
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 
(A jegyzökönyvek ' k ivona t a ) 

XXIX-ik (rendkíyüli) választmáiiyi ülés. 
1869. apr i l 24-én. 

Elnök: Sztoczek József. 
A legutóbbi választmányi ülésből kiküldött bizottság, a magyar mérnö-

kök érdekében a közmunka és közlekedési rainisteriumhoz intézendő felter-
jesztés iránti javaslatot beadja. 

A felterjesztés tárgyalására folyó évi ápril 28-án rendkívüli választmá-
nyi ülés tartása határoztatik, s a javaslatnak 100 példányban leendő kinvo-
matása elrendeltetik. 

Szily Kálmán indítványozza, hogy az alkalmazást kereső egyieti tagok 
névsora nyílván tartassék, a végből, hogy őket az egylet adandó alkalommal 
ajánlhassa: 

Az indítvány napi rendre fog kitiizetni. 
Kérdés intéztetvén az iránt, vájjon Pest városa meghívta-e az egyletet 

József főherczeg szobrának leleplezési ünnepélyére ? 
A választmány az elnök nyilatkozatából aajnosan vette tudomásul, hogy 

a m. mérnök-egylet az ünnepélyre meg nem hivatott, s azon meggyőződé-
sének ad kifejezést, hogy az illető helyre alkalmas módon intézendő figyel-
meztetés után ily eset többé nem fog előfordulni. 

A választmányi ülések határozatának a napilapokban leendő közzé té-
tele iránt határoztatott: 

Hogy úgy a választmányi-, mint a szaküléseken előforduló közérdekű 
tárgyak jövőre az olvasottabb lapokban közöltessenek. 
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XXX-ik (rendkívüli) választmányi illés 
1869. april 28-án. 

Elnök: Sztoczek József-
A felirati javaslat felolvasottnak tekintetvén, az általános vita alapjául 

elfogadtatik, s a szerkezet bezárólag a 42-ik pontig megállapíttatik; — to-
vábbi tárgyalása a május 1 sö napján tartandó választmányi ülésre halaeztatván. 

• 

XXXI ik (rendes) választmányi ülés. 
1869. május 1. 

Elnök: Sztoczek József. 
A jegyzőkönyvnek hitelesítése után, a felirati javaslat folytatólagosan 

tárgyaltatott; mely alkalommal — midőn Haynald István v. tagnak a vállalatok 
szakmánkénti kiadása iránt mellesleg tett indítványa külön napi rendre kitü-
zetni határoztatott — a felirat szerkezete másodszori felolvasás után végleg 
elfogadtatott, s annak, a közmunka és közlekedési miniszter úrnak Sztoczek Jó-
zsef elnök vezetése mellett küldöttségileg leendő átadásával Banovics Kaje-
tán, Houchard Forenez, Siebreich Károly és Szily Kálmán választmányi tagok 
bizattak meg. 

A felirat kinyomatása, és az egyleti tagoknak és az országgyűlési képvise-
lőknek megküldése elhatároztatván, elnöknek, a tárgyalások fáradhatlan a 
körültekintő vezetéseért jegyzőkönvvileg köszönet szavaztatott. 

Ez alkalommal Szegedy Péter, nagy szegénységben elhalt tag által befi-
zetett 17 frt. 50 krnak visszafizetése is elrendeltetett. 

A közlek. miniszter úrhoz intézett felirat szövege: 

N a g y m é l t ó s á g ú <t r ó f, M i n i s z t e r U r! 

A magyar mmiszleriumnak ezelőtt két évvel történt magalakulásával 
Nagyméltóságodnak jutott a szép feladat e hazában, a közmunkáknak 
eddig csak remélt, de soha meg nem közelített új korszakát felavatni, és ez 
által lerakni a nemzet jövő jólétének alapjait. 

A feladat a mily szép, oly nehéz is volt. 
Szép volt, mert a közlekedési eszközök gyorsított kivitele, tért nyitván 

az eddig elnyomott honi műszakierők kifejtésére : megynyilt az alkalom, ezen 
a társadalom rétegeibe mélyen beható intézményeknek az eddig hiányzó haza-
fias szellemet megadhatni s olyképen Szervezni, hogy honunk műszaka 
az idegen elemek uralma alól felszabadíttassék. 

Nehéz volt, mert habár az utak és csatornák létesítésére — ha ezek bő-
vítése tétetik első sorba — talált volna Nagyméltóságod kész és szervezett 
mérnöki kart : vasutak létesítésére azonban ily kész és szervezett testület 
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Nagyméltóságod rendelkezésére nem állhatott; mert az osztrák uralom egyik 
káros intézménye, minőt a nyugati polgárosult államokban sehol se találunk, 
Magyarországban úgy, mint a lajthántúli tartományokban, egyaránt gondosan 
kerülte a vasutak építését az országos építészeti közegekre bízni, és a közle-
kedési eszközök ezen legfontosabb ágának létesítésére, külön, a nemzeti színe-
zetnek még árnyékától is ment testületet szervezett. 

