AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI.
XXXYIIl-ik rendkívüli választmányi ülés.
1870. j a n . 18-lcán.

Elnök: H o l l á n

Ernő.

Elnök, az ülést megnyitván, mindenekelőtt az alapszabályok 19. §-sa értelmében február hóban tartandó közgyűlés napirendjének megállapítására hívja
fel a választmányt.
Titkár előterjesztvén az erre vonatkozó java slat elkészítése végett a
múlt választmányi ülésből kiküldött bizottság jelentését, ezzel kapcsolatban
jelenti, bogy az alföldi-, első erdélyi- és a déli vasúttársulato k , a hozzájok intézett megkeresés folytán, a közgyűlésre utazó egyleti tagokat f. é. febr. 10-ig
a rendes vitelbér felére szállítatott áron fogják szállítani. A többi vasúti vállalatoktól válasz még nem érkezett.
A közgyűlésre vonatkozólag általában következőkben történt mcgálla
podás.
A lelépő tisztikar, az egylet eddigi bárom évi működéséről az évi jelentésben kívánván számot adni, az ezúttal akként lesz szerkesztendő, h o g y
abban az eddigi közgyűléseken tartott megnyitó beszédek és tiszti jelentések,
a tisztikar névsorával együtt felvétessenek.
A tagok névsora, lakása, taggá választatásuk ideje és évenként tett befizetéseik előtüntcssenek. Ily módon az összes.bevétel és kiadásokróli jelentés,
mind a bárom évet előtüntető kimutatás alakjában szerkesztessek, különösen
megemlítendő lévén, mennyi fizettetett be 1869-dik évben régi tartozás fejében, és mely összeg fordítatott ez évben a régi követelések törlesztésére.
A közgyűlés határnapjául 1870-dik évi február hó 20. és 21-dik napja
tűzetik ki.
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A közgyűlés az akadémia Kisfaludy-termében tartandó meg, mely helyiség átengedése iránt az akadémia elnöke levélben felkérendő.
A közgyűlés napirendje kövezőleg állapíttatik m e g :
I-ső n a p , f e b r u á r 2 0 - k á n .
Elnöki megnyitó-beszéd.
Tiszti jelentés, mely magában foglalja a pénztárnoki és könyvtárnoki jelentést is. E jelentés az egylet eddigi tevékenységét elötüntetvén, tartalmazandja mindazon főbb mozzanatokat, melyek az egylet működésére befolyással
voltak. Különösen kiemelendök ezen jelentésben, a választmánynak a múlt
közgyűlés megbízása folytán tett intézkedései.
Az alapszabályok 19. §-sa c. pontja értelmében 8. választmányi tag kisorsolása.
Számadás-vizsgáló küldöttség kinevezése.
A jelenlegi tisztikar lemondása.
Közgyűlési elnök és jegyző választása.
Szavazat-szedő küldöttség kinevezése és a szavazó ívek kiosztása.
11-dik n a p , f e b r u á r 2 1 - k é n .
A szavazat-szedő küldöttség jelentése a választás eredményéről.
Indítványok tárgyalása.
Ilaynald István v. tag indítványozza, hogy a párizsi kiállításra kiküldött
egyleti tagok közül azok, kik eddigelé jelentést nem tettek, jolentésük beadására hivassanak fel :
Erre vonatkozólag titkár megjegyzi, hogy csak T ó t h Kálmán nem adta
még be jelenlését, ki is jelentése beadására felhivatni határoztatott.
Olvastattak Hieronymi Károly t i t k á r n a k az alapszabály némely §-saira
vonatkozó módosításai:
Melyeket úgy általánosságban , mint részleteiben a választmány magáévá tevén, mint a választmány indítványát a közgyűlés elé terjesztetni határozza, magától értetvén, hogy a módosítás az alapszabályok értelmében, a
meghivóval együtt a tagok részére megküldendő lesz.
Olvastatott a pénzügyminisztérium leirata, melyben a Vajdahunyad várának restauratiojánál többszörösített faragványok megküldése iránti intézkedését tudatja :
A választmány e becses ajándékért irásilag kivánja kifejeztetni az egylet köszönetét.
Olvastatott Hajnald Istvánnak a választmányi ülésekre utazó vidéki
választmányi tagok részére ingyen uti jegyek kieszközlése iránti indítványa:
Az indítvány elvben elfogadtatik, miután azonban, a vasutaknál bevett
szokás szerint, csak névre szóló ingyenjegyek adatnak, ezen határozat csak az
új választmány megalakulása után lesz foganatosítható.
Olvastatott Malatinszky Lajos indítványa az üléseken történteknek hirlapok útjáni közlése iránt :

Ezen indítvány tárgyálasa nem tekintetvén sürgősnek, az a megalakulandó új választmánynak fog átadatni.
Mitterdorfer Ferencz 1867. évben tett utazásáról irt jelentését, 17 rajzlappal, és Herzog Ödön „Dosen-barometer" ezimü müvét ajándékozza az
egyletnek.
Az ajándékok köszönettel fogadtatnak.
Új tagokul bejelentettek:
Felső-szopori Tóth Károly Gyöngyös
ajánlja
Leutner Károly
Benkár Dénes
. . . .
Vácz . . .
„
. Meissner Sándor
Suntay Sándor . . . .
Zsolna
. .
„
. Leliner Adolf
Halász Mór
Alsó-Dabas .
„
. Ambrozovics Béla
Mitterdorfer Henrik
. . Debreczen
.
„
. Mitterdorfer Ferencz
Monray Jackson
. . . Buda . . .
„
. Hieronymi Károly
Jelinek Mór
Pest
. . .
„
. Mitterdorfer F., kik
is tagokul felvétetvén, erről szokott módon értesítendök lesznok.
Violics Károly, Abafy Zsigmond, Kis Dénes, Stann J a k a b , Rotlerlgnácz
részére oklevelek kiadása határoztatott.
Ambrozovics Béla, szerkesztő, tekintettel arra, hogy a hazai napi-sajtóban a magyar mérnök-egylet működési eddig még igen csekély figyelemre
méltattatott, örömmel hozza a választmány tudomására, hogy a „Kolozsvári
Közlöny", már az egylet megalakulása óta, annak fejlődését élénk figyelemmel kiséri, egész hasábokat szentelvén az egylet ügyeinek, különösen közlönye ismertetésének.
A választmány nevezett lap szerkesztőségét köszönet fejében a közlöny
tisztelet-példányában részeltetni határozza, az illető czikkek irója, Horváth
Samu, m.-vásárhelyi kir. mérnök és egyleti tagnak pedig, az egylet érdekében a
napi-sajtó terén kifejtett buzgó tevékenységeért, elismerését fejezi ki.

Egyetemes szakiilés 1870. jan. 29 én.
E l n ö k : Sztoczek József egyleti alelnök.
1. Elnök jelenti, hogy Wallandt Henriknek e napra kitűzött értekezése
a suezi csatornáról elmarad azon okból, mert némely adatok a kellő időben
be nem érkeztek.
2. Ney Béla „Képzőművészeti tanulmányok" czimü munkájának a speciális építészeti stylre vonatkozó részét olvassa fel.
3. Horváth Ignácz az általa szerkesztett kerüléki- és epicyklois-körzőt
mutatja be, s előadja azon elveket, melyek alapján ezen műszer készíttetett.
Mindkét felolvasás általános tetszéssel fogadtatott.
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4. Elnök indítványára február hó második szombatjára szakülés összehívása liatároztatott, a mikor is a suezi csatornáról szóló értekezés fog felolvastatni.

Választmányi- és egyetemes szakülés 1870. február 12 én.
E l n ö k : Hollán Ernő.
1. Elnök azon kérdésére, vájjon a választmányi vagy pedig a szakülés
tartassék-e előbb? választmányi ülés megkezdése liatároztatott.
2. Olvastattak és hitelesíttettek az 1869-ik évi deczember 21-én tartott
választmányi, az 1870-ik évi j a n u a r 15-én tartott egyetemes szakülés, továbbá
a jan. 18-án tartott választmányi, és végre a jan. 29-én tartott egyetemes
szakülés jegyzökönyvei.
3. Titkár jelenté, hogy valamennyi fölkért vasúti társaság a tagok részére félvitelbér-árkedvezményt engedélyezett, czenkivül a m. kir. állampálya ingyen-jegyek kiszolgáltatását engedélyezte, mit az elnök és titkár a társulatoknak m á r meg is köszönt.
'
Jelenti továbbá, hogy a meghívók, mindazon tagok részére, kiknek la
kásuk ismeretes volt, kellő időben szétklildettek.
Az évi jelentés kinyomathatása a szedő-strike miatt meg nem történhetvén, titkár indítványára liatároztatott, hogy a három éves végszámadás
kellő példányszámban litographirozandó, s a közgyűlésen szétosztandó.
4. T i t k á r jelenti, hogy Lacroix Jenő egyleti tag Párisból, egy, a tunnelépitésről irt, könyvet küld az egyletnek. Köszönetét az egylet levélben fejezi
ki e küldeményért.
5. T i t k á r indítványára határoztatott, hogy a zürichi és cairoi magyaregyleteknek a közlöny füzetei ajándékban megküldendők.
G. U j tagokúi jelentkeztek:
Lipkos József
F r a n k i Antal, Eger,
ajánlja
Miliálovich Antal
Bercsányi Ágoston, Nyitra,
„
Hajnal Anta',
Domby Péter, Buda,
„
Kunváry Fülöp,
P a p i k Gyula, N.-Várad,
„
Ráth Péter,
Viola Flóris, Buda,
„
T ó t h Márton, „
Markovícs Gyula, Zsena,
Walla Ede, M.-Szigeth
Nagy György, „ „
Dr. Morándini Mihály,
Acsády Sándor,
„
Sóós József,
„

„
„
„
„
„
,
„

n
v
Hajnal Antal,
Horváth Lajos,
»
»
i»
n

n
ii
»
n

129
Szarvassy György „
ajánlja
Horváth Lajos,
Kosztka Kálmán, Szlatina
„
„
„
Geiszt Jáno3, M.-Szigeth ,
„
„
Andriányi Arnold „ „
„
„
„
König János, Sugatag
„
„
„
RisenbergerRajmund,T.-Ujlak„
„
„
Kovács Kálmán, M.-Szigeth „
„
„
Szentpály Jen">, Pest Hieronymi K , kik is tagokúi fölvétetvén, erről
a szokott módon értesitendők.
7. A közgyűlés rendezésével valaki megbízatni inditványoztatván a választmány ily rendezőnek kijelölését feleslegesnek találja.
8. Nagy János és Angyal Dénes részére oklevél kiállitása rendeltetett el.
9. Az elnök előterjeszti, hogy Haynald István választmányi tag által felkéretett, miszerint az egylet helyiségét az állami mérnökök által, az országgyűlésen ellenök emelt váaak tárgyában, f. hó 17-ik napján tartandó tanácskozmány czéljaira engedné át, s hogy azon reményben, miszerint ez ellen
akadály nem fog emeltetni, Haynaldot kivánatának teljesitéséröl értesitette.
Tudomásul szolgál, s az átengedés iránt annyival kevésbbé téte'ik ellenvetés,
mert az egylet helyiségei a tagok gyűlhelye lévén, általok ilynemű összejövetel
czéljaira bármikor felhasználtathatik.
A választmányi ülés berekesztetvén az egyetemes szakűlés vette
kezdetét.
1. Wallandt Henrik megbízásából Hajnal Antal felolvassa Wallandt
Henriknek a suezi csatornáról irt értekezését.
2. Kruspér István egy mértani feladat megoldásáról tartott előadást.

A magyar mérnök-egylet 1870-ik évi közgyűlése.
Kétségtelen, hogy egyletünk minden eddigi közgyűlései között, a három
évvel ezelőtt tartott alakuló közgyűlést kivéve, a folyó évi birt legnagyobb
érdekkel, és az egyletnek legközelebbi jövőjére ezen közgyűlés következményei határozó befolyással lesznek.
r

Erdeket és fontosságot kölcsönzött volna ezen közgyűlésnek már maga
azon körülmény is, hogy ez alkalommal tartottuk első tisztújításunkat, e kifejezést szószerinti értelemben véve.
Feszült figyelemmel várták e közgyűlésünk eredményét mindnyájan,
már azért is, mert kevéssel az előtt folytak le azon országyülési tárgyalások,
melyek alkalmat szolgáltattak az országgyűlésnek a magyar mérnökökkel
8*

130
foglalkozni, 3 ezen tárgyalások valóban nem voltak olyan természetűek, hogy
rajtuk bármi irányban épülhettünk volna.
De mindezeknél nagyobb érdekűvé tette ezen közgyűlésünket azon körülmény, hogy a magyar mérnök-egylet tagjainak jelentékeny része fájlalta
és roszalta, hogy a kormány a vasútépítés vezetésével s általában a vasúti
ügyeket kezelő hivatalok főnökségével külföldieket bizott meg, s a magyar
mérnököket eléggé figyelembe nem vette. S minthogy az egylet elnöke s azon
minisztériumnak, mely a vasutakat kezeli, legelső hivatalnoka egy és ugyanazon személy volt, s minthogy továbbá az egylet egy év előtt ez ügyben a
közmunka miniszterhez intézett felterjesztésében, a fentebbi nézeteket magáévá tette : az egylet ellenkezésbe jött saját elnökével.
Az egylet és elnöke között ekkép képződött visszás helyzet a mostani
közgyűlésig nem javult, s ezt bővebben taglalni bizonyára felesleges; e ferde
helyzetnek káros visszahatása volt az egyletre és annak fejlődésére is.
A közgyűlésnek legnagyobb érdeket kölcsönzött tehát azon, mindnyájunk által átérzett tudat, hogy a közgyűlésnek v^gy ú j elnököt kell választania, vagy az eddigi elnök s az egylet között létező bizalmatlanságnak meg
kell szűnnie, s lehetővé tétetnie annak, hogy az elnök s az egylet egy közös
czél felé egyetértve törekedjenek, mely czél nem lehet más, mint a magyar
mérnökök erkölcsi tckintélyénok és anyagi jólétének emelése.
Melyik utat választotta a közgyűlés, azt olvasóink tudják.
Hogy pedig azzal, a mi történt, s abban, mikép történt, az egylet egy
jobb s virágzóbb korszaknak újabb alapját rakta le: erről, úgy hiszszük, a
közgyűlésen résztvett tagok őszinte meggyőződést viltek magukkal.
Ez érdekes és egyleti történetünkben valószínűleg emlékezetes közgyűlés menetét a következőkben híven veszik olvasóink. A közgyülésea mondottakat a történt gyorsírói jegyzetek után közöljük.

