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A magyar mérnök-egylet és közlönyének jövőjéről. 
H I E R O N Y M I K Á R O L Y T Ó L . 

Mástel éve mult, hogy egyletünk véglegesen megalakult; egy éve mult, 
hogy rendes szállás fogadása által képesítve van rendszeres működésre, az 
alapszabályilag kitűzött valamennyi irányban. 

Ezen lefolyt másfél év nagyon rövid idő ugyan oly nagy czélok megkö-
zelítésére, a milyeneknek elérésére egyletünk megalakult, és a melyek között 
legfontosabbnak tartom : a magyar mérnöknek alkalmat nyújtani bővebb 
tudományos kiképzésre és azzal egyidejűleg, részben ez által is, öt társadalmi té-
ren emelni; de elég arra, hogy megvilágítsa, iniképen működnek közre a kitűzött 
czélok elérésében az alapszabályilag megállapított és foganatba vett eszközök. 

Ezen eszközök legnevezetesbjei, hogy : 
„az egylet kölcsönös megismerkedés és barátságos eszmecsere eszköz-

lésére saját helyiséget és ebben összejöveteleket tart; 
hogy az egyleti ügyek körül felmerülő kérdéseket megvitatja, felvilágo-

sítja és azokról, hajónak látja, a sajtó utján is nyilatkozik; hogy végre 
saját könyvtárt alapit, melyet úgy a nevezetesebb szaklapok járatása, 

mint kitűnőbb szakmunkák megszerzése által folytonosan gyarapitani igyek-
szik. E mellett saját szaklapot is ad ki, melyben az egylet működését és a ha-
ladó technika nevezetesebb mozzanatait ismerteti." 

Tekintsük már most sorra az eredményeket. 
A kölcsönös megismerkedés, hogy úgy mondjam, az egymáshoz tartozás 

érzetét, az egylet már eddig is kétségtelenül tetemesen előmozdította; az egy-
leti közgyűlések emléke bizonyára mindenikünknél egy-egy érdekes vonzó 
ismeretség, talán egy bensőbb viszony füződésének emlékével van össze-
kötve ; s magam tapasztalásából Ítélve, nem egy téves fogalom helyreiga-
zítására nyújtott alkalmat. 

De közgyűlés rendszerint minden évben csak egy tartatik, s azon sem 
lehetnek a tagok teljes számmal jelen ; a közgyűlésen továbbá nem tudomá-



nyos dolgok kerülnek vitatás alá. Az egylet legfontosabb ügyeinek elintézése 
után a közgyűlési találkozások a barátságnak vannak szentelve. 

A választmányi és szakosztályi ülésekben pedig, a dolog természeténél 
fogva, majdnem kizárólag csak helybeli tagok vesznek részt. Ezekre a választ-
mányi ülések elég érdekkel birnak; de a szakosztályi .ülések, elég sajnos, hogy 
be kell vallanunk, még mindeddig nem lettek azzá, a miknek l6nniök kellene. 
Az alapszabályok értelmében az egyleti tagok 6 osztályba csoportosulnak; 
ezen osztályok mindenikének az ügyrend szerint liónaponkint egy-egy szak-
iilést kellene tartaniok. De a tapasztalás azt mutatta, hogy ezen szakülések a 
tagokra nézve elég vonzerővel nem birnak; gyéren vannak látogatva, úgy, 
hogy czélszeriibbnek mutatkozott egyetemes osztályülések tartására fektetni a 
fősúlyt, melyek bár még mindig gyéren vannak látogatva, de mégis népeseb-
bek. Reméljük, hogy ezen egyetemes szakülések más egyletek példájára a 
napi technikai kérdések élénk vita tárgyává lesznek; reméljük, hogy azok 
elég vonzerővel fognak birni arra, hogy az azokat látogató tagok kölcsönös 
eszmecsere útján eszméiket tisztázzák, és ez által a tudományos haladás és ön-
képzés valódi eszközeivé válnak. De ha ezen reményünk teljesülni is fog, ezen 
szakülések vidéki tagokra nézve épen úgy, mint a választmányi tárgyalások, 
hasznot hajtók csak azon esetre lesznek, ha gondoskodva lesz arról, hogy 
azoknak folyamáról és eredményéről a vidéki tagok nyomtatásban értesíttes-
senek, ha ezen értesítések folytonosak és gyorsak lesznek, szóval ha a vidéki 
tagok az egylet szaklapjában részesittetnek, és ezen szaklap az egylet műkö-
dését híven tükrözendi vissza. Úgy a mint a dolgok most állanak, a tagoknak 
% része az egylet működéséről egyáltalában semmit sem tud. 