Nagyméltóságod minisztériuma ily körülmények között a vasutak léte-
sítését nagy részben idegen kezekre bízta, és megengedte, hogy a vasutakat 
építő magán-társulatok minden megszorítás nélkül idegeneket alkalmazhassa-
nak. — Távol vagyunk attól, hogy olynemü rideg elzárkózottság szószólói le-
gyünk, mely a külföldi erőket hazánk nagy feladatának megoldásától ki-
zárná; de nyíltan kimondjuk azon nézetünket, hogy Nagyméltóságod minisz-
tériuma oly mérvben engedett tért foglalni az idegen elemeknek, a minőre 
nézetünk szerint szükség nem volt, oly mérvben, hogy ez által a mérnöki 
szaknak nemzeti alapon fejlődése egy időre megakasztatott, — mindenesetre 
tetemesen hátráltatott. 

E tárgyban intézzük jelen felterjesztésünket folyó évi február hó 21. és 
22-én tartott rendes közgyűlésünk meghagyásából Nagyméltóságod elé. 

Kimondjuk ebben véleményünket, mert házafiúi kötelességünknek tart-
juk nyilvánítani azt oly ügyben, melyben magunkat illetékeseknek tekintjük. 

Kimondjuk, mert Nagyrnéltóságod a dolgok állását főleg az állami hi-
vatalnokok nézetéből ismeri, egyletünk pedig a dolog természete szerint nem-
csak azon elemekből alakúiván melyek Nagyméltóságod minisztériumában is 
jmüködnek, azok nézetét is érvényre juttatja, kik mint független szemlélők 
bírálják meg az eseményeket. 

Kimondjuk végre azért is, mert egyletünk tagjainak nagy többségét a 
tapasztalt mellőzés elcsüggeszté, elkeseríté, és egyletünk nem teljesítené kö-
telességét, ha a magyar mérnökök érzelmeinek kifejezést adni, bármi tekinte-
teknél fogva elmulasztaná. 

Bátorít a "tudat, hogy egyletünk Nagyméltóságodban úgy is mint a haza 
minden tudományos intézetének hő pártolójában, úgy is mint a hazai legfel-
sőbb mérnöki hatóság főnöke-s miniszterében, mindig pártfogót talált. Nagy-
méltóságod egyletünk tiszteleti és alapító tagja, s mint miniszter, annak még 
semmi kérését sem tagadta meg. 

Vegye ugyanezért Nagyméltóságod e felterjesztésünket, mint saakfér-
tiak meggyőződésének őszinte nyilatkozását mint hazai kötelességünkből fo-
lyó felszólalást. 

Midőn Nagyméltóságod a közlekedési ügy vezetését átvette, az ország-
ban egy építészeti igazgatóságot és eonek alárendelve állam-mérnöki hivata-
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lókat talált. Ez építészeti igazgatóság és mérnöki hivatalok személyzetét 
mintegy 200 egyén képezte, kik között 70—80 volt nem-magyar. 

Az intézkedések, melyeket Nagyméltóságod ezen közegeket érdeklöleg 
csakhamar életbe léptetett, jelesen az, hogy az állam-építészeti hivatalokat 
rendezvén, az idegen származású mérnököknek másutt leendő alkalmazása és 
elhelyezése iránt gondoskodott, mindenkit meggyőzhetett arról, hogy Nagy-
méltóságod szándéka: a hatósága alatti közigazgatási ágazatot m a g y a r 
alapon újjászervezni. 

Támogatta e meggyőződést az is, hogy az országos költségen építendő 
nagyvárad-kolozsvári vasút egész mérnöki személyzete kezdetben magya-
rokból lett összeállítva. 

De alig valánk szakmánk ezen újjászervezésének hajnalán túl, midőn 
a vasút-építészeti igazgatóság idegen alapi a fektetett szervezése, s ennél a ma-
gyar nyelvnek a hivatalos és ügykezelési eljárásban való kiküszöbölése, ké-
sőbb hatáskörének folytonos terjesztése, idegen, nevezetesen német mérnökök-
nek, a magyarok mellőzésével, tömeges alkalmazása és a magyarokénál jobb 
díjazása, azt mutatta : hogy Nagyméltóságod minisztériuma a megkezdett útról 
letért, s Nagyméltóságodnak kezdetben nyilvánúlt szép intentiói meghiusúltak. 

Nagyméltóságú gróf, Miniszter Úr Imi úgy vagyunk meggyőződve, le-
hetett volna más utat is követni, mely megkimélé vala hazánkat azon kártól, 
hogy vasutait a hazai technika rovására, idegenek építik, megkimélé azon szé-
gyentől, mintha saját kormánya a nemzet keblében nem találhatott volna mér-
nököket, kikre álladalmi építkezéseit bízhatá. 