A közgyűlésen

mondott

beszédek.

(Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor.)
E l n ö k : Hollán Ernő.
Jelen volt mintegy 200 egyleti tag.
H o l l á n E r n ő : Tisztelt közgyűlés ! Fogadja a t. közgyűlés magam
részéről s az egylet tisztviselőinek nevében általam lemondott legforróbb, legmelegebb üdvözletünket a mai napon, melyen ez egylet fennállása óta működéseink első 3 évi cyclusát befejeztük.
Ha végig nézünk az eredményeken, melyeket eddig elértünk : találunk
olyat, melyre teljes megelégedéssel s megnyugvással tekinthetünk vissza. Az
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ogylot vagyoni állapota kielégítőnek mondható, amennyiben annak vagyona
mintegy 10,550 í'rtnyi értéket képvisel. A mi az egylet közlönyét illeti, mely a
kül- s beltagok közt a szellemi összeköttetést fentartotta, e tekintetben szintén
szép haladásnak örvendhetünk, mert mig tavaly közel 1480 frtot kellett pótolni, az idén alig 150 frt lesz pótolandó. Béltartalmára, úgy mint külső kiállítására nézve is oly haladást tett lapunk, mely méltán az ogylot büszkeségére
válik. Ez eredményt kiválóan a közlöny érdemes szerkesztőjének Ambrozovics Béla úrnak köszönjük, (Éljenzés) s a szerkesztő bizottságnak; (Éljenek!)
és én örömmel tapasztalom, hogy a t. közgyűlés érzelmeivel találkozom, midőn e helyen nyilvános elismerésünknek kifejezést adok.
Az egylet szellemi életét illetőleg örömmel jelenthetem még a közgyűlésnek, mit különben számos tagja tapasztalásból tud, hogy egyetemes szakiiléseink napról-napra több tudományos becscsel bírnak, több érdekeltséget
fejtenek ki, minek folytán az egyetemes szakülések iránti közérdekeltség csakugyan a legörvendetesebb növekvésben tűnik fel.
Ezek volnának főbb mozzanataiban azon eredmények, ihelyeket 3 évi
egyleti működésünk után elértünk. Részletesebben a tiszti jelentés szóland, s
én, a t. közgyűlést ismétlésektől megóvni kivár.va, e részben a felolvasandó
jelentés számára kérem ki becses figyelmüket.
Ha örömmel constatálhattam is ama szép eredményeket, melyekre teljes
megelégedéssel s megnyugvással tokinthetünk, nem mellőzhetem megérinteni
másrészt, hogy mindazonáltal még távol vagyunk azon czéltól, melyet egyletünk alakítása által magunk elé tűztünk. Jól tudora én azt t. közgyűlés, hogy
körünkben még igen sok kielégítetlen óhaj s teljesületlen vágy létezik, s meg
vagyok győződve, hogy erőink egyesítése által el fogjuk érni mindazt, mi
még hiányzik; de engedjék meg uraim, hogy minden félremagyarázás kikerülése végett, a lelépő olnök néhány őszinte szót intézzen azon egylethez,
melyhez alakulása óta a legmelegebb, legőszintébb ragaszkodással viseltetett,
s minden körülmények közt mindvégig viseltetni is fog. (Halljuk!)
Tagadni nem 'ehet t. közgyűlés, hogy állapotaink nem mindenben kielégítők s pedig nézetem szerint azért, mert — a mi hasonlókép tagadhatlan
— saját körünkben merültek fel félrerétések, melyek elzárták azon egyetértés útját, melyre, ha kitűzött czélunkat elérni akarjuk, mulhatlanul szükségünk van.
Mondjam-e, hogy saját beszédemnek, melyet az országgyűlésen mondottam el, egy kitétele egyesektől oly értelemben vétetett fel, mely értelmet
én részemről annak sohasem tulajdonítottam'? Mindennek magyarázatát nem
foglalhatom jelen beszédem keretébe, csupán azt engedjék meg uraim, hogy
én e félreértésekre s az azokból eredt alapításokra általábau kimondjam azt,
hogy a latin közmondás szerint: „Peccatum est intra muros et extra." É n leszek a legutolsó, ki reeriminatiókba fog bocsátkozni, de mint búcsúzó elnök,
ki őszinte hazafias ragaszkodással van az egylet érdeke iránt, kérem önöket
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uraim, használjuk fel ez alkalmat, közeledjünk egymáshoz barátsággal, őszinteséggel, bizalommal, mert meg vagyok győződve, hogy így eltaláljuk a módot, melylyel e bajokat orvosolhatjuk; mert, hogy egyletünk sérelmeit csak e
téren, ez úton lehet gyógyítani, az őszinte meggyőződésem. Senki sem fogja
közölünk tagadni, hogy az elénk tűzött czélt csak úgy fogjuk elérhetni, ha a
hazai közvélemény bennünket őszintén támogat; mert, hogy e czél ma még
teljes mérvben elérve nincs, azt fájdalmasan tapasztaljuk.
Nézzük az országgyűlési tárgyalásokat. Nemcsak a közmunka- s közlekedési minisztérium budgetjének tárgyalása alkalmával a m a g y a r technikusokra nézve, de a vallás- és közoktatási minisztérium költségvetése tárgyalásakor is hangoztatott azon észrevétel, hogy általános művelődési állapotaink
még nem olyanok, miszerint e nemzet magát teljesen függetlennek tekinthesse.
Ily nézetek uralma mellett, t. uraim, és ezen jelenségekből azon meggyőződést meríthetjük, hogy a közvélemény még nincs ott, hol különösen egyletünk
irányában kivánjuk, hogy legyen. Szükséges tehát, s első hazafiúi törekvésünknek kell lbnni, hogy a közvéleményt magunk részére meghódítsuk; s a
kérdés csak az, hogy ezt mi úton tehetjük ? É n ez alkalommal elméleti taglalásokba nem bocsátkozhatom, de kimondom őszintén abbeli meggyőződésemet,
hogy a fegyver, melylyel egyedül sikerülend a közvéleményt számunkra megnyerni, más nem lehet, mint állhatatosság, kitartó munkásság, szabadelvüség
s műveltség ! (Úgy van !)
Ezek azon fegyverek, melyekbe bizalmát helyzi az európai civilisatió,
s nekünk oda kell törekednünk, oda kell vinni ügyünket, hogy a közvélemény
önként adja meg nekünk azt, mit ha önmagunk követelnénk, meglehet, e követelés ellenüuk fordulna s az egész ügyre veszélyes reactiót szülne.
Ezeket uraim — bocsássanak meg — azon őszinte ragaszkodásnál
fogva, melylyel az egylet ügyei iránt viseltetem, mint lelépő elnök tartoztam
önök figyelmébe ajánlani.
De van még ezenkívül egy más körülmény, melyre becses figyelmüket
még kikérni bátorkodom.
Igen jól tudjuk mindnyájan, uraim, hogy az egész rendszer, mely szerint, s a tér, melyen működünk, még csak kezdetleges állapotban van. A nagy
elmaradás után roppant nagy teendők v á r t a k a hazára s az új magyar kormányra. A közmunka- s közlekedési ügynek csak egyik á g a ragadtatott meg,
mely legközelebb feküdt s melynek fejlesztésére az európai constellatiók legkedvezőbbeknek mutatkoztak. Tudjuk s fájdalmasan érezzük mindnyájan,
hogy hasonló mérvben együttesen nem haladhattak a közmunka s közlekedés
többi ágai is; hátra van az elhanyagolt útépítészet, hátra van a vízszabályozás s mindaz, mi ezzel kapcsolatban van. Itt egy nagy reform terére lépünk,
s nem mondok újat önök előtt, midőn arra figyelmeztetem, hogy a közmunka
s közlekedési miniszter úr 2 törvényjavaslatot készített el, melynek törvényhozási szentesítését mindeddig a viszonyok s körülmények h a akadályozták

is, azok elfogadása a közvélemény s a törvényhozás követelése mellett legközelebb küszöbön áll. Es ezt azért említem meg, nehogy azon alaptalan, igazolatlan vád emeltessék, hogy e téren eddig misem történt. Ez ügyek elintézésére mulhatlanul szükséges megelőzőleg törvényhozási úton intézkedni. Miként lehetne ugyanis Magyarországon a közutak ügyét rendezni, ha a közm u n k a szabályozásáról nem gondoskodtunk ? Annyit tesz ez, mint czélszerü
felhasználását rendezni oly erőnek, mely sz. István koronájának területén
mintegy 7—8 millió értéket képvisel. Csak ha e roppant n? mzetgazdászati
tényezők felett a törvény intézkedett, ha ezen, az országban kevés kivétellel
még parlagon levő erő czélszerü felhasználásáról törvényileg gondoskodunk,
csak úgy fogjuk sikeresen rendezhetni útépítészeti ügyeinket. Már pedig ez
ügyet czclszerüen elintézni s rendezni nem lehetett mindaddig, míg maguk a
törvényhatóságok s azok politikai kormányzata rendezve nincsen. Ez világos.
D e azon megnyugtató nyilatkozatot tehetem, t. közgyűlés, hogy küszöbén
állunk ama nagy reformoknak, melyek a hazában ép ama két törvényjavaslat
által életbe fognak léptetni; sőt e mellett sem fogunk megállani. Készült a
minisztériumban egy másik törvényjavaslat, mely a vízjogot s vízszabályozási
ügyet is rendezni fogja, s hogy teljesen eleget tegyünk, mi magyarok, a 19-ik
század követelményeinek, oly alap tétetett le e törvényjavaslatban, mely a
kifejlett európai hitel felhasználását engedi oly értelemben, hogy mindkét téren a legszélesb értelemben eszközlendő beruházásokat lehessen végrehajtani.
E téren, uraim, önök közreműködésére vár a kormány, vár az ország. Roppant
a feladat, melyet teljesítenünk kell. Önöknek ügyeimébe, méltánylásába ajánlom ezt uraim, mert mi fog előbb czélhoz vezetni, az-e, ha tömörülve,
erőnket egyesítve fogjuk e nagy feladat megoldására felhasználni, vagy
ha talán egymás ellen küzdve, szétágazva forgácsoljuk e l e r ő i n k e t ? Én részemről nem habozom kimondani, hogy midőn a kormány ily nagy feladatok teljesítésére készül e hazában, számít igen is uraim, önök egyértelmű
támogatására.
Még csak egyet szabadjon megemlítenem. Többször tapasztaltuk hazánkban a politikai köztéren, hogy valamikor több önállósággal s függetlenséggel
rendezte e nemzet a maga ügyeit, mindannyiszor pártokra szakadt az ország;
de nem volt eset arra, hogy e nemzetnek minden felekezete, minden tagja ne
egyesült volna azon pillanatban, midőn veszély fenyegette az országot. Kicsinyben véve szintígy vagyunk egyleti működésünkkel is, uraim! Alig három
éve, megpróbálkoztunk erőnkkel, egyesültünk, és — noha ebből a jövőre semmi káros következtetést sem akarok vonni —azonnal több pártra szakadtunk.
Tegyük kezeinket szíveinkre, uraim, elég erősek vagyunk-e számra, elég hatalmasak-e az országban, hogy erőink egyesítését ma már nélkülözhessük?
nincs-e még veszély, mely erőink szétforgácsolása által legjobb törekvéseinket megzavarhatja? Nem, én meg vagyok győződve, hogy e veszély egyletünk
jövőjét nem fenyegeti, sőt ellenkezőleg erősen hiszem, hogy az egylet minden
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tagjának hazafisága felülemelkedik minden félreértésen, s győzni fog minden
bajon és veszélyen, mely abból nőhetne!
Fogadják ezt, uraim, mint őszinte nyilatkozatát oly férfiúnak, ki a legőszintébben ragaszkodott mindig önök ügyeihez s fog ragaszkodni mindenk o r ! (Éljenzés.)
Ezután H i e r o n y m i K á r o l y , titkár, felolvassa a következő tisztijelentést :
Tisztelt közgyűlés!
Midőn most másodszor van szerencsém egyletünknek egy évi működéséről számot adni, ezt örömmel, s reményteljesen, nem annyira a már elért
eredmények folytán teszem — bár ezek szembeötlők — mint inkább annak
tudatában, hogy egyletünk határozottan a haladás pályájára lépett, s hogy
legyőzte azon válságot, mely a múlt 1868. évben már-már lételét is fenyegette.
Az egyletnek helyzete ma egy éve, valóban aggasztó volt. Szakülések
ritkán, rendesen épen nem t a r t a t t a k ; a tagok azokat csekély számban látogatták. A közlöny, rendetlen megjelenése folytán hitelét vesztve, 1867-ben volt
előfizetőinek jelentékeny számát elveszté, s midőn minden bajok mellett a tagdíjak nagyobb része beszedetlen volt, az egylet pénzerejét, az előfizetők csekély száma folytán, egészen a közlöny deficitje emésztette fel, úgyannyira,
hogy pénztárunkat az év végén tetemes tartozások terhelték.
Ma, ha nem mondhatjuk is, hogy szaküléseink kielégítő eredményeket
tüntetnek fel, vannak rendes felöl vasásaink, s a tagok az eddiginél sokkal nagyobb számmal látogatják azokat. A közlöny büszkeségünket képezheti, rendesen és pontosan jelenik meg, tartalma tanúlságos és változatos; sőt sikerült
azt havi közlönynyé alakítani á t ; mindezek folytán pedig az előfizetők száma
tetemesen megszaporodott s folytonosan szaporodik, s a közlöny, csekély öszveg híjjával, már önmagát tartja fenn. A régi tagdíjtartozások nagy része beszedetett, a régibb tartozások kielégíttettek s az egylet pénztárának állapota kedvező.
ü e mint említem, nom ezen eredmények tölteuek el reménynyel, hanem
az, hogy míg az egylet alakulásának első két évében, úgyszólván csak tisztviselőiben és választmányában élt: most a közreműködők száma naponként
szaporodik, naponta több a felolvasók, naponta több a közlöny munkatársainak száma.