Az alapszabályokban az mondatik ugyan, hogy az egylet kiadványai-
ban minden tag részesíttetik; de egyletünknek e közlönyén kívül eddig semmi 
más kiadványa nincsen, ezt pedig a tagok csak úgy kapják, ha arra külön 
előfizetnek. A mi tehát a választmányi és osztályüléseket illeti, ezek közhasz-
núvá csak úgy válhatnak, ha a vidéken lakó egyleti tagok azoknak folyamá-
ról ti szakközlöny útján rendesen értesíttetnek. 

Könyvtárt is alapit az egylet; s habár kötetei száma még nem jelenté-
keny, az egylet által nyujtott egyik legnagyobb jótétemény azon 47 szaklap-
nak járatása, mely a tagok rendelkezésére áll. De itt ismét azon körülmény-
nyel találkozunk, hogy az egyleti könyvtár, de nevezetesen a szaklapok, csak 
a helybeli tagok használatára vannak. 

A mérnöki tudomány gyors haladása, mellett, a legnagyobb fontosságú, 
hogy a mérnöknek, ki tudománya mögött messze elmaradni nem akar, szak-
lapok áljanak rendelkezésére. Ott hol a mérnöki szakma képviselői számo-
sabbak, az ország kedvezőbb népességi viszonyainál fogva több oly nagyobb 
város van, hol számosabb szaktudósok együtt laknak ; részint egyletek, részint 
kormányok a fentebb jelzett szükségnek akként igyekeztek eleget tenni, hogy 
néhány jó szaklapot ilyen nagyobb városokban köröztetnek. A megküldött 
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szaklapok valamely nyilvános helyen, például a hivatalban vagy easinóban 
közös használatra ki vannak téve, és bizonyos idő múlva tovább küldetnek. 
De ezt hazánkban, hol a mérnökök annyira el vannak szórva, haszonnal álta-
lánosítani bizonyára nem lehet. 

Az egyetlen mód az egyletünk által tarlóit szép számú folyóiratot köz-
hasznúvá tenni abban állana, hogy szaklapunk ismertetéseket, kivonatokat 
hozzon belőlük; ez által alkalmat adván a tagoknak, hogy a folyó kérdések 
iránt tájékozhassák magukat, és szükség esetén azon egyes számokat meg-
hozathassák, melyekben megtalálják azt, mire épen szükségük van. 

Egyletünk tevékenységének bármely ágát tekintsük is, mindig azon 
eredményre jutunk, hogy azt közhasznúvá csak az által lehet tenni, hogy az 
egylet szaklapja lehető tökélyre emeltessek és valamennyi tagnak kivétel 
nélkül megküldessék. 

De tekintsük magát 4_fi&akÍli]i2ÍiJPelyhez annyi remény van kötve. 
Távol tőlünk a gondolat, hogy az tökéletes; de ha elfogulatlanul hozunk 

feletto Ítéletet, annak eredménye az, hogy tekintetbe véve viszonyainkat, a sok 
nehézséget melylyel ilynemű magyar vállalatnak küzdenie kell, a közlöny 
jobb, mint a minőt biztosan roniélheténk. 

Áz egylet egyik legközelebbi választmányi ülésében Léhner Adolf tag-
társunk, nézetem szerint nagyon helyesen jelezte azon irányt, melyet a köz-
öny szerkesztésénél követnünk kell, ha azt nagyobb érdekűvé akarjuk tenni. 

A közlöny főhibájául róvta fel, és igen helyesen, hogy tulnyomólag tudomá-
nyos irányú, és hogy a szaktársak benne gyakorlati szakmájukra vonatkozó 
értesítéseket nem találnak; holott épen most, a rendkivüli mérvben megindult 
épitkezésok ilynemű értesítéseket nemcsak érdekessé, hanem szükségessé is 
tennének. 

Hisszük, hogy a figyelmeztetés nem fog nyomtalanul elhangzani; meg 
vagyunk győződve, hogy a közlöny ezen irányban is haladni fog. 