De vájjon lehetett volna-e az utat követni, melyet imént érinténk ; váj-
jon találhatók-e magyar mérnökök, kik vasúti építmények előállításában ele-
gendő jártassággal bírnak ? 

Mindkét kérdésre, szerénytelenség, önámítás és túlbecsülés nélkül i g e n -
nel felelünk. 

S hogy e feleletünket indokolhassuk, engedje meg Nagyméltóságod, 
hogy némi részletekbe bocsátkozzunk. 

Ámbár vasutak építésénél az építészet minden ága összemüködik, még 
sem állítható az, miszerint azon egyénnek, a ki a vasút-építésnél foglalkozik, 
az építészet minden ágában egyenlő jár!assággal kellene bírnia. 

S ez lehetetlen is, mert ezen ágak mindenike oly terjedelmes, hogy egy 
ember-élet kevés az ezekhez megkívántató ismeretek egyenlő mértékben 
megszerzésére. 

Innen vau az, hogy minden nagyobb vasúti vállalatnál a munka felosz-
tás eszméje teljesen meghonosúlt; és ebben találja magyarázatát azon saját-
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ságos és í̂em ritka tapasztalás, hogy ámbár az egyes szakosztályokban mű-
ködő mérnökök, sőt osztályfőnökök is a többi szakmákban gyakran meglepő 
járatlanságot tanúsítanak, mégis, vagy talán épen azért, saját körükben ki-
tűnő müveket létesítenek. 

Igy levén ez mindenütt, s nem is lehetvén máskép, a magyar mérnök-
től sem követelheti senki jogosan, hogy ha vasuti-mérnök akar lenni, 
a vásút-építés minden ágában jártas legyen ; nem követelheti jogosan, hogy 
csak is az lehessen vasútnál mérnök, ki, mint mondani szokás, vasúti mérnök 
par excellence; mert ezen collectiv elnevezés „vasuti-mérnök" korántsem ve-
hető valami speciális értelemben, hacsak a vasút-építést oly nymbussal nem 
akarjuk környeztetni, melynek bűvös körén belől az autokraticus kegyosztás 
korlátlanul uralkodhatik. 

Ha végig tekintünk a vasút-építésnél előforduló műszakok során, látni 
fogjuk, hogy annak egyes ágaiban, akár a vonal-jelzést és birtok-kisajátítást 
akár a földmunkákat, hidak s utak építését, akár a vízszabályozásokat és 
partvédmüveket, akár az épületek előállítását, vagy a vasutak építésénél elő-
forduló egyedüli speciális müveletet, t. i. a sinút lerekását tekintjük, számos 
kiképzett, kitűnő hírben álló erőkkel rendelkezünk. 

Bizonyára van számos magyar mérnök, ki a vasút-építésre képességgel 
bír — ámbár közülök igen keveset találunk a vasút-építészeti igazgatóság 
személyzetében. 

Talált-e alkalmazást azon számos, évtizedek óta nemcsak a hazai, hanem 
a külföldi legjelesebb mütani intézetekben kiképzett honfi'? Külföldön szét-
szórva, különféle gyárakban, vasúti és egyéb vállalatoknál találunk többeket, 
kik nem térnek haza, nem jelentkeznek, mert nem találják elég kecsegtetők-
nek azon körülményeket, melyekkel tudvalevőleg a magyar mérnököknek ön 
hazájukban meg kell küzdeni. 

Van továbbá sok jeles, sokoldalúlag kiképzett szaktársunk a magán-
körök sorában, kiket részint a szerénység tartóztat vissza, részint azon ke-
serű tapasztalat riaszt el a pályázástól, hogy hasonló lépések sikertelenek 
valának. f 

Es rendelkezésre állott, mit nem kell vala felkeresni, buzdítani, az or-
szágos középítészeti mérnöki kar, melynek sorában még idegenek előtt is mél-
tányos elismerésben részesült jeles szakférfiakat találunk. Kitűnő műveik az 
építés minden szakmájában a mestert hirdetik, és vezénylőtök alatt, sok oldali 
kiképeztetésben hány magyar mérnök részesült ! 

S épen azért, mivel ez így van, fájdalmasan illethet minden magyar mér-
nököt, hogy Nagyméltóságod minisztériuma a vasút-építészet szervezésénél 
ezen forrásokból nem merített bőségesen, — hogy nemcsak az építés vezényle-
tét bízta külföldről hozott igazgatóra, hanem az alsóbb, úgy mint felsőbb állo-
mások betöltésének jogát is reá ruházta, — hogy ennek folytán az ezen osz-
tályhoz szerződtetett alsóbb rangú magyar mérnökök nagyobb része, a bizto-
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sított végkielégítésre nézve, hason rangú idegenek ellenében hátrányban van 
s a legnagyobb rész semmi végkielégítést nem kap, — hogy a magán vállala-
tok közegei összeállításánál magának jogot nem tartott fenn, holott ezt az ország 
érdekei sok tekintetben követelik,— hogy a vállalatok nem kötelesek személy-
zetük névsorát a minisztérium elé terjeszteni, s így ez alkalmat sem találhat 
megvizsgálni, vájjon megfelel-e az technikai tekintetben hivatásának. 