Helyzetünk javulásának hü képét kívántam az elmondottakban adni.
E kép kedvező, ha azt a múlthoz hasonlítjuk ; de árnyai mutatkoznak mihelyt azt a czéllal hasonlítjuk össze, melynek szemeink előtt lebegni kell.
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A kezdeten vagyunk még mindig, a helyzet javult annyiban, hogy a
fejlődő életnek első jelei mutatkoznak; de a csemete még hosszú gondos ápolást igényel, hogy megizmosodjék, hogy gyümölcseit élvezhessük.

De engedjék meg, hogy a részletekre térjek át, számot adva az egyleti
tevékenységnek minden egyes ágáról.
Már a múlt közgyűlésnek előterjesztett tiszti jelentés említé, hogy az
egylet tudományos működésének, viszonyaink között az egyetemes szakülések
nyújtanak legmegfelelőbb tért.
A lefolyt évnek tapasztalása igazolja e z t ; folyama alatt e g y e t l e n e g y
szakosztály-ülés sem tartatván.
Ellenben az egyetemes szakülések száma volt összesen 11. Ebből esik
a szünidő alatti időre, vagyis márcziustól juliusig ö t ; a szünidő utáni időre,
vagyis november, deczember, j a n u á r és február hónapokra, hat. A szünidő
előtt nem sikerült az egyetemos ülések rendes tartását elérni, de a szünidő óta
az egyetemes szakülések rendesen minden hónap második és negyedik szombatján tartattak, csak a deczomberben tartatni kellett második szakülés maradt el, a karácsonyi ünnopek miatt.
A tizenegy szakülésen összesen 1(5 felolvasás tartatott
Ezen felolvasásokat tartották : Bielek Miksa 1, Szabó Imre 1, Meissner
Sándor 1, Schulcz Ferencz 1, Domaniczky István 1, Szumrák Pál 1, Vidéky
László 3, Lukse F á b r y Béla 1, Horváth Ignácz 1, Zofáhl Gusztáv 1, Ney Bcla
2 Wallandt Henrik 1 és Kruspér István 1.
Az egyes szakonként osztályozván ezen előadásokat:
Az út, vasút és hídépítészetből tartatott
.
.
.
.
1
A vízépítészetböl
.
.
.
.
.
.
.
.
4
A gépészet és gyáripar köréből .
.
.
.
.
.
3
A földmérés köréből
.
.
.
.
.
.
.
2
Bányászat, egysem
A középítészetből .
.
.
.
.
.
.
.
5
Végre katonai előadás — a hátultöltő fegyverekről — tartatott .
1
A szakülésekben tartott előadások között volt több olyan, melynek szakmánkba vágó gyakorlati tanúságait szaktársaink értékesíthetők. Ilyen volt a
szegi-longi trass-cement ismertetése; a másodrendű vasutak építési költségeinek taglalása; a vasezölöpök beverésének és használatának ismertetése;
Kruspér Istvánnak, egy mértani feladat megoldásának előadása.
Több közérdekű tárgy is vitattatott meg szaküléseinken; így például az
az építési anyagok szilárdságának meghatározását czélzó kísérletekről, midőn
Horváth Ignácz tagtársunk, azon gépeket és készületeket ismerteté, melyek
erre legalkalmasabbak.
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Tett végr • az egylet dynamittal repes-ítési kísérleteket, melyek ezen
újabb repesztő-szernek elterjedését, és ismertetését tetemesen előmozdították.
Szellemi tevékenységünknek másik médiuma az egyleti közlöny. Ismerik azt tisztelt tagtársak, s azt hiszem, liogy azon körülmény, miszerint előfizetőink száma tetemesen megszaporodott, tanúságául vehető annak, hogy sikerült hivatását betölteni, s várakozásainknak megtelelnie. Az érdem ez irányban
kizárólag annak szerkesztőjét, Ambrozovics Béla tagtársunkat illeti, ki hivatalos elfoglaltatása, gyakori utazásai daczára, oly fáradhatatlan buzgalommal
szentelte munkásságát ezen folyóirat felvirágoztatásának.
Az ö buzgalmának köszönhetni, hogy a választmány, az egyleti tagok
oly gyakran kifejezett azon óhajtásának, s a közgyűlés azon utasításának, miszerint a közlöny, ha csak lehet, minden hónapban legalább egyszer jelenjék
meg, eleget tehetett.

