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XIV. 

Mégegyszer a magyar mérnök-egylet közlönyéről. 
HIEBONYMI KÁROLYTÓL. 

Közlönyünk jelen évfolyamának első füzetében kifejezett azon kíván-
ságnak, bogy egyletünk működésére és közlönyünkre vonatkozólag minél 
számosabban mondják el nézeteiket, tagtársaink közül többen feleltek meg, 
részint a szerkesztő úrhoz, részint a választmányhoz intézett levelekben. 

A mint a múlt füzetben megjelent tárgyalásokból láthatni, a választ-
mány ezen felszólalásokat, egy, a szerkesztőbizottság tagjaiból és még néhány 
választmányi tagból álló bizottságnak adta ki feldolgozásra és jelentéstételre. 
Addig is, míg e bizottság feladatát bevégezné, czélszerünek látjuk némely, 
közlönyünkre nézve felmerült kérdést annak lapjain tanulmányozni. 

Mindenokelőtt osztályozzuk a kívánalmakat. 
Egyfelől tagtársaink közül többen, a közlönynek egész béltartalmával, s 

annak megjelenési módjával nincsenek megelégedve. Azt kívánják, hogy a 
közlöny, főleg gyakorlati irányú folyóirat, s z a k i r o d a l m i h i r l a p le-
gyen, s ennek megfelelőleg, hacsak lehet, h e t e n k é n t jelenjék meg. 

Mások, egészben és általánosságban, nem akarják a közlöny egész bei-
alakját, megjelenési módját változtatni, de kívánják, hogy a gyakorlati élet 
mozzanatait nagyobb figyelemmel kisérje, és hogy a közlöny h a v o n k é n t 
jelenjék meg. 

Azonban akár az egyik, akár a másik szempont legyen is irányadó, majd 
mindnyájan a közlöny kiadásának anyagi körülményeivel is foglalkoznak, és 
vitatják azon módokat, miként lehetne a tagok nagyobb érdeklődését felköl-
teni, a közlöny előfizetőinek számát szaporítani, és ez által a kiadásával járó, 
az egylet pénztárát terhelő deficitet csökkenteni. 
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Lássuk először azon kívánságnak jogosultságát: hogy a mostani, tudo-
mányos irányú folyóirat, hetilappá változtassák át. 

A közlöny szellemi béltartalmát azon czél határozza meg, melynek el-
érésére alapíttatott. A közlöny az egyletnek egyik e s z k ö z e az egylet 
c z é l j á n a k elérésére, mely az alapszabályok 2. §-a szerint : „ M a g y a r -
o r s z á g o n a t e c h n i k a i ü g y é r d e k e i t e l ő m o z d í t a n i . " 

E ezélra azonban kétségtelenül a legkülönbözőbb utakon is lehet töre-
kedni. Lehet e ezélra dolgozni kizárólag tudományos uton; mert kétségtelen, 
hogy a hazai technikai ügy érdekeit mozdítja elő olyan vállalat, mely a tagok 
tudományos képzésére alkalmat nyújt, és mely tagtársainkat a technikai tudo-
mányok színvonalán igyekszik tartani. De lehet ugyané ezélra törekedni oly 
időszaki kiadvány útján is, mely első sorban, tagtársainknak, a hazai technikai 
ügy képviselőinek, anyagi érdekeit közvetlenül igyekszik előmozdítani; mert 
kétségtelen, hogy mind az mi hazai ^mérnökeinknek bővebb kereseti forráso-
kat lenne képes nyújtani, a hazai technika ügyét is előmozdítja. 

Van talán a két szélsőség között közép út is ; de részemről kétségtelen-
nek tartom azt, hogy a két főirány között választani kell; mert, mint alább 
bővebben igyekszendem azt felderíteni, a két czél egymással, legalább viszo-
nyaink közt, kielégítően össze nem egyeztethető. 

Ha ugyanis a fősúlyt a tudományos értekezésekre és ismertetésekre szó-
val nagyobb belbecsii dolgozatok közlésére helyezzük, e körülmény már ön-
maga feltételezi, hogy a közlöny hosszasabb időközökben, például havonként 
jelenjék meg. Nagyobb belbecsü tudományos dolgozat ugyanis, a legritkább 
esetekben lehet oly rövid mint egy hirlapi czikk; sem azt a dolog természe-
ténél fogva nem tűri, hogy igen sok apró részletre osztassék. A tudományos 
irányú folyóiratok — ezt már az oly nagy számú, mindenféle nyelvű hasonló 
szaklapok körüli tapasztalás mutatja — hosszabb időközben, rendesen havon-
kéntjelennek meg. De az ilyen, hosszabb időközökben megjelenő folyóiratban, 
az olyan ephemer természetű jegyzeteknek felvétele, melyek ujabb vállalatok 
alakítására stb. vonatkoznak, helyök nincsen; mert mikorra megjelen-
nek, többnyire értéküket is veszíték. Tudományos irányú havi folyóirat 
tehát olvasóit, az anyagi téren felmerült jelenségekről annak idején nem 
értesítheti. 