Ugy hazánkra, mint a magyar mérnöki karra károsnak tartjuk azt is, 
hogy míg a vasutak kamatainak biztosított összege milliókat igényel: a mű-
egyetem fejlesztésére vajmi kevés történt, úgy, hogy az az ország méltóságának 
és érdekének megfelelő szervezetet még jelenleg is nélkülözi. 

Míg a műveltség és jóllétben felettünk oly hasonlíthatlanul magasan álló 
Francziaország, egyik intézetében — hová különben csak kitűnő honi tehet-
ségek vétetnek fel — már a tanulóknak évdíjat fizet, őket állami szolgálat ál 
tal biztosítja, s gyakorlati kiképzésüket elősegíti: addig a magyar mérnök ön-
magára hagyva, ha sok küzdés után sikerült is magát kiképezni, — önlmzájá-
ban, többnyire idegenek uszályhordozója. 

Nagyméltóságú gróf, Miniszter Úr ! mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy 
a felsoroltak orvoslása nemcsak a magyar mérnökök érdekeit, hanem az or-
szág, a nemzet sorsát is illetik. Mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy a magyar 
mérnöki karnak szüksége van a nemzet támogatására, de a nemzetnek is 
szüksége van ügyes magyar mérnöki karra, ha helyét a polgárosúlt nemzetek 
sorában meg akarja tartani. 

Az idegen erők hozhatnak létre szépet és nagyot, pillantokra megszerez-
hetik a nemzetnek a műveltség és haladás külszinét; de életerős haladást elő-
idézni nem képesek. A nemzet, bár keblében emelkedett a nagy míí, e hala-
dásnál érintetlen marad, mert a külföldi megelégszik müve kivitelével, nem 
törődve azzal, hogy az ország technicai fejlődése a mű kivitelében tanúsított 
részvét által előmozdíttatik-e vagy sem ? 

Csak akkor, ha az éltető szellem a nemzetből vette eredetét, ha a mű-
ködő erő nem halhat ki: csak akkor lehet élet, lehet haladás. Csak akkor pótol-
ható egy kitűnő erő letűntének vesztesége, midőn a nemzet vérébe átment tö-
rekvés s a működési tér folytonos elfoglalása által képezett erők, e vesztesé-
get elviselhetővé teszik. 

Elmondottuk a fennebbiekben azt, mi fájdalmasan érint, s mi aggodal-
maink tárgyát képezi, a mennyire azt egy felterjesztés szűk korlátai közé 
szoríthattuk. Őszinteségünknek még ott. sem vontunk korláti kat, hol nézete-
ink talán a magas kormányétól lényegesen eltérnek; mert nem tartottuk az 
ország technicai ügye s a magyar mérnökök érdekével, nem a magas kor-
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mány s különösen a Nagyméltóságod iránt érzett tisztelettel összeférhetőnek, 
hogy meggyőződésünket elhalgassuk ott, hol csak is a férfias nyíltsággal ki-
fejtett nézeteknek lehet sikert reményleni. 

S most engedje meg Nagyméltóságod, hogy egész alázattal, de a tárgy 
fontosságát megillető nyíltsággal azon módokat is elősoroljuk, melyek alkal-
mazásától várjuk a kóros helyzet orvoslatát. 

Szükségesnek tartjuk, hogy a .közlekedési minisztérium mérnöki kara, 
mely jelenleg két egymással semmi összeköttetésben nem álló testületből, u. 
in. a középítészeti és vasúti mérnöki testületből áll, egyesítessék. Hogy az e két 
osztály között levő válaszfal szüntessék meg s tétessék lehetővé az átlépés 
az egyik szakból a másikba; hogy a minisztériumtól, ha csak részben is füg-
getlen hivatalok, mint például a m. kir. vasút-építészeti igazgatóság, szüntes-
senek meg, s ehelyett a minisztériumban hiányzó szorvek létesítessenek, s a 
végrehajtó közegek közvetlen a minisztérium hatásköre alá helyeztessenek, 
hogy a magánvasutak építésének ellenőrzésével megbízott mérnöki közegek a 
középítészeti mérnöki hivatalokkal szerves összeköttetésbe hozassanak, hogy 
úgy az állam,-mint az állam által bármi név alatt felállított vagy felállítandó 
hivatalokra a kinevezési jog csak a felelős minisztert illesse, s e jog bármi 
szük körben is senki másra át ne ruháztassék. 