S most áttérek az egylet anyagi ügyeinek állására.
Az általános nyomdai calamitások lehetetlenné tették a rendes évi jelentésnek kinyomatását, mely a folyó évben áttekintését lett volna nyújtandó
az egész három évi működésnek. Azért, hogy ezen hiány legalább némilog pótoltassék, a számadás végeredményeinek összeállítását lytographiai úton többszörösíttettük.
Bár ezen, kezeik között lévő számadás felvilágosítást ád a begyült pénzek összegéről s azoknak hováfordításáról, valamint egyletünknek vagyoni
állapotáról: mindazonáltal czélszerünek tartom, némely anyagi ügyeinkre
vonatkozó, s ezen számadásból levonható tanúságot felemlíteni.
Az egylet tagjainak jelenlegi száma 943.
Az 1869-ben felvett új tagok száma 77 ; ellenben a halál kiragadott közülünk 11-et, a választmány határozata alapján pedig kitöröltetett a névsorból hét oly egyén, ki mérnök-egyleti tag létét el nem ismerte, s ki az első alakulás alkalmával tévedésből vétetett fel a tagok névsorába.
Mint ezen számokból láthatják, egyleti tagjainknak száma még mindig
örvendetes módon szaporodik.
Kénytelenek vagyunk azonban kijelenteni, hogy a tagdíjak befizetése
nem történik azon pontossággal, melyet kívánnunk és melyre törekednünk
kell. Még az 1867 és 1868-iki tagdíjakból is tetemes összegek vannak hátralékban.
í g y az 1867-ik évi tagdíjakból az egész beszedetni kellett összegnek
15% -a, az 1868-iki pénzekből 2 8 % ; és az 1869-iki pénzekből 40% beszedetlen.
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Egészben véve, a 3 év alatt 16,619 frt 62 k r n a k kellett volna tagdíjakban és az alapítványi töke kamatjaiban begyülni; s miután a kinn levő tartozás 5102 frt 50 krt tészen: a kinnlevő követelések az egész várható volt bevételeknek 30 % -át teszik. Nagyon szomorú jele az a tisztelt tagtársak fizetési
késedelmezésének, főleg ha összehasonlítjuk állásunkat némely külföldi egyletekkel, mint például az angol mérnök-egylettel, hol az összes tagdíjaknak
csak 4 °/0 -a volt 1869. végével befizetetlen.
Kétségtelen, hogy a tagdíjak ily késedelmes befizetésére igen nagy befolyással van az, hogy az egyletnek vidéken lakó tagjai, annak részéről csupán azon kedvezményben részesülnek, hogy a közlönyt olcsóbban kapják,
mint a nem-tagok. E helyzet nem méltányos, s annak megszüntetését czélozzák az alapszabályoknak a választmány által ajánlatba hozott módosításai.
Ha ezen módosításokat a tisztelt közgyűlés elfogadja, minden tag, kivétel nélkül, részesülend a közlönyben. S mert ezen esetben az egylet nem csupán ügybuzgalom s áldozatkészség czímén fogja a tagdíjakat követelni, talán pontosabban gyülendnek be.
A mi kiadásainkat illeti, azokat számadásunkban osztályozva látják tisztelt tagtársaink. Csak azt akarom kiemelni, hogy könyvtárunk gyarapítására
a lefolyt három év alatt összesen 1901 frt 40 krt költöttünk, mi kezdő egyletnél nem megvetendő összeg.
Összeszámítva továbbá a k ö z l ö n y n e k bevételeit, előfizetési pénzekben, és másnemű kinn lévő követeléseit, az arra fordított kiadásokat és még
fizetendő tartozásokat, kitűnik, hogy az egylet fennállásának három éve alatt
összesen 1044 frtot fizetett a közlöny deficitjének pótlására.
Egyébként a közlönynek legkisebb deficitje 1867-ben volt, midőn az
egylet által pótolandó összeg az egész kiadásoknak 3 0 »-át tette; leguagyobb
volt a deficit 1868-ban, midőn a hiány a kiadásoknak 37 %-ára rúgott; míg
1869-ben a hiány 4 \ 2 % át tette az összes kiadásoknak.
A közlöny anyagi viszonyainak hü tükre általában az előfizetők száma.
E szám 1869-ben nagyobb volt, mint bármely elébbi évben, mert az első évben az összes előfizetők száma 558 volt, 1868-ban 450, és 1869-ben 580, tehát
22-vel több, mint 1867-ben.
De az előfizető tagok számának a tagok összes számához való aránya
mégis 1867-ben volt legkedvezőbb, a monnyiben 1867-ben a tagok 54 0/0-a
fizetett elő a közlönyre; 1868-ban ezen arány leapadt 40 'It-ra., s még 1869ben is csak 42 °/0-ra tudott emelkedni.
Általában deficittel lévén összekötve a közlönynek kiadása, az egylet
ezen közlönyt olcsóbban adja, mint a mennyibe az önmagának kerül.
í g y találjuk, hogy 1867-ben, midőn az előfizetőknek összes száma 558
volt, a köz öny félévi folyamának minden példánya 3 f r t 10 krba került, vagyis vesztett az egylet a fél évi-folyam minden egyes példányán 60 krt, mely szerint az egész évi-folyamra 1 frt 20 kr. esnék.
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A má-odik évben 1868-ban, midőn az előfizetők összes száma -15U volt,
az egyletnek minden példány 8 frt 80 krba k e r ü l t ; tehát vesztett az egylet
minden egyes példányon 3 frt 80 k r t ; sőt ezen évben még azon példányokon
is vesztett, melyeket nem tagoknak 8 frt előfizetés mellett adott. Végre 1869ben, 580 előiizetö mellett, került az egyletnek minden példány 5 frt 80 krba.
Tehát 1869-ben vesztett az egylet egy-egy példányon legkevesebbet.
A kezeik közt levő számadáshoz vagyon-kimutatást is csatoltunk ez évben. L á t h a t j á k a tisztelt tagtársak, miszerint daczára annak, hogy minden
szerzeményeink, valamint követeléseink a legszerényebb összegekkel vannak
számításba hozva, vagyoni állapotunk is teljesen kielégítő.
Bővebben kell azonban még szólanom vagyonunk azon részéről, mely
produetiv ugyan, de, melynek haszna számokban ki nem fejezhető; érteni
könyvtárunkat.
Könyvtárunk jelenleg -összesen 297 munkát számlál 369 kötetben, és 58
folyóiratot 351 kötetben, tehát összesen 7-47 kötetet.
Az 1867-ik év végével volt 4 5 munka 87 kötetben, 1868 végén 94
munka 141 kötetben; szaporodott tehát könyvtárunk az 1869-ik év folyamában 185 munkával 255 kötetben, tehát többel, mint a két olsöben összesen.
Számosak azok, k i k szívesek voltak az egyletnek könyvtárát könyvadományokkal szaporítani. Oly hosszú azoknak névsora, hogy egyenként fel
nem számlálhatom ; de különös hálával kell megemlítenem Herrich Károly
tagtársunkat, ki az „Annales des ponts et chausse'es" nagybecsű folyóiratnak
22 évfolyamát, 68 kötetbon, ajándékozd egyletünknek.
Azon egyes munkákon kívül, melyeket az egylet az év folyamában
egyenként vett meg, megvásárolta Wieser tagtársunknak hátrahagyott könyvtárát 500 ftért. E könyvtár 96 munkából állott, 287 kötetben. Különös figyelmet érdemel e munkák közül az „Försters Bau-Zeitung" folyóiratnak 1836tól 1864 ig terjedő 18. évi folyama, s miután az egylet a hiá'iyzó folyamokat
a könyvárus által kiegészítette, a nagybecsű folyóiratnak megindításától
mostanig megjelent teljes folyama birtokunkban van.
Meg kell még különösen emlékeznem az egylet által járatott folyóiratok
jelentékeny számáról; mert talán ezeknek veszik, vagy legalább vehetnék t.
tagtársaink legnagyobb hasznát
Az egyletnek j á r összesen 58 folyóirat; ebből cserepéldány 17 ; 41-et pedig
előfizetés mellett járat az egylet.
Van szerencsém végül még a választmány megbízásából jelentést tenni
azokra nézve, melyeknek elintézését a múlt évi közgyűlés a választmányra
bizta. í g y mindenekelőtt megbizta a közgyűlés a választmányt, hogy minden
körülmények számbavételével a közlönynek lehetőleg hónaponkénti megjelenését eszközölje, és a közlönynek minden tagnak leendő megküldését a lehetőségig figyelembe vévén az erre megkívántató intézkedéseket javaslatba
hozza.
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A választmány ezen megbízás első pontjának megfelelt, a mennyiben
közlönyünk a jelen év kezdetétől fogva hónapos füzetekben jelenik meg. A
mi pedig minden tagnak való megküldését illeti, ezt a választmány is igen
kívánatosnak tekinti, azonban a mostani tagdíjak mellett eszközölhetőnek
nem látta. A választmány a kitűzött czél elérésére a tagdíjak felemelését tartja
szükségesnek, s az alapszabályoknak azon módosítása, melyet a választmány
a közgyűlésnek ajánl és mely módosításokat a meghívókkal együtt küldöttük szét, erre vonatkozik.
Utasította továbbá a közgyűlés a választmányt, hogy intézzen a közmunka- és közlekedési minisztériumhoz felterjesztést, kegyeskednék a megalakuló társulatok concessiói kiállításánál oly módon intézkedni, hogy azok
hivatalaik szervezésénél a hazai erőkre figyelemmel lenni tartozzanak s ezen
kérvény megállapításával a választmányt bízta meg.
Hosszas és a szénvedélyességtől nem ment viták után egy felterjesztésben állapodott meg a választmány, melynek szövegét a tisztelt tagtársak a
közlönyből ismerik. E felterjesztést a közmunka- és közlekedési miniszter ő
excellentiájának, Sztoczek József alelnökünk vezetése alatt, a választmánynak
egy küldöttsége nyújtotta át. A miniszter úr a küldöttséget szívesen fogadta,
és a felterjesztésben előadottakat figyelembe venni megígérte. Habár a mérnök-egylet ezen felterjesztésére irott választ máig nem kapott, okunk van
hinni, hogy az nem maradt minden hatás nélkül.
Megbízta végre a közgyűlés, Verebélyi József és Szily Kálmán tagtársak
indítványára, a választmányt, hogy a hajózási és bányászati szakosztály felállítása iránt ezen közgyűlésnek indokolt javaslatot terjeszszen elő.
E megbízásnak, tisztelt közgyűlés, a választmány meg nem felelt; mert
egyletünk körében már eddig is fennálló szakosztályaink sem voltak képesek
életteljes munkásságot kifejteni, s ezért a választmány alig tartja indokolhatónak, hogy még két újabb, eddig meg sem alakult szakosztály állíttassék fel.
S ezzel bevégeztem, tisztelt szaktársak, jelentésemet az egylet múlt évi
működéséről.
A lefolyt év tényekkel igazolta, miről önmagunk kezdettől meg valánk
győződve, hogy meg van egyletünkben az életerős csíra, de fejleszteni kell
azt. Azért azzal rekesztem be szavaimat, a mivel kezdettem: erős bennünk a
remény, erős a meggyőződés, hogy egyletünk oly virágzó és hatalmas leend,
a milyennek lenni kívánjuk mindnyájan.
T o l n a y L a j o s : Igen tisztelt közgyűlés! A mérnök-egylet működésének o évi cyclusa lefolyván, szabadjon nekem is egy rövid visszapillantást vetni a múltra.
A mérnök-egyletnek, t. közgyűlés, felfogásom szerint, két feladata van :
egyik szellemi, másik gyakorlati. Szellemi feladata ezen egyletnek a tudományt, különösen a mérnöki szaktudományt nemzeti alapon gyarapítani és
terjeszteni; gyakorlati feladata pedig, hogy ezen tudományt honszeretettel s
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kötelességérzettel párosítva, oda törekedjék, hogy úgy egyes tagjai, mint
összesége által lehető legnagyobb tért s befolyást biztosítson, ez által hazája
jövőjére és boldogságára közreműködjék.
Ha ez egylet múltjára tekintünk, szellemi munkásságát illetőleg némi
megnyugvást találhatunk. Mert bár a 1867. és 1868-ik évben a szakgyülések
s a közlöny, mely épen a jelzett czél elérésére volt hivatva, nem feleltek meg
azon várakozásnak, melyet belé helyzénk, az 1869-ik év már szép eredményeket mutat fel, s remélhetjük, hogy a jövő évben még többre mehetünk.
Hallottunk szép felolvasásokat, olvastunk közlönyünkben j ó czikkeket, s mint
hallom, ezek oly számmal jelennek meg, hogy jövőre még nagyobb becsük s
érdekük várható. Az egylet szellemi tevékenységével tehát egészben, mint
mondám, meg lehetünk elégedve. Gyakorlati tekintetben, vagyis a tudomány
alkalmazására nézve, sajnos, nem vagyunk e helyzetben. Szomorúak e részben
tett tapasztalataink és én nem osztom t. elnökünk ama nyilatkozatát, hogy
haladtunk; sőt azt állítom, hogy roszabbul állunk ma, mint állottunk ezelőtt
3 évvel.
L á t j u k , hogy a közvélemény úgyszólván ellenünk fordul, egyenként és
összeségben gyanúsítanak, megtámadnak bennünket, szellemi és erkölcsi tekintető n mindenképen. Keressük ennek okát, t. közgyűlés! Szerintem annak,
hogy a közvélemény ellenünk fordul, két oka van: egyik ok önmagunkban
van, s itt ú g y az egyeseket, mint az összes egyletet értem, a másik raj
tunk kívül.
Habár a rajtunk kívül álló ok is — legalább részben — önmagunkban
fekszik, szabadjon ezt említenem fel először. Ezen ok a bizalmatlanság irányunkban felülről s alulról. Igaz, hogy e bizalmatlanságnak talán mi vagyunk
okai, de ép ezt fejtegessük kissé, vájjon egészben mi vagyunk-e ez ok, vagy
nem, s hogy egyáltalában honnan származik ez?
Midőn az egylet létesült, majdnem egyidejűleg vele létesült az új magyar
kormány is; s akkor kezdődött egy, úgyszólván egészen új működési terünk,
nekünk magyaroknak nemcsak o szakmában, de minden többiben is. A magyar kormánynak csak közlekedés-ügyi része érdekelvén bennünket, mint a
melyhez tartozunk, melylyel rokonok vagyunk — hogy úgy fejezzem ki magamat —, csupán erről szólok. A magyar kormány e része, feladatát, nézetem,
szerint, helyesen fogva fel, a fő súlyt Magyarország közlekedési ügye tekintetében a vasutakra fektette, a mint ezt t. elnök úr is megemlíté, s jónak látta
egy külön mérnöki testületet állítani fel, mely ez ügyet kezelje. E szervezetnél nyilvánult irányunkban bizonyos bizalmatlanság, épen a magyar kormány
részéről. Mennyiben volt e bizalmatlanság alapos, mennyiben nem, nem akarom bővebben vitatni, csupán egy sérelmet nem hagyhatok szó nélkül. A magyar kormány ugyanis, a vasutak magyarországi igazgatóságát egy férfiúra
bizta, kinek technikai képzettség tekintetében híre s tekintélye vala, s kinek
kincveztetését nemcsak én, de úgy hiszem az egylet minden tagja örömmel
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fogadta. Ezen úrnak — kinek nevét exnlítnem talán felesleges — engedte át
a kormány a vasút-igazgatóság szervezését, és e szervezésnél történt irányunkban sérelem, mely nem abban állott, hogy ott magyar emberek nem alkalmaztattak, — e vád, melyet oly sokszor hallottunk s mely az országgyűlésen is felhozatott, teljesen alaptalan, én magam győződtem meg arról, hogy e szervezésnél a most alkalmazott hivatalnokok sorában az arány a nem-magyarokra
nézve kedvezőtlen, minthogy a magyarok körülbelül 70 % arányban vannak
alkalmazva — hanem abban áll e sérelem, hogy e szervezésnél a felsőbb hivatalok tekintetében nem volt a magyarokra semmi tekintet. E téren nyilvánult a
magyar kormány bizalmatlansága, mert a felsőbb állásokra s általában
azokra, melyeken tere nyilt volna a magyar embernek képességét feltüntetni,
magyarokat nem nevezett ki. Nem akarok ez alkalommal személyes részletekbe menni, csupán általánosságba'i szólok, de kész vagyok e helyen kívül
bármikor s bárkinek is állításaimat tények s adatokkal bebizonyítni s kimutatni azt, hogy míg a vasút-igazgatóságnál a főállások oly idegenekkel töltettek be, kiknek a vasút-építészet terén alig volt 1—2 évi tapasztalatuk, addig
az alárendelt állomásokra oly magyarok alkalmaztattak, kiknek e téren 13—
15 évi tapasztalatuk volt. (Ugy van!)
Ez, uraim, kétségkívül sérelem, melynek kútforrását bővebben fürkészni
e helyütt nem kívánom, melynek valószínű okát azonban abban lelem, hogy
amaz úrnak feltétlen bizalmat adva a kormány, ha nem is a kinevezést, de a
kijelölést reá bízta s ennek folytán ez úr, mint idegen, természetesen az ő embereit hozta be; a mi ellen ismét a kormány talán azért nem tett lépést, mert
azt mondhatta magának, hogy „felelőséggel terhelvén ez egyént, nem vonhatj u k meg tőle azon jogot, hogy részéről oly férfiakat alkalmazzon, kikre felelősége egy részét átruházhassa." Igen, uraim, ez állhat magán omberekre
nézve, ha én pl. mint magán-mérnök valamely munkát átveszek, bizalmamat
