zeichenfeder, rajztoll; Rsehiene, rajzvonasz , 

Lineal, vonaaz; Curvenlineal görvonasz. 
Relief, dombormű. 
Renaissance. 
Remise, félszer, kocsiszín. 
Reservoir ? 
Retiradscblauch, árnyékszékcső ; Gainze. árny, töltsér. 
Riegel 1) retesz, zárszeg; Rit'gelschloss, reteszzár; Schubriegel, tolóretesz: Kantriegcl 

élretesz. 2) heveder, közfa, feszitö fa ; Brustxicgel, mellheveder. 
Riffung, szakadék, vájkó. 
Rinnleiste, csorgalj. 
Rippe, borda, Gewölbsrippen boltbordák: 
Risalit, nyúlvány '? szökelék ? 
Riss, 1) rajz, 2) repedés. 
Rohbau, meztelen épitésmód 
Robrdecke, stukator ; Rohrdach, nádfödél. 
Rolle, henger, csiga ; Rollschicht élsor. 
Rondeau, körönd ; Rondelle, körke ? 
Rösche, meredek, viz mcrede'kség; rézsö — Bőschung. Daehrösche, födclmoredc'k. 
Rosette '? 
Rost, rostéi, rács; Rostbalken ,vácsgerend ; Pfalilrost, czölöprács. Vcuerrost, tiízrostcl 

Gitter ugyanaz. 
Ruheplatzl — Stiegenplatzl, lépcsőhelykc, szakaszlap. 
Rundbogen, köriv; Rgenstyl, körives stvl : Rundbogen — fries, körivszídag V 
Rundstab pálcza'? 
Rustik, rögmii; Bossage, ugyanaz. 
Rutsche, csuszka ; Rutshbahn, sikló, 

Sandstein, homokkő-
Saícofag, kőkoporsó V 
Satz, lásd Werksatz, ácsterv V 
Situle, oszlop, ducz, oszloptagok: sudár, fej, talp, talapzat, nyak. 
Situlentrommel ? 

M. mérnök-egyle.ti közi. II. köt. 3-1 
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Síiulenkuppelung, oszlop összefoglalás, ikerit.es ? 
Saulenstellung, oszlopsor, oszlopzat. 
Saum, szegély; Saum und Rinne, szegéi és csatorna; Saumladen, Staubladen, szegéi 

deszka. 
Sehablone, mükapta. 
Schalung, Verseli alung ? 
Scbalu, salu. 
Sehavnier ? 
Sebeibe, korong; Fenstersclieibe. ablakszem. 
Scbeinbaken, vakpánt (nem sarokpánt). 
Sc.hichtmass, rétegmérték. 
Scbieber, retesz : Scliuber = Durclischub, zárszeg. 
Scliienc, sin ; Scliieneisen, sinvas. 
Schiften, toldani, tobzani, ragasztani, ragozni. 
Seliifter, rag, Zalában a parasztházak szarufáit nevezik ragnak, s általában rag — 

pózna v. dorong. 
Scbiftnagel, ragszeg. 
Sebild bei Gewölben, paizs ? 
Scbindel, fasindel. 
Schlagwcrk, sulyokgép '? 
Schlauch, cső, cséve. 
Schlicliten, egyengetni. 
Seblicbthobel, egyengyalu. 
Scliliessblecb, ellenpléh. 
Schliesshacken, ellenkapocs. 
Scbliesse, falkapocs, 
Scbliessenritze, zárszegvájkó. 
Schloss, zár, závár, retesz, lakat. Kastensehloss, borított zár. Einstemmscbloss, borított 

zár. Uberbautes Sclil. előborított zár. Rieg-lschl. reteszzár. Druckerschl. kilincs-
zár, Schnapperschl. ravaszzár. Besetztes Seb. tobzással, tobzott. 

Scblussstein, zárkő. 
Schmiedeisen, vertvas (nem kovácsolt vas, hanem kovácsnak való vas, mely hengerzett 

és nem kovácsolt rendesen-
Si-bmiege, sim. 
Schnörkel, czikornya. 
Schopf am Dacb, iistök. 
Scbriige, rézső. 
Schraube, csavar; részletei: fej, szár, tekervény, süveg zn Mutter, csavarkulcs, ellen-

lemez = Futterblattl. 
Scliraubstock, satu. 
Scbrotwage, csüngedeszka. 
Schuber. 
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Schubfenster, toló ablak, toloncz abl. 
SchuttanBchiittung, törmelék töltés. 
Schwanenhals. 
Schwebender Gerüst, lengő állvány. 
Schweissen, forrasztani'? 
Löthen, forragasztani ? 
Schweller, talpfa, küszöb. 
Senkgrube, sülyesztö. 
Skizze, vázlat, vázrajz ; (programul, előrajz). 
Sockel, jelenti minden épületrész, v. bútor alsó kiálló talprészét; boka, fal tő, lábazat 

mind rosz magyar szó; alzat: teljesen kifejezi az értelmet; felzet Aufsatz. 
Sockelgesims, alzatpárkány, alzattagozat. 
Sockelplatte, alzatkö. Sklampfe, alzatkapocs. 
Soffite ? 
Sohlbank, ablakaljkö ; ablaktalp. 
Spalette, rézsle. 
Spallettirung, rézslet. 
Spalettladen, rézsletábla. 
Spaletthür, rézsleajtó ; Spalierthür = Tapetthür, kárpitajtó. 
Spannweite, támtáv ? 
Sparherd, vastüzhely; takaréktűzhely alkalmatlan hosszú szó. 
Sparren, szarufa. 
Sparrenwerk, födélfa. 
Spennass. 
Spiegelgewölbe, tükörbolt. 
Spindelstiege, orsólépcső'. 
Spitzbalken, kakasülö. 
Spitzbogen, csúcsiv. 
Splintliolz, ke'regfa ; nem háncs — Bast. 
Spreitzhaken-stangen, feszkapocs, szél kapocs. 
Spritzwurf, föesölet. 
Sprosse 1; létrafok 2) ablakküllö 
Spundwand, szádfal. 
Stander, czövek. 
Steingrus, kömorzsa. 
Steinschnitt, kömctszék. 
Stich und Wechsel, fiók és váltó. 
Stiehbogen V 
Stiege = Treppe, lépcső; freitragende St. V önkéntálló 1. V untennauerte St. aláfa-