Ellenben heti lap, utóbbi irányban olvasóinak igen hasznos szolgálatokat 
tehet; de tudományos dolgozatokat igen gyéren fog tartalmazhatni, már azért 
is, mert e heti lapban a jelenre vonatkpzó értesítések fogják a hasábokat el-
foglalni. Ha pedig tudományos dolgozatok is felvétetnek bele, úgy ezen he-
tilapnak kiterjedése roppant nagy lesz; olyan példáúl, mint az angol E n g i -
n e e r é s E n g i n e e r i n g terjedelme. Hogy pedig ilyren lapnak költségeit a 
magyar olvasó közönség, oly annyira csekély száma mellett megbírja, aet 
úgy hiszem tagtársaink közül senki sem fogja hinni. 

Ismétlem tehát: választanunk kell. 
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Vagy tudományos folyóirat lesz közlönyünk, s akkor legfeljebb hónapos 
füzetekben jelenhetik meg. 

Vagy anyagi értesitő lesz, s akkor hetenként kell megjelennie, s hir-
lappá lennie. 

Mindkét elvnek vannak pártolói. Heti lapot kívánnak eddig beérkezett 
leveleikben : Nagy Soma, Haynald István és — ha a közlöny t a r t a l m á r a 
vonatkozólag nyilvánított kívánságából következtetnünk szabad — Péeh Jó-
zsef tagtársaink. Hónapos füzeteket kívánnak: Landau Gusztáv, Fromm és 
Bobik Károly. 

Feltettem fennebb a kérdést melyre válaszolnunk kell. 
Ha arra a választ alapszabályaink elveiből kiindulva keressük: úgy az 

határozott és a 2. §. c) pontja által adva van, mely így szól: „ . . . . s z a k l a -
p o t is ad ki, melyben az egylet működését és a haladó technika nevezetesebb 
mozzanatait ismerteti." 

E pont elég világosan szól, és ennek értelmében a közlöny nem lehet 
anyagi értesítő, hanem kiválóan tudományos irányú szaklapnak kell lennie. 
Mihelyt pedig ezt megengedjük, részemről nem habozom azt kijelenteni, hogy 
sokkal czélszerübb ezen tudományos, főleg ismeretterjesztő szaklapot hónapos 
füzetekben kiadni, mint heti lappá átváltoztatni. 

De nem akarok alapszabályaink pontozataira hivatkozni, és nem akarom 
a kérdést az alapszabályok tekintélyével dönteni el, hanem tárgyilagosan vizs-
gálni azt : mi czélszerübb, és mi érhető el az egylet jelen viszonyai között. 

Azt hiszem abban mindnyájan egyetértünk, hogy a magyar mérnök -
egylet főleg az önművelődés czéljából alakúit, s hogy minden egyéb, tagjai-
nak anyagi elősegítésére vonatkozó feladatai, ezen főfeladata mellett másod-
rangú fontosságúak. Azt hiszem mindenikünk egyetért abban, hogy a társas 
összejöveteleknek, fölolvasásoknak, a könyvtár alapításának, olvasó teremnek, 
mind azon e g y czélja van, egymást a tudomány útján való haladásban támo-
gatni, az eszméket tisztázni, szóval a tagok értelmi és szakismereti művelő-
dését előmozdítani. Az egyes tagoknak alkalmazást szerezni, hacsak az által is, 
hogy az új vállalatok alakulását jelző hírlapot ád ki, mindenkinek anyagi 
gyarapodását előmozdítani, az egyletnek direct czélja nem lehet. Kétségtelen, 
hogy az egylet szívesen lép fel mint közvetítő a munkaadó és munkakereső 
között; de ez mindig csak alkalmi esetekben történik, az egylet főczéljaihoz 
tartozó nem lehet. Sőt határozottan kétségbe vonom, hogy az üdvös és elérhető 
feladat lehessen ; mert ma, midőn a szabad verseny oly nagy, midőn a szabad 
munkát gátló akadályok mind lehulltak, ninc3 is értelme annak, hogy egy 
testülot azért alakúljon, miszerint tagjainak ez irányban valamely előnyt biz-
tosítson. Az egyleti tagok szakismereteinek, képességének emelése által, hason-
líthatlanul nagyobb lépést tesz az egylet ezen czél elérésére is, mintha tuda-
kozó intézet szerepét venné magára. 