ismét helyezhetem a kibe tetszik, de nem áll ez az államra nézve s tökéletesen hibás kiindulási pont is volt a kormánytól; mert ha én egy államnak adózó
polgára vagyok, mely állam bizonyos czélra polgáraitól milliókat követel, akkor nekem, mint ez állam polgárának, jogom van követelni, hogy e milliókból képzettségemhez mérve szerezhessek annyit, mennyit képes vagyok, mindenesetre annyit, mint egy idegen. (Köztetszés). Nem kevésbbé volt sérelem
ránk nézve továbbá az is, hogy ugyauazon functiók teljesítésére szolgáló állomásoknál és különböző hivatalokban az idegenek magasabb fizetéssel és rangban alkalmaztattak, mint a magyarok. í g y pl. a zákány-zágrábi vonalnál s
általában a fiumei vasútvonal tanulmányozásánál alkalmazott osztályvezető
mérnökök mindjárt főmérnöki rangban és fizetéssel szolgáltak, míg az erdélyi
vasútnál, hol többnyire magyarok szolgálnak, ugyané munkálatokra 2-od 3ad
rendű mérnöki fizetéssel alkalmaztattak az illetők. Amaz urak inspectorokká, főinspectorokká lettek, míg a magyarok legfeljebb főmérnökségig vihették. Es miért mindez? mert ezen urak úgyszólván az egész vasúti ügyet,
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mely a magyar mérnöknek legtágabb tere, kezükbe kerítvén, féltékenyen őrködtek, hogy a központi administratióba magyar ember ne jusson, a minthogy csakugyan nincs is ott egy magyar sem, s őrködtek e felett nézetem szerint azért, mert nem a k a r t á k lehetőségét sem engedni meg annak, hogy eshetőleg helyeiket magyarok pótolhassák.
Kétséget nem szenved tehát, hogy ez a magyar kormány részéről bizalmatlanságot tanúsít irányunkban és pedig alaptalan bizalmatlanságot; mert ép
úgy, mint kineveztek egy-két évi praxissal biró idegen fiatal embert osztályvezető- s főmérnöknek : nevezhettek volna, sőt nagyobb jogosultsággal, oly
magyar embert, ki 15 évi praxist birt kimutatni, s a mellett kifogástalan ember volt.
E bizalmatlanság, t. közgyűlés, mint mondám, sérelmes volt ránk nézve,
s ez egyik oka annak, miért nem foglalhattuk el a gyakorlat terén azon állást, melyet elfoglalni hivatva vagyunk egyénileg úgy, mint egyletileg. Mert
egyleti működésünkre is bénítólag hatott ez; mivel ha csak részben is magyarok alkalmaztattak volna, ezek bizonyára kikérték volna koronként a mérnökegylet tanácsát, s így kitűnt volna, képes-e ez jó tanácsot adni, vagy sem,
mely utóbbi esetben r a j t u k állott volna azt elvetni. De e helyett ez idegenek
jutottak a polczra, kik quasi mint civilisatorok jöttek be, (derültség, ugy van !)
— bocsánat, do épen így gerálják magukat, s ha szabad egy kissé drasticus hasonlattal élnem, azon pinczérekből lett szolgabirákhoz hasonlítanám, kik Bach
alatt uralkodtak hazánkban. (Igaz, úgy van ! Derültség.)
Hogy tevékenységünk a gyakorlati téren annyira szétforgác3oltatott,
annak másik, rajtunk kivül fekvő oka az általános bizalmatlanság, mely bizalmatlanság azonban a legmagasabb helyről feltüntetett bizalmatlanságból
származott. Mert, hogy legyen egy laikus embernek bizalma hozzánk, ha
azon ember, ki mint szakértő, a közlekedési ügy vezetésében idegen fiatal
embereket helyez elénk, s ez által irányunkban a legnagyobb bizalmatlanságot t a n ú s í t j a ? Kereshetünk-e bizalmat az országgyűlésnél, midőn a bizalmatlanság ellenünk felülről így nyilvánúl ? Vagy keressünk bizalmat külföldi vállalatoknál ? Ezek, először is igen természetes vonzalommal birnak saját honfitársaik iránt, másrészt pedig, látva, hogy felülről úgy, mint alulról, bizalmatlansággal vani ak irányunkban, hogy ajándékozhassanak meg bizalmukkal,
ha látják, hogy itthon sem élvezzük azt ? (Helyeslés.)
Tisztelt elnökünk szerint egyik ok, mely miatt gyakorlati téren nem
foglalhattuk el a bennünket megillető állást, de melyet bizom, hogy a jövőben
elfoglalandunk, az egyenetlenség. Egyetértésre van szükségünk e tekintetben,
mint azt t. elnökünk mondá, de én meg vagyok győződve, hogy ez irányban
ez egyletben egyenetlenség nem létezik, s nem is létezett. (Helyeslés.) H a
egyenetlenség volt köztünk és talán van, az tisztán személyek körül foroghat,
de az ügy körül soha. Sokkal nemesebbnek ismerem én a magyart, e gyüle-
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kezetet, és specialiter a magyar mérnököket, hogysem e tekintetben a legkisebb egyenetlenséget is feltehetném köztünk. (Elénk helyeslés.)
A második ok, mely bennünket a gyakorlati térről leszorított, mindazonáltal mégis önmagunkban fekszik. Igenis, uraim, hibásak vagyunk mi is.
Mert igaz ugyan, hogy keletkezésünk első pillanatától, mely t. i. a magyar
kormány létesítése által kezdődött, ennek bizalmatlansága egy bizonyos tétlenségre kárhoztatott bennünket, s visszanyomta úgyszólván müködhetésünk e t ; de nekünk nem lett volna szabad ettől visszariadni. E g y rész igaz, nem
is riadt vissza, lapokban, interpellatiók által, s nem tudom mi mással még iparkodott magát rehabilitálni s a kormányra pressiót gyakorolni, hogy eljárását
másítsa m e g ; de ez nem volt a helyes út, s azt hiszem, nem is volt méltó hozzánk.
Bocsássanak meg e kifejezésért azok, kik talán közülünk e módon jártak el.
Nekünk uraim, látva, hogy a kormány bizalmatlansága által az activ térről
leszoríttattunk, más tért kellett volna elfoglalnunk, s ez: az egyleti tér. Akkor,
midőn láttuk, hogy Budán német emberek igazgatják a technikai ügyeket —
értem specialiter a vasutakat, más téren ez idő szerint terjeszkedésről szó
sem lehetett, mert ott pangás volt — mondom, midőn láttuk, hogy ott a tért
németek foglalták el, nekünk másrészt az egyleti téren kellett volna működnünk, és akkor, midőn ott vasutakat állapítottak meg, midőn ott terveket készítettek, akkor nekünk ugyanazon vasutak terveit egyletünk keblében kellett volna diskutálni, és nézeteinket a nyilvánosság elé hozni. (Helyeslés). Ha
mi ezt teszsziik, és én nem tudom, szükkeblűségnek nevezzem-e, vagy félelemnok, hogy egyik-másik meg ne sértessék, hogy cz nem történt, ha mondom,
ezt tesszük s egyletileg nyilatkozunk, csakhamar meggyőződött volna a közvélemény arról, vájjon képesek vagyunk-e vagy sem a vasutügy kezelésére?
És én meg vagyok győződve, hogy a közvélemény pálczát tört volna azok felett, kik bennünket elnyomni iparkodtak, és n e k ü n k adott volna igazat. (Helyeslés.) Ez utat mi mulasztottuk el t. tagtársak! magamat sem vonva ki, mert
magam sem tettem lépést e részben, noha másrészt igazol azon körülmény,
hogy mint vasúti mérnök, keveset tartózkodtam Posten.
Ezek, egyéni véleményem szerint, azon okok, melyek nem engedték egyletünknek elfoglalni azon tért, melyet elfoglalnia kell, és pndig oly mérvben,
hogy semmiféle technikai vállalat az országban úgyszólván ne létesülhessen a
nélkül, hogy a mérnök-egylet abba beleegyezését akár direct, a k á r indirect
uton no adja. Ezt ambitionálja egyletünk, s erre kell azt juttatni.
De idejo most, hogy a módról szóljak, melylyel e betegséget gyógyítani
lehossen^E feladat, uraim, sokkal nehezebb, mint volt az előbbi, mely csak
birálat, e tekintetben gyakorlati ajánlatokat tenni igen nehéz, és én csakis
egyre akarok figyelmeztetni e tekintetben, és úgy szólván negatív indítványt
tenni, s ez az, hogy ne igyekezzünk e téren lárma, nyilvánosság, hírlapi czik
kok által működni. Ez uraim, nézetem szerint, czélhoz nem vezet.
Kérvényeztünk is már egyszer, és kérvényünkre választ nem kaptunk.
A magy. mérn.-egyl. közi IV. köt.
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En e körülményt oda magyarázom, hogy feleletet adni nem tudtak, vagyis elismerték, hogy igazunk van. A kérvényezési tehát továbbra méltóságunk
alattinak tartom. A hirlapi tért sem tartom helyesnek. Nekünk, hogy czélt érjünk, azon térre kell lépni, melyről előbb említettem, hogy elhanyagoltuk,
nekünk az egylet terét koll felkeresnünk. Erős, és mint elnökünk említé, egyesült akarattal oda kell müködnünk, hogy ez egyletben magában ne csak szellemi munkásságot fejtsünk ki, hanem működésűnket átvigyük a gyakorlati
térre is, a mennyiben ne csak tisztán tudományos dolgokról értekezzünk, de
olyakról is, melyek bennünket, mérnököket, mint szakférfiakat, de mint magyarokat is egyaránt illetnek. így, hogy egy példát hozzak fel: akkor, midőn
vasutak terveztetnek, midőn kimondatik, hogy X helyről Y. helyre vasát
építtetik, a k k o r lépjen elő a magyar mérnök egylet, az illető egyének, kik a
vidéket ismerik, írjanak jelentést, a választmány mondjon arról véleményt,
— noha ez, a vidék előleges megvizsgálása nélkül nehéz s ekkor az egyletnek
pénzzel kellene bírni, hogy e vizsgálatra valakit kiküldjön — de annyira mégis
befolyhat, hogy közgazdászati és általános műszaki véleményt mondjon, s igy
a bírálati tért a lehetőségig magáévá tegye.
í g y fogjuk csak megmutathatni a közvéleménynek azt, hogy ér.ünk
azon dolgokhoz, melyekre nézve azt állítják, hogy azokat mi egyáltalában hivatva sem vagyunk érteni. — Igaz ugyan, hogy van bennünk, magyar-emberekben, némely tulajdonság, mely a vasútépítészettel specialiter talán nem
fér egészen össze, s ez, valljuk meg őszintén, hogy kisebb-nagyobb mértékben
szeretünk még mindig táblabirák lenni; s ez meg van a mérnököknél is. Erről
pedig le kell mondani ott, hol a legnagyobb tevékenység, mondhatnám önzéstelen tevékenység szükséges, arra, hogy sikeresen működhessünk. De ha vannak is némi csekély hibák, melyeket szemünkre vetnek, ezek egyáltalában
nem veszélyesek s nincsenek is elfödve, a főhibák pedig, melyeket reánk róni
akarnak, nem egyebek puszta vádnál.
Befejezvén ezekben három évi egyleti működésünkre vetett visszapillantásomat, nem marad egyéb hátra, mint felkérnem tisztelt tagtársaimat, mint
elnök úr tövé, hogy egyetértve működjünk oda, hogy azon reputatiót, melyet
látszólag a közvélemény előtt elvesztettünk, visszanyerjük, visszanyerjük pedig tevékeny, munkásság, fáradhatlan buzgalom által, mert meggyőződésem
szerint ez az egyedüli út, melyen eredményt érhetünk. (Éljenzés).
E l n ö k : Tisztelt közgyűlés! Üdvözlő beszédemben bátor voltam kitérőleg érinteni azon állapotokat, melyeket részletesebben előttem szóló tisztelt
tagtársunk igen alaposan fejtegetett, és én őszintén megvallom, hogy nagyobb
elégtételt nem találhattam volna, mint azt, hogy a szózat, melyet bátor voltam
önökhöz intézni, oly szép viszhangra talált, tisztelt barátom felszólalásában.
Erre nézve csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy igen sok dolog, melyet
ő felemlített, olyan, a melyről nekem soha tudomásom nem volt. Hogy pl. a
károlyváros-fiumei vonalnál a fizetések és rangfokozat különböztek volna a
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váradi vonalétól ; vagy hogy a helyettesítésnél, nem tudom, minő ferde és fonák állapotok léteznek, erről, megvallom őszintén, egy szót sem tudtam, s annál inkább helyén látom ismételni azt, hogy lépjünk a bizalom terére és én
bátor vagyok, úgy tisztelt barátom Tolnay úrnak, mint bárkinek kijelenteni,
hogy akár a hivatalban, akár magánlakásomon ajtóm soha senki előtt zárva
nem volt, és hogy ha az oly bajokról, minőkön egyszerűen közigazgatási uton
segíteni lehet, értesültem volna, meg vagyok győződve, hogy azok legnagyobb
részén segítve lett volna. Azért mondom, örvendek annak, hogy szózatom
Tolnay tisztelt barátom felszólalásában viszhangra talált.
De engedje meg a tisztelt közgyűlés, hogy elnöki kötelességemnél fogva
figyelmeztessem arra, hogy az indítványok tárgyalása a holnapi napra van kitűzve, s igy Tolnay úr indítványa ma nem tárgyalható, hacsak a tisztelt közgyűlés el nem határozza, hogy az indítványok ma tárgyaltassanak. (Fölkiáltások : Holnap!)
K u b i k E n d r e nem akar indítványnyal fellépni, hanem eltelvén az
egyleti tisztviselők három évi működési szaka, helyén látja azokat teendőikért
számoltatni.
Mindenekelőtt előtte szólott Tolnay tagtársa beszédére kiván néhány
észrevételt tenni. Elméletileg igen szép, úgymond, Tolnay úrnak ezen indítványa, hogy mi magunk bíráljuk meg az épülő vasutakat, s mi is készítsünk
tervet, s mutassuk meg, hogy erre képesek vagyunk. Erre az életből kiván
válaszolni. Azon vidéken, hol szóló lakik, épül most a hatvan-miskolczi vasút,
melynek tervéhez ő is járult költséggel, s mégsem látta soha annak tervezetét.
(Élénk felkiáltások : Nem ide való ez ! Napirendre!)
Most áttér szónok beszéde tulajdonképeni tárgyára. Az egylet a magyar ménökség szomorú helyzetét látva, egy a minisztériumhoz küldendő felirat készítését határozta el, mely azt a magyar mérnökség elhanyagolt helyzetére figyelmeztesse. A közgyűlés e határozata azonban csak hónapok múlva,
érvényesíttetett, valamint azon határozata sem foganatosíttatott, hogy e felirat a képviselőház minden tagjának kézbesíttessék. Kérdi tehát az elnökséget, mi volt oka, hogy a közgyűlés határozatának, daczára a nagyközönség az
iránt való érdekeltségének, oly hosszú ideig elég nem tétetett, s mi oka annak,
hogy a kormány arra nem válaszolt ? (Derültség. Felkiáltások: Már régen
felterjesztetett l)
E l n ö k : Ha tagtársunk szíves lett volna kissé több figyelmet fordítani
a tiszti jelentésre, kérdéseinek válaszát már abban megnyerte volna. Tudhatná
különben tagtárs úr, mert hisz kétségkívül figyelemmel kisérte az egész eljárást, hogy a mérnök-egylet május l - j é n tartott választmányi üléséből készült
a felirat. A közgyűlés volt februárban, a reá következő márcziusban a választmány kebelében folytak a tárgyalások, mert méltóztatik tudni, hogy az akkor
tett indítványhoz képest más lett a felirat tartalma, és az szélesebb alapra
fektettetett; a felirat szerkesztésére a választmány egy szűkebb körű bizott9*
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ságot küldött ki, mely ama felirat készítésére nagy gondot fordított; de miután
ezen bizottság felirata a választmány helyeslését ki nem nyerte, egy újabb
felirat készült, és csak hetenként tartatván ülések, csak május l-jén fogadtatott el végleges szerkezetben a választmány által; a mikor azonnal fel is terjesztetett a miniszterhez, ki a kézbesítő küldöttségnek azonnal felelt is pár
szóban, és az erről történt jelentés, a választmányi ülés jegyzőkönyvéből, kiolvasható.
A mi azt illeti, hogy a miniszter úr miért nem válaszolt arra Írásban,
arra én nem válaszolhatok, mert azt a miniszter úr tudhatja legjobban, miért
nem tette ? én, ha szabad véleményemet nyilvánítanom, azt gondolom, hogy a
miniszter úr kimondotta szándékát és nézeteit a felirat tartalmára nézve, kijelentette, hogy legnagyobb örömmel meg fog tenni mindent, mi csak hatáskörében áll; de az is bizonyos, hogy ha ez egylet körében nyilvánultak óhajok, neki másrészt számolni kellett oly tényezőkkel is, melyek ez egyleten kívül állanak, és ha nem sikerült neki még eddig mindent megtenni, szerintem
igen helyesen cselekedett, midőn fenntartotta azt, hogy tényekkel fog válaszolni, és fogja kielégíteni az igényeket. (Helyeslés.)
Áttér ezután a közgyűlés a napirenden lévő teendőkre, úgymint nyolcz
választmányi tagnak kisorsolására, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére és
a számadások megvizsgálására küldendő 3 tag megválasztására, melyek iránt
a közgyűlésnek alább következő jegyzőkönyvéből értesül az olvasó, s melyeket itt is elmondani csak ismétlésekre vezetne.
Ezek bevégzése után az elnök következő szavakkal köszöni meg az
egylet eddigi bizalmát:
r