Méltányosnak, de egyszersmind elkerülhetleniil szükségesnek tartjuk, 
hogy az államhivatalokban addig is, míg a honosítási torvény a hazai mérnökök 
ez iránybani jogos várakozásának eleget. teiaio,.úgy a hazában mint ezenkívül 
született honfiakon kívül csak a honosított idegenek alkalmaztathassanak, az 
állam által bármi név alatt felállított ideiglenes hivatalokban pedig csakis 
rendkívüli esetekben, ha netalán a hazai szakértők elégteleneknek mutatkoz-
nának, nyerhessenek egyes kitűnő külföldi capacitások alkalmazást. 

Erdekeink tekintetbe vétele szükségesnek tünteti elő továbbá, hogy a 
magas kormány a szabadalmak és országos biztosítások megadásával kelet-
kező, leginkább vasúti és csatornai vállalatoknál, s különösen a társulatok 
igazgatóságainál kösse ki, hogy a szükségelt technicai személyzetnek lega-
legalább 6O°/0-a a magyar szent korona országainak szülötteiből alkalmaztas-
sák, és pedig úgy, hogy e százaléknak ne csak a számarány, de az állomások 
nagysága és hatásköre is megfeleljen. Igen kívánatos továbbá, hogy Nagy-
méltóságod oda hasson, miszerint a vállalatok legfőbb technikai vezetése is 
magyar kezekre bizassék. 

Hogy a nyelv nem utolsó rugója hazai technikánk emelésének, minden 
bővebb indokolás nélkül is nyilvánvaló. 

Ez okból, de a nemzeti önérzet megőrzése tekintetéből is múlhatlanul 
szükségesnek tartjuk, hogy Magyarországon a hivatalos és ügykezelési nyelv 
az állami, valamint az állam által bárminő név alatt felállított hivatalokban 
mindenesetre,— magánvállalatok és társulatoknál pedig lelie'.öfégig a magyar 
legyen. 
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Meg nem feledkezhetünk a haza egyedüli technicai felsőbb intézetéről, 
a műegyetemről sem. — Jelenlegi feliratunk szük köre nem engedi feltárni 
rnTncTazön Tffltttyokat, melyek itt orvoslásra várnak, s azért csak azon forró 
óhajunknak adunk ezúttal kifejezést: jöjjön el mielőbb azon időpont, mely-1 

ben ez intézet a müveit külföld hason intézeteinek méltó társa leend. 
Végre, hogy renkívüli s világhírű külföldi müvek építésénél is tapasz-

talást szerezhessenek honfiaink, szükségesnek találjuk, hogy országos költsé-
gen néhányan a jelesebb tehetségű mérnökök közül ily építésekhez küldesse-
nek, és' e czélból bizonyos számú ösíztöndíjak rehdszéré*sTtéssvettek, melyek el-
nyerésére pályázat útján adassék alkalom. 

Csak főbb vonásaiban körvonalozhattuk azon módokat, melyektől az 
általunk kórosnak ösmert helyzet javulását reméljük. Nem hozzánk tarto-
zik a részletek kifejtése; csak azon vádnak nem akartuk magunkat kitenni, 
hogy midőn a meglevőt bíráljuk, annak mikénti orvoslását nem érintjük. 

Felterjesztésünk végére érve, azt azon ismételt alázatos kéréssel tesszük 
le Nagyméltóságod kezeibe, fogadja azt kegyesen, mint jó szándékból jött 
őszinte felszólalást. 

Kelt a magyar mérnök-egylet 1869-ik évi május hó 1-ső napján tartott 
rendes választmányi üléséből. 

Egyetemes szakülés. 
1869. május 8-án. 

Elnök: Naszluhácz Lajos. 
A jegyzőkönyv hitelesítése után olvastatott Siebreich Károly egyleti 

tagnak építészeti minták gyűjtése iránt beadott indítványa : 
Az ezen nagy horderejű indítvány kivitele iránti javaslattételre Sieb-

reich Károly, Schulcz Ferencz és Xey Béla egyleti tagokból álló bizottság 
küldetik ki, jelentése a legközelebbi egyetemes szakülésre beváratván. 

Grlembay Károlynak a nyilvános pályázati szabályok iránt beadott in-
dítványa : 

A pályázati szabályok megbírálására régebben kiküldött bizottságnak 
adatik ki. 

Szabó Imre bemutatja az általa szerkesztett Theodolithot, s felolvassa 
annak ismertetését: 

Az Írásban beadott értekezés a szerkesztő bizottságnak adatik ki. 
Schulcz Ferencz Vajda-Hunyad várának tervezetét bemutatván, a hely-

reállítás módozata, s az eddig teljesített munkálatokról értekezik. 
Értekező felkéretik ezen kiválólag érdekes előadás vázlatának az egy-

let közlönye számára leendő kidolgozására. 
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Szabó Imre a Polytechnikumban felállítandó gépműhely iránt tesz 
indítványt: 

Miután a polytechnikum tervezett átalakításánál ezen kívánalomnak 
elég leend téve, egyelőre tudomásul vétetett, s figyelembe vétel végett a poly-
technikum átalakítása iránti javaslat elkészítésével megbízott küldöttségnek 
adatik ki. 