Igaz, hogy utóbbi időben nagy, és épen ezért kellemetlen késedelmek 
állottak be; de ezeken segitve lesz, mert ezeken segíteni a szükség paran-> 
csolja. Az egylet tevékenysége egy irányban sem oly kielégítő, mint épen obbon 
és a közlöny bukása az egylet felbomlását vonná maga után. 

A f. é. első füzet már uj szerkesztő vezetése alatt készült, kinek buz-
galma, melylyel az egylet ügyei iránt viseltetik, erélye mely jellemvonásaihoz 
tartozik, biztosíték, hogy elhatározása az egyleti közlönyre nézve gyümölcsöző 
lesz. Alapos reményünk van tehát, hogy a közlöny a haladás utján ismét egy 
lépést teend előre. 

De már fentebb is említők, hogy nem elég, ha a közlöny napról-napra 
jobb lesz. Parancsoló szükség még az is, hogy a közlönyt az egyletnek minden 
tagja kézhez vegye, minden tagja forgassa. 

Tekintsük a mostani állapotot. 1867-ben, midőn az egyletnek 790 tagja 
volt, a közlönyre összesen 425 tag fizetett elő; tehát a tagok felénél valamivel 



9 

több. S még ezen előfizető tagok között is aránylag több volt a helybeli; 
mert az emiitett 425 előfizető között 90 volt helybeli és 385 vidéki; 
holott a tagok összes számát tekintve, 245 volt helybeli és 580 a vidéki. 
1868-ra az előfizető tagok száma az összes tagok számához, még kedve-
zőtlenebb volt; mert 878 tag közül összesen 367 tag fizetett elő. 

Az előfizetők számának ezen csökkenése nagyrészben ugyan a közlöny 
rendetlen megjelenésének tulajdonítandó, de alig hinném, hogy kizárólag 
csak ennek. De akárminek kellessék is a közlöny olvasóinak csekély számát 
tulajdonítani, e tény oly szomorú fontossággal bir, hogy kedvezőbb viszonyok 
után való törekvés halaszthatlan kötelességgé vált. Az általunk fentebb jel-
zett morális hátrányokon kivül ugyanis, az előfizetők csekély száma az egy-
letnek jelentékeny kárt is okoz, mert a közlöny kiállítási költségeit az előfize-
tésekből begyülő csekély összegből fedezni nem képes, és az egyletnek ezen 
czimen tetemes hiányt kell pótolni. 

Tekintsük e czélból a közlöny kiállifási költségeit az 1867-dik évi fél-
évre. Az 1868-dik évet számba nem vehetjük itt azért, mert a közlöny kiadá-
sainak számadásai összeállítva nincsenek. 

Az 1867. évi jelentés szerint a közlöny összes kiállítási költségei tettek 
ezen félévre 1696 frt 57 krt. Tegyük kerekszámban 1700 frtot. Ennél olcsób-
ban a közlönyt lehetetlen kiállítani, sőt ezeu czim alatti kiadásokat nagyob-
bakra kell tennünk, ha biztos számítást akarunk tenni a jövőre. 

A fentebbi 1700 frtban ugyanis a közlöny kiállítására szükséges szel-
lemi munka dijazása, nevezetesen a szerkesztésért járó dijak 170 frt, az írói 
dijak 30 frt, összesen 200 frtra van téve. Ámde az 1868. évi april 4-kén tar-
tott közgyűlés megállapodása szerint a szerkesztésért 600 írt, irói dijak fejé-
ben pedig 20, 15, 10 frt, középszámitásban 15 frt fizetendő ivenkint, mi éven-
kint 30 ivet számítva csak, 450 frtot tesz. Vagyis azon közgyűlési megállapo-
dás szerint a közlöny szellemi részének dijazása félévenkint 300 frttal fog 
legalább többe kerülni, mint a mennyibe 1867-ben került. A közlöny egy évi 
folyamának kiállítási költségeit tehát (1000 példányban nyomatván ezt, ugy 
mint eddig) 4000 ftra kell tennünk. 

300—400 előfizető mellett tehát az egylet pénztára által pótolandó hiány 
2500—2000 frt. 

Az egyesület pénztára ezen hiányt folytonosan pótolni nem képes, mert 
rendos bevételei 5000 frtnál többre nem tehetők, mig a rendes kiadások éven-
kint 4200 frtot tesznek. 