E l n ö k : Es most, tisztelt közgyűlés, fogadják magam s tisztársaim nevében meleg köszönetünket azon szíves elnézésért, melylyel működésünk iránt
viseltetni méltóztattak; és midőn alapszabályaink értelmében a három évvel
ezelőtt az egylet bizalma által reánk ruházott tiszti állásunkat a közgyűlés
kezébe ezennel leteszszük, kérem a tisztolt közgyűlést, hogy az új választások
végrehajtása tekintetéből egy választási elnököt és jegyzőt kijelölni méltóztassanak. F o g a d j á k irántunki bizalmukért szives köszönetünket, melylyel
magunkat további jó-indulatukba ajánljuk. (Éljenzés,)
Ezután az elnök, valamint az összes tisztikar helyét elhagyván,
közfelkiáltással megválasztatik választási elnökké: Micskey Imre, jegyzővé Moisisovich Vilmos, kiknek vezetése alatt a választás titkos szavazás útján megtörténik.
A választás alatt semmi fontosabb mozzanat elő nem fordulván, és miután annak menete a jegyzőkönyvből elég részletesen látható, az egész választási tény kihagyásával a m á s o d i k n a p o n ott veszsziik fel a közgyűlés
történetének fonalát, midőn a közgyűlési elnök, Micskey Imre, teendőit bevégezve, a közgyűlés bizalmáért a következő szavakkal mond köszönetet:
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M i c s k e y I m r e : Tisztelt közgyűlés! A választások ezennel befejeztetvén, a tiszteit tagok komoly és bölcs előrelátásának sikerült a jövő
három évi tartamra az egyletnek tiszti karát, úgy, mint választmányát oly kitűnő férfiakkal tölteni be, kiknek képessége és ügybuzgalma biztosságot nyújt
arról, hogy őzen egylet, mely úgyszólván működésének kezdetén van, oly
eredményeket vívjon ki, melyek gyors felvirágzását előmozdítsák.
Most nincs egyéb hátra, mint kivánni — s azt hiszem, ezzel mind jelen
levő, mind az országban szerte tartózkodó tagtársaim óhaját fejezem ki — kivánni azt, hogy a mindenható Isten adjon e jeles férfiaknak hosszú életet, erőt
és egészséget feladatuk teljesítésére, engedje, hogy a mi és a távollevők közreműködésével ez egylet reménylett virágzását és gyümölcsözését megérve,
abban szívünk örömét leljük. Köszönöm a tisztelt közgyűlés szíves bizalmát,
s ajánlom magamat további becses hajlamába. (Éljenzés.)
II o 11 á n E r n ő és az újonnan megválasztott tiszti kar elfoglalván
helyét:
E l n ö k : Tisztelt közgyűlés! Már tagnap volt szerencsém e helyen megköszönni azon megtiszteltetést, melyben önök bizalmából részesültem; e bizalom újbóli nyilvánításaért hálámat ismételni feleslegesnek tartom, mert nem
szavakban, de tettekben akarom azt igazolni. (Élénk éljenzés.) Meg vagyok
győződve, uraim, hogy önök újból megválasztott tisztviselői legfőbb törekvésüknek fogják tartani, helyreállítani a megszakított békét, egyetértöleg önökkel működni közre, hogy önök támogatásával elérjük a m a magasztos czélt,
melyet magunk elé tűztünk, s melyet remélem is, hogy el fogunk érni.
Miután, mint mondám, nem szavakban, de tettekben akarok újbóli bizalm u k nyilatkozatáért köszönetet mondani, magamat s tiszttársaimat további
nagybecsű jóakaratukba ajánlva, egyszerűen felkérem a t. közgyűlést, hogy
a napirenden levő tárgyak elintézésébe bocsátkozzék. (Éljenzés.)
A napirenden az indítványok tárgyalása lévén:
H i e r o n y m i t i t k á r az alapszabályoknak a választmány által j a v a s latba hozott módosításait következőleg indokolja:
Tisztelt közgyűlés ! Alapszabályaink értelmében helyben lakó tagjaink
évenként 12 frtot fizetnek tagdíjkép; azok pedig, kik nem Pesten laknak,
vagyis az egylet helyiségeit, könyvtárát s egyéb helyhez kötött előnyeit nem
használhatják, a fentebbi tagdíj felét, azaz 6 frtot fizetnek. Ezen vidéki tagok,
miután az alapszábályok világos határozata szerint a szaklapban csak azok
részesülnek, kik arra külön előfizetnek, és az egyletnek más kiadványai nincsenek, az egylet részéről semmi előnyben sem részesülnek. Fizetnek áldozatkészség- hazafiság- és az ügy iránti szeretetből. A választmány azon nézetben
volt, hogy ezen viszony a vidéken lakó tagok s az egylet közt nem képezi
egy életerős fejlődés alapját, mert ha az egylet tagjaitól befizetéseket kíván,
a tagokat valamiben részesítenie is kell.
A választmány azon meggyőződésben