Felemlíttetvér, hogy az egylet, ámbár Vajda-Hunyad várának Schmidt 
Ferencz tanár által történt felvételéhez szintén két tagját küldöt'e, s így a 
felvételhez hozzájárult; a tervezeteket meg nem kapta. 

A tervezeteket kiadó „Bau Híitte" tulajdonosa illető kiadványa egy 
példányának az egylet részére leendő megküldésére felkéretni határoztatik, 

XXXII-ilí (rendkívüli) választmányi s egyetemes szakülés. 
1869. május 22-én. 

Elnök: Sztoczek József. 
A jegyzőkönyvek hitelesíttetvén Sztoczek József, mint a múlt választ 

mányi ülés határozatának foganatosításával megbízott küldöttség elnöke je-
lenti, hogy: 

Az egylet által a magyar mérnökök érdekében a közmunka és köz-
lekedési m. k. miniszter úrhoz intézett feliratot átadó küldöttség fogadta-
tása elsőben f. é. május 3-ik napjára tüzetett ki, de közbenjött akadályok mi-
att f. é. május 9-ik napjára halasztatott. 

Mely napon, előlegesen a felirat hitelesíttetvén, a küldöttség, egyleti el-
nök Hollán Ernő úrnál tisztelgett, és a feliratnak ez alkalommal leendő át-
adását tudomására hozta. 

A Miniszter ő excellentiája a küldöttséget a legszivélyesebben fogadta, 
s a felterjesztésben foglaltak lehető teljesítését igérte, kinyilatkoztatván, hogy 
a mint eddig, úgy ezentúl is a magyar technikai ügyet szivén hordozza. 

Ez úttal a küldöttség az állam-titkár urat is felkérte a felterjesztés 
pártolására. 

A jelentés tudomásul szolgálván, szavazattöbbséggel elhatároztatott, 
hogy a felterjesztés kinyomatása és szétküldése, a miniszter úr válaszának le-
érkeztéig egyelőre elhalasztassék. 

A kereskedelmi minisztérium f. é. május 15-én 8648 sz. a. kelt átiratával 
tudatja, hogy a kormányt a lipcsei malmászati kiállításon Pékár Imre debre-
czeni gőzmalom igazgatója fogja képviselni. 

A Selmeezen Wagner Károly szerkesztése alatt megjelenő „Erdészeti 
)apok"-kal az egylet eddigi kiadmányainak megküldése mellett csereviszony 
fogadtatott el. 

Titkár következő új tagokat jelent be : 



Brones István Rimaszombatit, ajánlja Papp Ábrahám. 
Rind Albert Zopán falva, „ Mosel Antal. 
Sztahulyak Endre Bezdán, „ Hajnal Antal. 
Reach Jakab Buda, „ Arenstein Henrik. 
Stromszky Sándor Buda, „ Hegyi Zsigmond. 
Vojta Adolf építész, Pápa, „ Titteldorí Lipót. 
Könyves Tóth Mihály Ó-Zólyom, „ Deák Mihály, 

Jelenti továbbá, hogy Rechnitzer Salamon az egylet alapítói közé lé-
pett, s a 200 frtnyi alapítványt le is fizette. 

Jelenti végre, hogy Valatin Tódor nyilatkozott, hogy továbbra is tag 
kíván maradni, s eddigi tartozását le fizette: 

Tudomásul vétetvén, a bejelentett tagok felvétettek. 
Ambrozovies Béla szerkesztő bemutatja az egylet közlönye f. évi vagyis 

III. kötetének 2-ik füzetét, a mely a kötelezett mennyiséget jóval fölül ha-
ladja, egyúttal a választmány jóváhagyását kéri arra, hogy az eddig adott 
töblet a jövő füzeteknél kiegyenlítessék, minthogy az előfizetők csekély száma 
gazdálkodást parancsol. Jelentvén továbbá, hogy az egyleti titkár által a köz-
löny f. é. 1-ső füzetében „a m. mérnök-egylet és közlöny jövőjéről" czím alatt 
közé tett czikk folytán több levél, illetőleg a közlöny-be szánt czikk érkezett 
be. Miután ezekben, a közlönyt illetőleg, már a választmány, sőt a közgyűlés 
által is tárgyalt indítványok is foglaltatnak, más rérzt pedig már a gazdálko-
dás szüksége sem engedi meg, hogy mind ezen czikkek és levelek egész ter-
jedelmökben a közlönybe felvétessenek: a bennök foglalt javaslatok tárgya-
lására és ennek alapján egy, a közlönyben közéteendö czikk kidolgozására 
bizottság kinevezését indítványozza: 

A kö'.löny kellő időbeni megjelenése tudomásul szolgál, s a szerkesztő 
utasíttatik akként intézkedni, hogy a közlöny ez évi folyama a 30 ívet meg 
ne haladja. 