De a dolgok ily rendje nem is méltányos; mert az egyesület 9C0 tagja 
által befizetett tagdijakból 300—400 előfizető húz hasznot, a mennyiben ol-
csóbban kapja a közlönyt, mint a mennyibe az az egyesületnek kerül. 

Mi tehát ezen körülmények között a teendő ? A legegyszerűbb megoldás 
az lenn szabályilag meg-
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állapított tagdíj egyszerű lefizetése iránt küldje meg. De mint fentebb láttuk, 
ez a tagok mostani számánál lehetetlen, rs hogy lehetővé váljék, szükséges 
lenne, hogy az egylet tagjai még 400—500-zal szaporodjanak; erre pedig ez 
idő szerint kilátás nincsen. 

Nézetünk szerint tehát a legczélszarübb leendene, a tagdijt felemelni 
annyira, hogy a belőle begyülő pénzekből az egyletnek mindon egyéb kiadá-
sain kivül a közlöny kiállítási költségei is fedeztethessenek, és azután a köz-
lönyt mindon tagnak ezen felemelt tagdij lefizetése iránt megküldeni. Fel kel-
lene tehát emelni a tagdijt a helybeli tagokra nézve 16, a vidéki tagokra 
nézve 10 frtra. 

E rendszabály más szóval annyit jelentene, hogy a közlöny előfizetési 
ára leszállittatik 5 frtról 4 frtra; csak hogy ezen leszállítás folytán az összes 
tagok kötelezik magukat a közlönyre előfizetni. 

De lehető-e a tagdíjnak ily módon leendő felemelése ? 
A tagdíjak magassága alapszabályilag van megállapítva. Kétségtelen, 

hogy az egylet alapszabályait változtathatja is, amin t ezt már teve ; de vájjon 
czélszerü-e az alapszabályok ezen legsarkalatosabb pontját megváltoztatni ? 
Az eddig belépett tagok 6, és illetőleg 12 frtnak évenkinti fizetésére kötelez-
ték magukat. 

Az egyletet nem alapjaiban fogná-e mogingatni az alapszabályok ily 
módon leendő megváltoztatása? Ugy tartom, senki sem fogja ezt kí-
vánni , senki som fogj* az eddig elért eredményeket ily módon koczkára 
tenni akarni. 

Valami módon pedig okvetetlenül kell segíteni, mert ha a közlöny ezen-
túl nem valamennyi egyleti tagnak küldetik meg, és a tagdijak, hogy ez le-
hetséges legyen, fel nem emeltetnek : az igazság és méltányosság azt hozza 
magával, hogy a közlöny előfizetési dija emeltessék fel, mi ismét semmi irány-
ban sem kívánatos. 

Lehető tárgyilagosan igyekeztem a fentebbiekben az egyletnek, különö-
sen pedig a közlönynek állását feltüntetni; arra vonatkozó nézeteimet pedig 
elmondtam őszintén. 

A feltüntetett bajok orvoslására más módot nem látok, mint azt, hogy az 
egylet kövessen el minden módot, hogy a mostani tagok minél számosabban 
fizessenek elő, életkérdés lévén az, hogy a közlönyt minél többen tartsák. De 
ezt parancsolólag, az alapszabályok megváltoztatása által kimondani nem 
lehetvén, az egyedül követhető út az, hagy az egylet újra a tagok lelkesedé-
sére és ügyszeretetére hivatkozva, igyekezzék elérni, hogy a tagok magukat a 
közlöny tartására tagsági kütelezettségök hátralevő egész idejére kötelezzék. 
Jövőre pedig csakis úgy vétessenek fel tagok, ha magukat tagságuk idejére 
egyszersmind a közlöny előfizetésére is kötelezik. 

Ezen utóbbi rendszabály által el lenne érve az, hogy lassan, minden 
rázkódás nélkül készitené elő a dolgok uj rendjét; s annak életbeléptetésétől 
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számítandó legf'eljeb öt év alatt (mert a tagok eonyi időre kötelezik magukat) 
az egyletnek minden tagja birná a közlönyt. 

Elmondtam egyéni nézetemet e téren, azon kívánság által vezéreltetve^ 
hogy bár minél számosabban szólanának a kérdéshez ; mert valamely elha-
tározás legalább is nagyon kivánatos, ha nem szükséges; czélszerii határo-
zat pedig csak úgy hozathatik, ha azt megelőzőleg a kérdés behatóan ta-
nu'mányoztatik. 