Midőn tehát az egylet minden egyéb eszközei, a szakértelem emelésére, 
16* 
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a technikai tudományok terjesztésére működnek közre, mi értelme van akkor 
annak, hogy az egylet közlönye, mely az egylet munkásságának legmaradan-
dóbb eredménye, anyagi értesítő legyen ? 

De továbbá azt sem fogják olvasóim kétségbe vonni, hogy a magyar 
mérnöknek egy tudományos irányú szaklapra szüksége van. Ha nem akarunk 
nemzetiségünkből tökéletesen kivetkőzni, ha nem akarunk önmagunk indo-
lentiája által oda jutni, hova annyi éveken át minden módon terelni akartak, 
szükséges, hogy legyen oly magyar folyóirat, melyből hazánkfiai a technikai 
napi kérdések iránt magukat tájékoztathatják. Ily szaklap pedig eddigelé egye-
dül a magyar mérnök-egyiet közlönye; más lapunk e téren nincs. Más mint 
társulati uton ily szaklap nem is alakítható. Jelentékeny csorbát ütnénk tehát 
hazai művelődési eszközeinken, ha ezen egyetlen szaklapot hírlappá, heti-
lappá akarnók átalakítani. Nem lenne ennek értelme annál i nkább, mert ily 
hetilap van már több is. Ilyen az „Anyagi érdekeink", ilyen a német nyelven 
megjelenő „Ungarischer Actionar." Azt mit szaktársaink egy a magyar mérnök-
egylet által kiadandó hetilap útján el akarnak érni, elérhetik ha e két heti-
lapra fizetnek elő; míg közlönyünkhez hasonló magyar folyóirat több nincsen. 

Részemről a felsoroltaknál fogva czélszerütlennek tartom, hogy a ma-
gyar mérnök-egylet az eddigihez hasonló folyóirat helyett hetilapot adna ki. 
De nemcsak czélszerütlennek, de lehetetlennek is tartom azt részemről. 

Egy hetilap kiadásának költségei, a mostani közlöny kiadási költségei-
nek legalább kétszeresét tennék. Ha tehát annak árát a mostani árhoz arány-
lagosan szabnók meg, aa előfizetési ár 12 frtnál csekélyebb nem lehetne. Úgy 
de ez esetben a difiéit 2-szer háromszor akkora lenne mint a mostani; miután 
egyáltalában nincsen egyetlen körülmény is, melyből biztosan lehetne azt 
következtetni, hogy az előfizetők száma szaporodnék. A heti lapra előfizet-
nének ugyan sokan, kik a mostani közlönyre elő nem fizetnek, de megfordítva, 
bizonyosan sokan azok közül, kik a közlönyre most előfizetnek, a hetilapra 
nem fizetnének elő. 

A hetilap tehát az egylet által már most is alig viselhető deficitet általá-
ban elviselhetetlen magasra emelné. 

De ha a hetilapot azon áron akarnók adni, a mennyibe az az egyletnek 
került; abban az esetben oly drága lenne az, hogy arra meg ez okból nem 
fizetnének elő. A hetilapnak kiállítási és postán való szétküldési árát 8 — 
10,000 frtra kell tennünk évenként. 300 előfizetőt véve már most — pedig 
egy mérnöki hetilap többre nem számíthat — annak évenkénti előfizetési ára 
25—30 frt. lenne. 

De tegyük fel, hogy minden anyagi gát elháríttatnék; úgy a szerkesztés 
és a lap szellemi vezetése dolgában lesz az egylet nagyon fennakadva; miután 
az ilyen hetilap azt igényli, hogy szerkesztője kizárólag ezzel foglalkozzék. S 
ha az egylet találna is szerkesztőt, hogyan fogná ezen, az egylet megbízásából 
és költségére szerkesztett lap, a már létező hasonló lapokkal a versenyt kiállani'? 
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Mindezeknél fogva, egy hetilapnak az egylet által leendő kiadatását a 
lehetetlenséggel határosnak tartom. Ezen meggyőződésein természetesen ki 
nem zárja, hogy szükségesnek és kívánatosnak tekintsem azt: hogy a köz-
löny egyenlő ívszámmal ugyan, de nem minden két hónapban, hanem havon-
ként jelenjék meg. Kívánatosnak tartom azt is, hogy a folyamatban lévő 
munkákról minél bővebb és minél tanulságosabb értesítéseket hozzon. 