A beérkezett levelek és nyilatkozatok tárgyalásával a szerkesztő és 
szerkesztői bizottság, s mellé Szily Kálmán, Naszluhácz Lajos és Metzner An-
tal tagok bízatnak meg. 

Végül a tagok lakásváltozásaiknak a titkárral leendő közlésére hírlapok 
útján felhivatni határoztatnak. 

Igazgató jelentéséből sajnosan éi-tesülvén a választmány, hogy a köz-
löny m. évi 6-ik füzete sőt az 5-ik füzethez megkívántató rajzok még sem je-
lentek meg: 

A volt szerkesztő, Kruspér István úr felszólíttatni határoztatott, hogy a 
megjelenést mielőbb eszközölje, s esetleg a késedelem okát a választmánynyal 
közölje. 

Verebélyi Adolf egyleti tag, kérdést intézvén a hajózási osztály megala 
kítása érdekében a közgyűlésen tett indítvány iránt, az a jövő választmányi 
ülésre napi rendre tűzetik ki. 
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Elnök előterjeszti, hogy a párizsi magyar egylet által az egylettől se-
gély eszközlése végett megkerestetett : 

Ezen külhonban nemzetiségünket képviselő, s honfiainkat anyagilag 
is segélyző egylet részére egyletünk anyagi segélyt nem adhatván, eddig 
megjelent, s jövőre megjelenendő kiadványainak megküldése határoztatott. 
Ezenkívül a tagok e ezélra adakozásra hivandók fel, az aláírási ív szerkesz-
tésére a titkár utasíttatván. , 

Köszönettel fogadja a választmány aNaszluhácz Lajos által e ezélra fel-
ajánlott 10 frtot mint kezdeményezést, 

Ugyanezen ülésből szám szerint 19 darab diploma kiadása rendeltetett el. 
Bezáratván a választmányi ülés, az egyetemes szakülés vette kezdetét, 

s Bielek Miksa felolvassa a vasúti vaggonok tengely ágyainak különböző 
szerkesztéséről s az eddig használt kenő-szerek s azok fogyasztásáról szóló 
értekezését, mely előadást követőleg kifejlett eszmeváltás után, az elő-
haladt idő miatt, Meiszner Sándor bejelentett értekezésének előadására f. é. 
május 29 ik napjára egyetemes szakülés összehívása határoztatott. 

Egyetemes szakülés 
1869. május 29-én. 

Meiszner Sándor'felolvassa értekezését a földszín felvételéről, vasúti nyom 
tanulmányozása czéljából. 

Ezen érdekes előadás a szerkesztő bizottságnak adatott át. 

XXXIII-ik Választmányi ülés. 
1869. junius 5-én.*) 

Elnök: Sztoczek József. 
Titkár jelenti, hogy Mojsisovics Vilmos tagtárs részére a közlekedési 

minisztérium ajánló levelet, az állam- és a tiszai vasút-társaságok egész, ille-
tőleg '/2 ingyen uti jegyeket küldtek, mind ezeket, mind pedig az egylet ajánló 
levelét nevezett tagtársnak kézbesítette. Ezzel kapcsolatban olvastatott Moj-
sisovics Vilmos levele, melyben a küldeményért köszönetét mondva Lipcsébe 
történt elutazását tudatja. 

Olvastatott továbbá említett tagtársnak, az egylet választmányához in-
tézett beadványa, melyben magát mint rétöntözési munkálatokkal foglalkozó 

*) A Jegyzőkönyv még nincs h i te les í tve . 
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mérnököt nyilvánosság útján ajánltatni kéri: 
A jelentés megelégedéssel vétetik tudomásúl. M. folyamodását illrtőleg 

pedig: 
A csatornázási és rétöntözési kérdés most már hazánkban is előtérbe 

lépvén, a választmány hajlandó ugyan Mojsisovics tagtárs kérelmét teljesí-
teni, az általa bemutatott bizonyítványok mellé azonban, végrehajtott müvei-
nek és a hozzá tartozó rajzoknak beküldését is szükségesnek látja, miért is őt 
ez irányban értesíttetni határozza. 

Titkár jelenti, hogy hivatala elfoglalása alkalmával, az egylet helyiségé-
ben volt közlönyöket számba vévén, talált: 

az 1. kötet 1. füzetéből 297 példányt. — Készlet 291 példány. 
11 n V 2. r> 255 V V 248 ?? 

n Ti » 
9 .1). V 379 V - 370 r> 

a II. r> 1. y> 490 n r 476 V) 

n n n 
2. n 500 V r> 484 r> 

n v n 3. • r> 500 >1 ji 480 r> 

« » V 4. » 500 j) V 480 r> 

j) » n 5. •p 515 „ n 498 V) 

n r> n fi. „ 500 n 498 V) 

„III. n 1. n 1065 r> >1 85 r> 

V V » 2. n 798 >7 n 293 r> 

Kimutatja egyúttal azon — némely füzeteknél'tetemes — különbséget, 
mely a tényleg talált és azon mennyiség közt mutatkozik, melynek hivatala 
átvételekor készletben kellett volna lennie. 