volt, hogy legczélszerübb s az
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egyedül lehető mód a vidéken lakó tagoknak az egylethezi viszonyát szorosabbra fűzni abból áll, hogy a tagok az egylet szakközlönyét a tagsági díjért
kapják. Minthogy azonban a közlöny kiállítása, mint szaklapé, mely rajzokkal jelenik meg, igen költséges, a választmány midőn számba vette a bevételeket és kiadásokat, meggyőződött arról, hogy a mostani tagdijak mellett lehetetlen a szak-közlönyt ingyen megküldeni.
A kivánt ezél elérésére ily körülmények között két út volt követhető:
Vagy hogy a szaklapon kívül eszközöljön az egylet m á s k i a d v á n y o k a t is ingyen, melyek minden tagnak megküldetnének, vagy pedig,
hogy a tagdíjakat emelje fel és a s z a k l a p o t küldje meg minden tagnak.
A választmány az utóbbiban állapodott meg és a tagdíjak felemelését
hozza javaslatba.
A bevételek és kiadások egybevetése után tisztába jött, hogy legczélszeriíbb a tagdíjt a vidéki t a g o k r a nézve évenkénti 10 frtban, a helybeliekre
pedig évenkénti 18 frtban állapítni meg; azonban nem kerülhette el a választmány figyelmét az sem, hogy nem lenne méltányos, ha az egylet azon tagoktól, kik eddig léptek be az egyletbe, és magokat 6 frt, illetőleg 12 frt fizetésére kötelezték, most nagyobb tagdíj befizetését követelné.
Nem a k a r o k annak fejtegetésébe bocsátkozni, vájjon j o g a van-e a közgyűlésnek a tagdíjakat minden tagra nézve ily módon parancsolólag felemelni
vagy nem, mert e kérdést e tekintetben nem is látom döntőnek.
En itt mindekelőtt a czélszerüség és méltányossági szempontját látom
tekintetbe veendőknek; és e szempontból csakugyan nem hiszem indokolhatónak, hogy az egylet közgyűlése mondja ki parancsolólag azt, hogy azon tagoktól, kik 1867-ben öt évi tartamra évenkénti 6 frt fizetésre kötelezték magokat, most 10 frtnyi tagdíjt követeljen.
Ugyanazért a választmány ezen, a jövőre belépő tagokra nézve, mostantól
kezdve teljes érvényre emelendő rendszabályt akként véli életbe léptetendőnek, hogy azon tagokra nézve, kik 1867-től mostanig léptek az egyletbe, hagyassék fenn annak szabad elhatározása, vájjon akarnak-e ezen új alapszabályokhoz önként hozzájárulni, mely szerint magasabb tagdíj mellett a közlönyben is részesülendnek, vagy ha ők jobbnak találják, meg akarnak-e maradni
a mostani tagdíj mellett, a midőn természetesen az egylet szaklapját nem
kapják.
Ez átmeneti intézkedésnek a 24. szakaszban vélt a választmány legjobb
kifejezést adni.
A számítást részletesen megtéve, a mivel nem akarom a t. közgyűlés
figyelmét fárasztani, kitűnik, hogy az előfizetők mostani számát tekintetbe
véve, a tagdíjak ilynemű megváltoztatása által az egylet jövedelme 1870. és
1871. évre sem nem szaporodik, sem nem csökkenne, hacsak annyiban nem,
hogy nagyobb lesz azoknak száma, kik a közlönyt tartják ; 1872-től azonban,
a midőn azon tagtársak, kik 1867-ben léptek be, szintén pzen változtatott
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alapszabályok határozatai alá esnek, a mi jövedelmünk növekedni fog, feltéve természetesen, hogy minden tagdíj be fog folyni és hogy az egylet tagjainak eddigi száma megmarad; e feltételek mellett az egylet mostani 10,000 ftnyi
jövedelme 12,000-re fog emelkedni.
Szükségesnek tartotta tehát mindezeknél fogva a választmány először a
tagdíjak fölemelését hozni javaslatba a 8. és 9. §§-ban jelzett megváltoztatások
által; de méltányossági szempontból szükségesnek tartotta másrészt, hogy az
1867-től mostanig belépett tagoknak hagyassék fenn a választás arra nézve,
akarnak-e a módosított alapszabályokhoz járulni, vagy a régieknél megmaradni ? En, mint a választmány szószólója ez ügyben, kérem a tisztelt tagtársakat, méltóztassanak az ajánlott módosításokat elfogadni. (Helyeslés.) Anynyival inkább kérem ezt, tisztelt közgyűlés, mivel ez által azon tagok, kik
jelenleg a közlönyre előfizetnek, mitsem vesztenek ; azok pedig, kik 1867 óta
mostanig léptek be, és ez új alapot nem akarják elfogadni, arra nem kényszeríttetnek. Nem jogtalan ezen eljárás, holott általa meg van vetve az alap, melyen jövőre, 1872-től kezdve egyletünk biztosan fejlődhetik tovább. Miután
tehát a jelenben nem gátol semmit, s a jövőre nézve az egylet anyagi körülményeinek felvirágzását és a szellemi tevékenység összpontosítását lehet általa remélni, kérem méltóztassanak ezen módosításokat elfogadni. (Helyeslés.
Elfogadjuk!)
E g y ezután következő rövid vita után az ajánlatba hozott módosítások
egyhangúlag elfogadtatnak ; az alapító tagoknak az egyletben való viszonya
felett fejlődik ki még egy rövid vita, mely közérdekübb lévén, itt következik :
H e r r i c h K á r o l y : Tisztelt közgyűlés! Bocsánatot kérek, ha kevesen is vagyunk, de mégis vannak a kik alapító tagok, kik a közlönyre eddig
előfizettek; most azonban, midőn a tagokra nézve előfizetés nem lehetséges,
kérdem, mikép véli e viszonyt elintézendőnek a t. közgyűlés ?
H i e r o n y m i K á r o l y : Nem kerülte ki a választmány figyelmét
azon körülmény, hogy a szóban forgó módosítások által az alapító és rendes
tagok közötti eddigi viszony meg fog változni; de méltóztassanak tekintetbe
venni, hogy alapító tagoknak az egylethezi viszonyát most utólagosan megváltoztatni, jóformán lehetet'en, mert az alapító tagok egy része lefizette készpénzben az alapítványi 200 forintot, s most azért, hogy a közlönyben részesüljön, mi a harmadik száz forint lefizetését nem követelhetjük ; de hasonló
méltánytalanság lenne azon tagoktól, kik kötelezvényben tették le az alapítványi összeget, ezen kötelezvényük kicserélését illetőleg a kötelezett járadék
feleme'ését követelni.
Azt hiszem, ne változtassuk az alapító tagoknak viszonyát az egylethez,
mert az bonyodalmakra vezetne. Hagyjuk mindenkinek szabad tetszésére,
hogy azon esetre, ha méltánytalannak találja, hogy eddig kötelezett járulékai
iránt a közlönyben részesüljön, ára cserélje ki kötelezvényét nagyobb összegről szólóvá'.
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K ő s z e g i A n t a l : Bocsánat, de miután ezen kérdés felmerült, kell
figyelemmel lennünk azokra, kik jövőben, mint alapítók akarnak belépni.
T o 1 n a y L a j o s : Ehhez még azt teszem hozzá, hogy az első alapítóknak érdemeik vannak, és ezen érdemeknek nem lehet következménye,
hogy a más tagok által élvezett előnyben ne részesüljenek. Még csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy a jövőben belépő alapító tagok legalább oly
tőkével járuljanak, melynek kamatai a rendes tagok évi díjával egyenlők.
H e r r i c h K á r o l y : Megjegyzem, hogy a 200 frtot fizető alapító tagok csakugyan nagy előnyben részesülnének, mert a közlönyt ingyen k a p n á k .
H i e r o n y m i t i t k á r : T. közgyűlés ! Az alapító tagokra nézve ez alkalommal határozatot nem hozhatunk, mert az alapszabályoknak módosítását
egy hónappal előbb kell bejelenteni. Az Alapszabályok 5. §-ában következő
kifejezés á l l : „Az alapító tagok azok, kik az egylet részére örök adományul
legalább 200 frtot köteleznek." Én azt hiszem, és bátor vagyok indítványozni,
méltóztassék az alapító tagok mostani viszonyát meghagyni s a lapot az alapító tagoknak jövőre úgy, mint a rendes tagoknak kiadni, habár csak 12 frt
kamatot fizetnek, s nem 18 frtot, mint a rendes tagok. Nekünk érdekünkben
áll, hogy alapító tagjaink száma szaporodjék, és e tekintetben bátor vagyok
a t. közgyűlést a vagyonkimutatásra figyelmeztetni, melyből kitűnik, hogy az
egylet ma is jelentékeny összeggel bir, melynek nagy része be is van már fizetve
b előbb-utóbb eljövend ideje, hogy gondoskodni kell arról, hogy saját házat
építsünk s az alaptőkét kizárólag e czélra tartjuk fenn. Érdekünkben állván
tehát az alapítóknak minél nagyobb száma, no változtassunk most azok helyzetén, sőt tekintetbe véve, hogy míg a rendes tagok csak 5 évre, ők örökre
kötelezik le magukat, bátor vagyok ajánlani, hogy az alapszabályok e pontja
változatlanul hagyassék meg, mely szerint az alapítók kevesebb áldozat mellett lehessenek az egylet tagjaivá, mint a rendes tagok.
S z e n t p é t e r y : Titkár úr szavaiból azt értettem, hogy ezután a szaklapra előfizetni nem lehet. Véleményem szerint oda kellene törekednünk, hogy
minél több nem-tag fizessen elő.
H i e r o n y m i K á r o l y : Nem elég szabatosan fojoztem ki magamat;
midőn az előfizetőkről szóllottam, mindig csak a tagokat értettem; sőt azon
nézetben vagyok, hogy a szaklap előfizetési ára a nem-tagokra nézve fölemelendő 10 frtra.
E l n ö k a nyújtott felvilágosítás után határozatikig kimondja, hogy a
24. § elfogadtatik.
Következik Domaniczky indítványa, moly felolvastatván, szót emel :
N a s z l u h á c z : Mi, kik a technika gyakorlati terén működünk, tudjuk, hogy minő helyzetbe jövünk gyakran, ha egyes műszavakat magyarul
kell kifejeznünk; sokszor magunk készítünk szavakat, melyek sikerülnek is,
nem is, gyakran pedig épen nem találunk alkalmas szót. E bajon a műszótár
létesítése által gyökeresen segítve lesz. E műszótár kidolgozása azonban egyes
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ember műve nem lehet, mert a ki értelemmel bir hozzá, nem bir ele'g idővel,
a kinek pedig ideje van, nem bir a kellő értelemmel. E tett indítványban tehát még némi módosítás lehetséges, mondhatjuk pl., hogy minthogy e mű egy
ember erejét meghaladja, osztassék az fel többek közt. Különben az indítványt, mint üdvöset, mint hasznosat, melegen ajánlom.
M a l a t i n s z k y L a j o s : Én részemről nem pályázat útján kívánnám elkészíttetni e szótárt, h a m m a választmány, vagy azok, kik vállalkoznak, bízassanak meg annak összeállításával, mert a pályázattal ezélt nem
fogunk érni.
M o l n á r P á l : Szótárt pályázat útján készíteni igen nehéz, miután e
szótár nemcsak a műszavak összeszerzése, hanem újak készítése által is alakuland. Tapasztalati dolog, hogy szükséges, miként concret kifejezés adassék
egy bizonyos tárgynak s ily kifejezéseket leginkább egyesek készíthetik. Ily
technikai szótár igen különbözik minden más pályamunkától, mert ezeknek
helyes- vagy nem helyes-voltát egy biráló bizottság kimondhatja, de amaz
annyi sokféle szakosztályból állván, ha annak kellene a müvet készíteni, minden szakra más-más biráló kellene, a minek kivitele ismét lehetetlen. Legüdvösebb ösztönzésnek tekinteném, hogy egy szótár egyes szakainak szerzői utólagosan jutalmaztatnának.
A m b r o z o v i c s B. : Nem tartom elegendőnek e mű létesítésére, hogy
valaki szakértő legyen, hanem szükséges, hogy ahhoz egy nyelvész is hozzájáruljon. Azért indítványozom, intézzünk kérelmet a m. tud. Akadémiához,
hogy az a nyelvészeti osztály egyik t a g j á t kiküldvén, az a munkálattal majdan megbízandó bizottsággal egyetértőleg működjék.
H i e r o n y m i : Én a bizottságokat czélszerüknok tartom valamely dolog megitélésére igen, de létesítésére nem, s azért pártolom Domaniozky indítványát, melyszerint a szótár kidolgozására pályázat nyittassék. Van már is
műanyag, melyet mégis csak egyos embernek kell összegyűjteni és bár igaz,
hogy e szótár létesítése tekintetében nemcsak anyagi jutalmazásról van szó,
hanem szellemiről is, mégis azt hiszem, hogy a pályázat kitűzése egyesek buzgalmát munkásságát serkenti. Azon egyes egyének munkálata aztán bizottság
által lenne megbírálandó.
M e c z n e r A n t a l : T. közgyűlés! Én az előttem szóló nézetét teljeson
osztom, a mennyiben lehetetlennek hiszem, hogy c m u n k á t egy bizottság végezhesse. Előttünk a nagy példa, miután két férfiú kezdte meg a nagy akadémiai szótár készítését. Helyeslem azonban Ambrozovics azon indítványát, hogy
az Akadémia egy nyelvész kiküldetésére kéressék fel.
II e n c z A n t a l : É n úgy látom, hogy az indítványnak két része van ;
egyik a szavak gyűjtése, pályázat útján, a másik a szótár birálata. Javaslatba
hozok erre nézve egy igen érdekes módot, hogy mint az illustrált lapokban
történik, a lap végén az ott használt rébuszok stb. helyett a szaklap végén néhány ily technikus-kifejezés mintegy feladatkép tűzessék ki, minek helyes
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megfejtésére talán praemiumok is tűzethetnek ki, és így lassm-lassan eg>:sz
gyűjteménye eszközöltetnék a műszavaknak.
R e i t t e r F c r e n c z : É n azt hiszem, hogy nem arról van szó, miszerint
új szavakat alkossunk, hanem, hogy a meglevőket összegyűjtsük. Ugyanazért
közlönyünk által kellene odahatni, hogy a vidéken a magyar emberek ajkán
forgó igen sok műszó, mely felől mi itt semmit sem tudunk, de melyek mégis
néha igen jók, összeirassanak.
S z i l y K á l m á n : Azt vélem, hogy Domaniezky tag úr indítványa
azt czélozta, hogy megpendíttetvcn az ügy, a választmány figyelmét oda irányozza, hogy u t i t jelöljön ki, melyen a kérdés a legsikeresebben megoldható.
A j á n l j a tehát e különben égető ügynek, a választmányhoz való utasítását.
(Helyeslés.)
H e r r i c h K á r o l y : Úgy hiszem, ezen eszme oly jól van felfogva,
hogy azt pártolni lehetetlen. Véleményem szerint legjobb volna az egész ügyet
egyesekre bízni, mert azok legjobban fürkészhetik ki az egyes vidékeken
használt műszavakat. Sokszor találtam vidékeket, hol a logegy szerübb falusi
ember oly kitűnő műszavakkal élt, melyen a nyelvész csak csodálkozhalik ;
az ily elszórva használt műszavakat kellene egyeseknek összegyűjteni. S itt
eszembe jut, hogy ezelőtt mintegy 30 evvel vagy 18-an egy társaságban együtt
lévén, majdnem mindnyájan kikeltek a g y u f a szó ellen; és van-e valaki
ma, ki e kifejezéssel nem élne ? (Derültség.) Sok szó van, a mely kezdetben használva, roszul üti meg a fület, de később hozzászokunk. Én hozzájárulok Meczner tagtárs azon indítványához, melyszerint kéretnék föl az akadem'a nyelvészeti osztályának egyik tagja, hogy a biráló bizottság tagjaihoz
csatlakozzék.
E l n ö k : Ezek szerint tehát elfogadja a tisztelt közgyűlés a szóban
forgó indítványt oly értelemben, hogy választmány bizatik meg a további intézkedések megtételével. (Elfogadjuk!) Gondolom Naszluhácz úrnak van egy
indítványa.
N a s z l u h á c z : T. közgyűlés! Tegnapi gyűlésünk alkalmával mindenki észrevehette, mily levertek voltak a kedélyek s komolyak az arczok, s
hogy majdnem elegikus volt a hangulat; ma vidám, elégült arczokkal találkozunk. Mint mindennek a világon, úgy ezen körülménynek is okkal kell bírnia, és volt is oka. Volt oka, uraim, azért, mert olyanok történtek legközelebb,
oly vádak emeltettek a magyar mérnökök képzettsége, sőt jelleme ellen, melyek méltán megdöbbenték őket, melyek kényszerítettek bennünket arra,
hogy magunkba szálljunk s megvizsgáljuk, hogy igaz-e az, mi ellenünk felhozatott, igaz é oly mértékben, s nem-e méltánytalanok azon v á d a k ?
A tegnapi napon, hogy úgy mondjam, családi ünnepet üUtünk, a kibékülés ünnepét; ma újjá születésünk napját ülljük, é8 minthogy meg vagyok
győződve, hogy ma ama jelzett elegikus hangulat eltűnt, én is leteszem a kopooly hangot, hogy béke kezet nyújtsak azoknak, kik talán a mi meggyőzödé-
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sünk szerint méltatlanul bántak velünk. De midőn mi, uraim, mások irányában elnézök vagyunk, akkor kell, hogy magunk iránt is legalább igazságosak
legyünk. En recriminatiók ellenében nem akarok újabb recriminatiókat felhozni, sem puszta tagadással föllépni, mert mi, uraim, mint a számok emberei
hozzászoktunk gyermekkorunktól ahhoz, hogy a felállított tételek bebizonyíttassanak, bár gyakran örömest elengedtük volna a bebizonyítást. Hogy ezt
tehessük, engedjék meg, uraim, hogy kissé szellőztessem ama kérdést, milyen
ama vád, mely ellenünk, magyar mérnökök ellen, felhozatott? E g y i k az, hogy
nem vagyunk gyakorlatilag, másik az, hogy nem vagyunk elméletileg eléggé
kiképezve oly építkezési munkálatok előállítására, melyek jelenleg hazánkban
létesíttetnek. A mi az elméleti kiképeztetés illeti, igaz, hogy mi régi magyar,
úgynevezett inzsellérek nem részesültünk azon oktatásban, melyben jelenleg
az ifjabb nemzedék részesül. Szabad legyen azonban e tekintetben, ha tovább
nem, az 1850-dik évig visszamennem; azon időtől fogva, melyben a politikai
élet pangásnak indult, nemcsak mint egyik országgyűlési képviselő mondotta,
a városi polgárok, tehát majdnem kizárólag a német elem, hanem tös-gyökeres
magyar családok ivadékai is a technikára adták m a g u k a t ; még pedig, minthogy itthon Í Z iskolák a k k o r - t á j b a n el voltak hanyagolva, e végett a külföld
legjelesebb intézeteit látogatták, és így történt, hogy ha előbb nem is, de az
50-es évektől fogva ezrekre ment azok száma, kik nem, a meggyőződés.m szerint méltatlanul becsmérelt, magyar iskolákban, de ott nyerték kiképeztetésüket, honnét mi jelenleg mestereinket kapjuk. (Igaz!) A kik hazánkfiai közül
kimentek, nem elégedtek meg azzal, a mivel az ott bennszülöttek közül igen
sokan t. i. a normál iskolával, és vagy 3 — 4 Gewerbe-Schule osztálylyal — a mint
erről tapasztalással birunk — hanem ott kezdték tanulmányaikat, a hol ezek
befejezték, azon tanokat hallgatták, melyeknek megértésére amazok képtelenek voltak. S mi történt mégis ? Az, hogy a külföldiek, kik alig végezték a
Gewerbe-.Schult, főhivatalnokok lettek nálunk, míg a magyar ifjak, kik a felsőbb tanintézeteket is elvégezték, mint segéd-mérnökök alkalmaztattak. Nem
igaz tehát, hogy mindaz, ki külföldről hazánkba bejött, általában magasabb
elméleti kiképzést nyert volna, mint a magyar ifjú. Nem akarok ugyan azok
érdemeiből levonni, kik külföldről jöttek be, első vagyok, ki tisztelettel hajlom meg érdemesebbjeik előtt, mert, mint mondám, a régi iskola embere lévén, azon kiképeztetés nagy részét, melylyel a technika terén birok, nekik
köszönhetem, és azon buzgalomnak, melylyel bennünket oktatni törekedtek;
de valamint bizonyos az, hogy a külföldinek, csak azért, mert külföldi, köcsögje nem fenékig tej-szin, úgy tagadni nem lehet, kogy a magyar diónak is
van magja. (Helyeslés ) Az elméletet illetőleg tehát nem áll a vád, mert a hazai technikusok nagy része külföldön nyerte elméleti kiképeztetését. S ha ez
így van — a mit addig is kérek supponiálni — mert majd meg jön az idő,
midőn ez számokkal lesz kimutatva, akkor csak az a kérdés, hova lett az elméletileg kiképzett technikusok ama nagy száma, mert kell, hogy valahol
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legyen ? E n úgy hiszem, hogy azok azóta nemcsak elméletileg képezték ki
magukat, de a gyakorlati téren is nagy haladást tettek. Az én indítványom
tehát oda megy ki, hogy keressük fel egymást, keressük fel a magyar technikusokat, úgy itthon, mint külföldön, szóval készítsünk egy magyar mérnöki
statisztikát. (Élénk tetszés.) Bátor leszek erre vonatkozó indítványomat felolvasni. (Olvassa indítványát, mely a jegyzőkönyvbe egész terjedelmében
felvétetett.)
Az utóbbi pontra nézve bátor leszek néhány szót mondani. Ez indítványom életbe léptetésére tetemes költségek szükségeltetnek, oly tetemesek,
hogy nem is kivánhatjuk, hogy a mérnök-egylet pénztára viselje azokat, hanem a kinek érdekében van ezen statisztikai adatok .birtokába jutni, hozzon
áldozatot. A terv kivitelét bizzuk a választmányra, az meg fogja találni az
utat, melyen a terv kivihető lesz, érintkezésbe fogja magát tenni a Bécsben
levő Annonce-Bureauk-kal, azoknak meg fogja mondani, hogy ilyen és ilyen
tartalmú hirdetést a k a r u n k közzétenni, mondják meg, mely közlönyökben
eszközölhető ez legsikeresebben ? és ha így majd a költség egyszer összegezvo
lesz, tegye közzé a választmány a kimutatást az egylet közlönyében, hogy ez
összeg előteremtését aláirás útján eszközölhessük. Biztos reményem van, és
nem kétlem, szeretjük hinni mindnyájan, hogy ez eljárás sikeres leend és oly
szép számmal fognak képzett technikus társaink találkozni, hogy majdan bátran felléphetünk, azt mondván rágalmazóinknak: ime, uraim, nem áll az, mit
ti mondotok, csak keresni kellett volna, és megtaláltátok volna a kellő képességgel biró magyar mérnököket. H a pedig nem sikerülne ez oly mértékbon,
mint reméljük, akkor nem marad egyéb hátra, mint magunkba szállni s mellőzni minden okot, mely továbbra is félreértésekre a d n a alkalmat; dolgozzunk,
legyünk szorgalmasak, és néhány év múlva fátyol borul azon foltra, mely ez
idő szerint rajtunk van, és akkor meg lesznek szégyenítve azok, kik ma bennünket megalázni a k a r n a k . (Éljenzés.)
H e r r i c h K á r o l y : Azt hiszem, hogy önnél czélszerübbet és jobbat
indítványozni alig lehetett volna. Valóban, ki ne szeretné tudni hányan, hol
vagyunk, és mit t e s z ü n k ? Azonban úgy vélem, hogy az indítványt a felolvasott indokolás nélkül fogadhatnók e l ; előttem az nem bir súlylyal, mi okból
teszsziik e kereséseket, mi általában tudni akarjuk, hogy miként állunk, mert
különbon könnyen azt mondhatják azon urak, k i k n e k bennünket piszkolni
tetszett, hogy ime az egylet nekünk köszönheti emez üdvös intézkedését, mert
tetszett nekünk őket megpiszkolni. É n azt hiszem, t. közgyűlés, hogy ez ama
szép terv értekét, melyet t. tagtársunk előadott, csökkentené. Ne indokoljuk
ezen indítványt máskép, minthogy eljöttnek látjuk az időt, hogy megtudjuk,
hányan vagyunk mérnökök és mily körülmények között? Ajánlom egyszersmind, hogy az e czélra szánt aláirást azonnal nyissuk meg.
S z i l y K á l m á n : Részemről sem szeretném a felolvasott indokolást
elfogadni, s habár az indítvány mellett nyilatkozom is, a czél sikeresebb el-
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érésének tekintetéből egy pótindítványt teszek, melyszerint tetemes lévén a
költség, melyet egy statisztikai összeállítás igényel és minthogy ez összeg beszerzése az érdekelt felektől alig remélhető, minthogy továbbá e tekintetben
a leginkább érdekelt félnek a kormányt tartom, intéztessék ehhez kérelem,
hogy ezen statisztika összeállítását támogassa. Azt hiszem, hogy e tekintetben
a kormány nem fogja támogatását az egylettől megvonni, annyival kevésbbé,
minthogy az egylet működése iránt eddig is érdekeltséget tanúsított.
H e r r i c h K á r o l y : Én részemről nem pártolom az előttem szóló pótindítványát, minthogy a kormány kezei a rendelkezésére bocsátott pénzek
hová-fordítása tekintetében meg vannak kötve. Mindenki közülünk áldozni
fog, a mit az eszme kivitelére áldozhat. E l é g jókor lesz ez utat követni akkor,
ha a kísérlet után az tűnik ki, hogy az egylet e terv kivitelére képtelen.
(Helyeslés.)
N a s z l u h á c z : Mint indítványozó elfogadom, hogy indítványom indokolás nélkül vétessék fel, és elfogadás esetére 100 frtot ajánlok fel.
E l n ö k : A t. közgyűlés tehát Naszluhácz tagtársunk indítványát elfogadja, melynek kivitelére szükségelt összeget aláirási úton határozza gyűjtendőnek, magától értetvén, hogy mint minden indítványnak, úgy ennek kivitele is a választmányra bizatik. (Helyeslés.) Én magam e czélra ezennel
100 frtot vagyok bátor aláirni. (Éljenzés.)
(Aláírnak még száz-száz forintot Herrich Károly, Reitter Ferencz s kisebb összegeket még több tag.)
M a l a t i n s z k y egy német szaklap czikkénok olvasásába kezd, melyben azonban közbekiáltások által, hogy az nem tartozik ide, meggátoltatik.
Kötelességévé kívánja tenni a tagoknak, hogy a hasontartalmú czikkek ellen
nyilvánosság útján felszólaljanak, mire
H e r r i c h K á r o l y kijelenti, hogy igen sok volna a tagok dolga, ha
minden ilyféle czikkre válaszolni kívánnának, hisz t u d j á k a tag urak, hogyan
szármoznak az ily megtámadások, hogy azt egyik lap kiveszi a másikból.
Hiszen a ki akar rá felelni, azt úgy is megteheti, de mint egyletnek méltósága
alatt van a tagoknak ilyes polémiákba bocsátkozni. (Helyeslés.)
M e c z n e r K á r o l y az egyletnek a lelépett tisztviselők irányában
nyilvánított köszönet- s elismerését jegyzőkönyvileg kívánja megörökíttetni,
mely indítvány egyhangúlag elfogadtatván,
E l n ö k a napirendet kimerítettnek jelenti ki. Nem marad egyéb hátra,
úgymond, mint meleg köszönetet mondani a közgyűlésnek ama buzgó támogatásaért, melylyel az egylet ügyeit annak bizton remélhető felvirágozására
elintézé. Nincs egyéb mondani valóm, t. közgyűlés, minthogy kifejezzem azon
meggyőződésemet, hngy e teremből, e körből mindannyian megelégedéssel s
szíveinkben új reményekkel távozunk, és én legszentebb feladatomnak fogom
tekinteni t. tagtársaimmal oda működni, hogy a tisztelt közgyűlés várakozásainak megfeleljünk, és midőn e részben önök szíves támogatására számítani
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bátorkodom, erős hitem, hogy így egyesült erővel egyletünk magasztos ügyének felvirágozását bizton elérjük.
Az e l n ö k h o s s z a s é l j e n e k k ö z t az ü l é s t f e l o s z l a t j a ,
délután 1 órakor.
Az egyleti tagok egy órával később az István-főherczeg-szállodában
társas ebédre gyűltek össze, oly számmal, mint eddig még egy alkalommal
sem, mert a résztvevők száma 96 volt. Ezzel végződött egyletünk ezen, sok
tekintetben érdekes közgyűlése.