De e tekintetben azon véleményben vagyok, hogy ez nem annyira az 
egylettől, mint azon igen tisztelt tagtársunktól függ, ki ezen folyóirat szer-
kesztésére vállalkozott. Addig míg ő maga ezt lehetőnek nem tartja, tőle pa-
rancsolólag ezt nem is követelhetjük ; annál inkább, mert úgy vagyok meg-
győződve, hogy mihelyt annak lehetőségét látni fogja, az egylet határozatát 
be nem várva, önkényt fog hónapos füzeteket kiadni. 

t 
Áttérek most a közlöny anyagi körülményeinek kérdésére. 
Felsoroltam volt már fennebb említett első czikkemben mind azon hátrá-

nyokat, melyek onnan erednek, hogy a közlönyre tagtársaink közül oly ke-
vesen fizetnek elő. Taglaltam, hogy a hátrányok kétfélék, úgymint: először 
azt eredményezik, hogy az összeköttetés az egylet és tagjai között felette cse-
kély ; és hogy továbbá, az előfizetők csekély száma folytán, az egylet pénzjö-
vedelmének egy tetemes részét azon hiány emészti fel, melyet a közlöny ki-
adási költségeink fedezésére pótolnia kell. 

Ez év elején sokan az előfizetőknek ezen csekély számát azon körül-
ménynek voltak hajlandók tulajdonítani, hogy a múlt év folyamában a köz-
löny füzetei igen rendetlenül jelentek meg. Azóta a közlöny ez évi folyamá-
nak három füzete a kiszabott időre pontosan jelent meg. Az első füzet vala-
mennyi tagtársunknak kivétel nélkül megküldetett mutatványul ; és tagtár-
saink több ízben kérettek és szólíttattak fel az előfizetésre. A közlöny magá-
ban is tetemesen javult és tökéletesbedett; de az eredmény, az előfizetők szá-
mát tekintve, még semmivel sem jobb. Az előfizetők jelenlegi száma közel 
annyi, a mennyi a múlt évben volt. Ily körülmények között a pénzügyi hely-
zet sem javúlhatott. 

E helyzet javítására vonatkozólag sokan tagtársaink közül azon véle-
ményben vannak, hogy az előfizetők száma szaporodott volna a múlt évben, 
ha a tagok ismételten és sürgetőleg felszólíttattak volna az előfizetésre. Magam 
is azon véleményben voltam, hogy az előfizetők csekély számának egyik oka a 
lefolyt évben az volt. De az ezen évi tapasztalás után kétlem hogy ezen feltevés 
helyes volna. Mert a folyó évben a felszólításokban való hanyagságot az egy-
letnek szemére vetni csakugyan nem lehet, az eredmény pedig, mint már fen-
tebb említém, ugyanaz a mi tavaly volt. Ezen az úton jelentékeny eredmé-
nyeket elérni csakugyan nem lehet. 

f 
Ugy hiszem tehát, hogy most is azon alternativa előtt állunk, mint egy 

félévvel ezelőtt, s mely abból áll, hogy vagy a közlöny előfizetési díját kell 
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magasabbra emelnünk, vagy pedig a tagdíjt kell általában felemelni, és a 
közlönyt minden tagnak kivétel nélkül megküldeni. 

Az első rendszabály az egyletnek pénzviszonyait mindenesetre kedve-
zőbbekké teendi; mert apasztandja azon deficitet, melyet az egylet pénztárá-
ból pótolni kell. Czélszerünek azonban semmi esetre sem tarthatom. Sújtat-
nak általa ugyanis azok, kik most is az egyletnek legbuzgóbb tagjai. Es, a mi 
ennél sokkal fotosabb, azon másik czél, hogy az egylet tagjai a központtal 
szorosabb kapocs által füzessenek össze, elérve az által nem lesz. 

Határozottan a másik módozatot tartom tehát czélszerünek, azt t. i. 
hogy a tagsági díj emeltessék fel, és a közlöny minden tagnak kivétel nélkül 
megküldessék. 

Az eddigi tapasztalás eléggé meggyőzhetett arról, hogy az egylet köz-
pontja és a vidéken lakó tagok között más folytonos összeköttetés mint a 
közlöny nem lehet. Úgy az egyletnek mint az egyes tagoknak egyaránt érde-
ke, hogy az összeköttetés tényleg létezzék is. Meg kell tehát tenni azt, mi ez 
összeköttetés valósítását lehetővé teszi. 

A mi a foganatosítás módozatait illeti, azt hiszem, hogy ezt a közgyűlés 
határozhatná el, akképen, mint azt már az első füzetben említettem volt. A 
tagsági díj felemelése ugyanis viszszaható érvénynyel nem birhat; azonnal 
kötelező e határozat csak azokra nézve lehet, kik annak érvényre emelése után 
lépnek be az egyletbe, míg azokra nézve, kik mostanig lettek az egylet tag-
jaivá, csak akkor válik kötelezővé, midőn öt évi kötelezettségük ideje lejárt. 

Ily módon senkin sem követtetnék el jogtalanság vagy méltánytalanság ; 
és e mellett megvettetnék az alap arra, hogy az egylet néhány év alatt hasonlít-
hatlanul erőteljesebbé, összetartóbbá válnék, mint a minő az mostan. 