Ezzel kapcsolatban jelenti, hogy a megállapított ügyrend a választmány 
határozatához képest 1500 példányban kinyomatott. 

Tudomásul vétetvén titkár utasíttatik, hogy jövőre minden nyomtat-
ványt vevény mellett vegyen át. Az ügyrend a közlöny folyó évi 3-ik füzeté-
vel a tagoknak megküldetni határoztatik. 

Titkár bemutatja az alföld-fiumei vasút-társaság igazgatóságának leve-
lét, melyben a szabvány-tervek megküldése igértetik. Jelenti továbbá, hogy 
Ybl Miklós részére, a szerkesztő bizottság 20 db. Margitsziget-rajz ingyen 
megküldését igérte. Végre bemutatja Friedmann M. az észak-keleti vasútnál 
alkalmazva volt mérnöknek ezen vasút szolgálatából lett elbocsáttatása foly-
tán kiadott s az egyletnek beküldött röpiratát. 

Pilch Ágoston, mint a gépészeti szakosztály jegyzője, Pestről eltávozá-
sát jelenti, s az osztály irományainak beküldése mellett, a jegyzőségről lemond. 

A választmány sajnálattal veszi tudomásul tevékeny tagjának kilépését, 
s midőn öt további teendői alól felmenti, egyszersmind a gépészeti osztályt 
jegyzőválasztásra hívja fel. — A szerkesztő bizottságba azonban helyébe új 
tag azon okból nem választatik, mert a jövő hónapban az egész bizottság úgy 
is újra lesz választandó. 
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Verebélyi egyl. tagnak a közgyűlésen, egy hajózási osztály szervezése 
•ránt beadott indítványa: 

Jelentéstétel végett Naszluliácz Lajos, Houchard Ferencz, Kherndl Antal 
és Verebélyi választmányi tagokból álló bizottságnak adatik ki, a mely bi-
zottság feladata leend egyúttal az alapszabályok 3. §-ban elősorolt osztályok 
rendezése iránt is véleményt adni. 

A bécsi „íngenieur- u. Architecten-Verein" megkeresése folytán, a köz-
lekedési minisztériumhoz a Förster-féle „Bauzeitung" pártolása végett kére-
lem intéztetni határoztatott. -

Stróbl és Baris egyleti tagok tudatják, liogy nem kívánnak az egylet 
tagjai lenni. 

A tagok névsorából kitöröltetnek; ez alkalommal titkár utasittatik, hogy 
jelentse be azon tagokat, kik egyleti tagságukat megtagadják. 

A közlekedési miniszter úrnak átadott feliratra mind ez ideig válasz 
nem érkezvén, nehogy a felirat szövege a közlöny jövő füzetéből kimaradjon: 

Határoztatott, hogy annak hitelesített szövege a junius végével megjelenő 
füzetbe felvétessék, s egyúttal annyi lenyomat készíttessék, hogy az a nem elő-
fizető tagoknak és az országgyűlési képviselőknek megküldethessék. 

Tagúi felvétetett: Wagner Antal építész, Pest, ajánlja Lechner Gyula. 
Jochsinann Károly halála bejelentetvén: résztvevő tudomásul vétetett. 
Titkár következő ajándékokat jelentett be: 
A k ö z l e k e d é s i m. k. m i n i s z t é r i u m t ó l : Oesterreichische Ei-

senbahnen und ihr Betrieb im Jahre 1864. 1. köt. 
K a d n i c h I m r é t ő l : Devis Haskol vasút építészete, 2. köt. 
D o m a n i c z k y I s t v á n honvédhadnagytól: Utasítása Werndl pus-

kávali bánásra. 1. kötet, és Mittheilungen des Artillerie Comités 1867 —1868. 
2-dik kötet. 

A „Haza" b i z t o s í t ó b a n k 1868. évi üzleti jelentését 1. füz. 
A. de M a i s t re az állam vaspálya magyarországi képviselőjétől: Az 

állam vaspálya által a Dunán át épített vashid rajzai. 
F o d o r J á n o s t ó l : Az építés tudománya : Beregszászitól, 1. kötet — 

Instructio in Mathesim puram. Wolfstein 1. köt. Elementa geometriae 1. kötet. 
Methode Waldungen zu messen, von G. A. Dázel 1. köt. A rajzolás tudomá-
nya, Beregszászitól. 1. köt.— Einleitung zur Rechnungskunst 1. köt. Auflösung 
wichtiger Aufgaben zum geometr.jTrianguliren, von Paul Vásárhelyi. — Regu-
lirung der Flüsse, von Franz de Grandi: 

Ezen adományokért a választmány köszönete levél útján lesz kifeje-
zendő. 