lazott 1. eingeinauerte St. befalazott le'pcsö ; geraclannigc St. egyenes 1.; gowun 
dene St., görbe 1., Spindelstiege, orsólépcsö, Pfeilerst. oszlopos lépcső ; Schuek-
kenst. csigalépcső : Platzstiege, szakaszos lépcső ; Dienstreppe, fióklépcsö ; Lauf-
treppe ? Wangenstiege. 

34* 



Stiegenbreite, lépcsöszclesseg ; (í>tufeubreile) kiiszöbszélessóg. 
Stgittcr, lépcsörács, 

„ griff, lcpcsö-fogódzó (ucin forgautyu). 
„ haus Stplatz, lépenötér, lépcsőház. 

Siiegenstufe, lépcsőfok, lopcsőkiiszöb (fok igen elhasznált szó) ; mit und ohnc Kund-
stáb, peremmel vagy a nélkül, mit Wiederkchr, orral; gerade St.. rendes küszöb; 
Spitzst. esucsküszöb ; Anfangstufe, kezdő küszöb; Saumst. szeg(<lyk. 

Stiegcmvangen, pofakövek, oldalfák" 
„ Zargstüeke V 

Stíl, styl, izlós, modor. 
Stöekelpflaster, tönkburkolat. 
Stossfuge, élilleszték. 
Strassenbau, 1) útépitészot; ií) útépités. 
Strebe, táni. Srtpfeilcr, támoszlop. Strbogeii, támöv, Strband, tárnfa. 
Streuholz bei Briickeii, alomfa. 
Stuekator, stukator. 

Sturzbodeii, gerendapadlás; auf Sturz legeli '! 

Tafel, tábla, lemez. 
Tiifelung, táblázat ; Wandvertiifelung, faltáblázat. 
Terasse, emelvény ; pódium, zsámoly. 
Tcrrazo V 
Thiir, a j tó; Thsclnvclle, küszöb; Thatock ajtószár. 
Toisiren, ölzeni V 
Tonnengcvölbe, hengerbolt, dongabolt'! 
Trael, bei GebSuden, düllö ? 
Trackel, tusak. 
'l'rager, vasgerend '{ terhgcrend. 
Tragsteín (nem = Kragstein) tartó kő, azonban sokezor fából vagy vasból van. 
Tram, gerenda, gcroiidfa. 
Traufe, csepegő, eresz. 
Treppe — Stiege. 

Überblattung v. plattung, keresztül, átlapolás (nem borítás — Verkleidung, nem is 
lapozás — bliitteru.) 

i'berhaugeii.Jbei Mauern, ki v. behajlani. 
Überkrag'en — Auskragen. 
Überlegeisen'? 
Uralegen das Pflaster, átforgatni. 
Unterzug, Durehzug, inc tergerenda. 

Vasé, díszedény. 
Ventilation, szellőztetés, légujitás. 
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Verblenden, vakolni. 
Verbrenucu dic Fugen, pörkölni. 
Verdachung. 
Verjüngung, vékonyodás. 
VcrkSmmen, összeróni. 
Verkleiden, beborítani. 
Verkleidung, boritás, mez ? 
Veniieten, szegecselni. 
Verputzen, simázni. 
Verschalen, behéjazni; Schale - hej) 
Yerschalung, héjazás ; Sehalbrett, hejdeszka. 
Versatzung ? 
Versetzung 1) kőbeillésztés 2) fölváltás. 
Vevtikal, függélyes. 
Verzahnter Balken, összefogazott gerenda. 
Verzapfen, összecsapozni, (nem csapolni). 
Voll auf Zug, teliről hézagra. 
Vierung. 
Vierpass. 
Volute, tekercs. 
Vorbau, eléépitmény. 
Vordach, előfödél, eszterje. 
Vorlegstufc, küszöblépesö, előküszöb. 

Wagriss, vízszinvonal. 
Walmdach, sátorfödél. 
Wand, fal. 
Wasserbau, vizépitészet. 
Wassernase, vizorr; Wetterleistc, védléez. 
WeÍ8sblech, cziunezett vasbádog. 
Werksatz ? 
Werkstein '? 
Werkplatz V 
Widerlager, ellentám. 
Windfang, sze'lve'd. 
Windofen, széltüzhely. 
Windschief, kajla. 
Winkel, 1) szög, 2) szeglet, sarok; im Wiukel = normál, egészszögre. 
Wulst, vánkostag. 

Zahnschnitt, diszfog ? 
Zange, 1) fogó; 2) fogam v. foglam V 
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Zapfen, csap, csapozni. 
Zeltdach = Walmdach, sátorfödély. 
Ziegel, tégla ; Dachzicgel, cserép : Uohlziegel, gcrinczcscrép. 
Ziogclverbaiul, téglakötés. 
Zierverkleidnng, diszboritás. 
Zierverputz, diszsimáeat. 
Zinnc. 
Zirkel, 1) kör, ~2) körző. 
Zockc = Sockel. 
Zoli, hiivelk, (nem hüvely = Scheídc.) 
Zulager, napszámos. 
Zwischensturz, fiókfejfa. 