Közgyűlési
1-ső n a p ,

jegyzőkönyv.*)
1870 f e b r u á r

20.

E l n ö k : Hollán Ernő, később : Micskey Imre.
J e g y z ő : Hieronymi K á r o l y , t i t k á r ; később: Mojsisovics Vilmos,
egyl. tag.
Jelen volt mintegy 160—180 egyleti tag.
1. Elnök melegen üdvözölvén az egybegyűlt egyleti tagokat, az egyletnek helyzetét röviden e l ő a d j a ; taglalásába bocsátkozik azután az egylet
haladását gátló bel- és külviszonyoknak, s azok leküzdésére fegyverül kitartó
mukásságot, szabadelvüséget és műveltséget ajánl.
A kormány részéről a közmunka-, ut- és vizépitészet terén beható reformokat helyezvén kilátásba, a z o k n a k megvalósítására, az egylet tagjait egyetértésre és kölcsönös bizalomra buzdítja.
Az elnöki megnyitó-beszéd tetszéssel fogadtatván, elnök a titkárt a tiszti
jelentés felolvasására hívja fel.
2. Hieronymi Károly titkár felolvassa a tiszti jelentést.
Helyesléssel tudomásul vétetik.
3. Tolnay Lajos, egyleti tag az elnöki megnyitó- és tiszti jelentéshez
szólva, a szellemi működés terén haladást lát, de gyakorlati irányban az
egylet helyzetét roszabbnalt t a r t j a a megalakuláskorinál. Ennek egyik okát
a kormány részéről, a vasútépítészeti igazgatóság szervezése alkalmával a
magyar mérnökök irányában mutatott bizalmatlanságban talál ja. Hibáztatja az
egyletet és annak tagjait, hogy a szakmájába vágó közügyekhez hozzá nem
szólottak. Az egyletet nemcsak tudományos, de gyakorlati téren is buzgó működésre s egyetértésre hívja fel.
Elnök kijelenti, hogy a mennyiben szóló vagy a közgyűlés, az elmon*) Még nii.cg hitelesítve.
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dottakat iiidítványnak kivánná tekinteni,
annak tárgyalása a holnapi
gyűlés napirendjéhez tartozik.
4. Az alapszabályok 19-ik szakaszának c) pontja értelmében az 1867.
évben megválasztott s eddig működött tizenhat választmányi tag közöl kilépő
nyolcz tag neve sorshúzás utján állapíttatván meg:
A kilépő választmányi tagok nevei a következők:
Pribék Béla, Léhner Adolf, Ambrozovics B é l a , Nendtvich Károly,
Lechner Gyula, Papp Elek, Nagy László és Henszlmann Imre.
5. Titkár felolvassa az 1868-iki pénztárnoki számadás megvizsgálásával
megbizott küldöttség jelentését.
Tudomásul vétetik, és a pénztárnok az 1868-ik évi számadásra nézve a
további felelősségtől felmentetik.
Egyúttal az 1869-iki számadás és a könyvtár megvizsgálásával, valamint
ezen közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésivel Molnár Pál, Horváth Alajos és
Hubafy Mihály, egyl. tagok bízatnak meg.
6. Elnök maga és tiszttársai nevében az egylet bizalmáért köszönetet
mondva, a tiszti-kar lemondását bejelenti, e's a közgyűlést, közgyűlési-elnök és
jegyző választására felhíván, helyét tiszt-társaival együtt elhagyja.
Közfelkiáltással közgyűlési elnöknek Micskey Imre, s jegyzőnek Mojsisovics Vilmos választatnak meg, kik elnöki, illetőleg jegyzői helyeiket azonnal
elfoglalván,
7. Elnök a közgyűlést szavazatszedő küldöttség választására hívja fel.
Közfelkiáltással Kubik Endre elnöklete alatt: Kőszegi Antal, Haynald
István, Szily Kálmán, Meczner Antal, Hubafy Mihály és Janovicz Frigyes
választatnak meg.
8. A szavazás sorrendje hozatván szóba, határoztatott, hogy először az
elnökre külön, azután az alelnökökre és tisztviselőkre együttesen, végre a választmányi tagokra történjék a szavazás.
9. A szavazó-ívek kiosztatván, elnök az ülést rövid időre felfüggeszti.
10. Az ülés egy félóra elteltével újra megnyittatván, Kubik Endre a
szavazás eredményét a következőkben terjeszti elő :
Szavazott összesen 144 tag.
Ebből egy szavazati ív üres volt.
Naszluhácz Lajosra esett 2 szavazat,
Hieronymi Károlyra „
6
„
Mihalik Jánosra
„ 12
„
Sztoczek Józsefre
44
„
n
Hollán Ernőre
„ 79
„
Ennélfogva Hollán Ernő általános szavazattöbbséget, nyervén , az
alapszabály ok 19. §-ának d) pontja értelmében három esztendei idő-tartamra
az egylet elnökévé megválasztottnak, élénk éljenzések között, kijelentetik.
, A választás eredményének vele leendő közlésére, és az ülésbe meghi-
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vására Reitter Ferencz, Herrich Károly és Lejtényi Ferencz egyleti tagok
küldetnek ki.
11. A tiszti-kar és választmányi tagok választására szolgáló szavazó-ívek
kiosztatván:
határoztatott, hogy a szavazatok vagy azonnal, vagy délután 6 óráig a
mérnök-egylet helyiségében adandók be.
12. Hollán Ernő megválasztott elnök az ülésben megjelenvén, köszönetet
mond a benne helyezett bizalomért s kinyilatkoztatja, hogy legfőbb törekvése
az egylet ugy anyagi, mint szellemi felvirágoztatására fog irányulni, mely szavai élénk éljenzéssel fogadtatván, az ülés felosztott.
#

II ik n a p .

1870

február

21.

E l n ö k : Micskey Imre, később Hollán Ernő, egyl. elnök.
J e g y z ő : Mojsisovics Vilmos, később Hieronymi Károly, titkár.
Jelen volt mintegy 120 egyleti tag.
1. Elnök az ülést megnyitván, Kubik Endre a szavatszedő-bizottság
nevében következő jelentést tesz :
A beérkezett 106 szavazó iven
I-ső alelnökségre k a p o t t : Ghyczy Béla 1, Herrich Károly 1, Hieronymi
Károly 5, Naszluhácz Lajos 3, Reitter Ferencz 6, Tolnay Lajos 8, Sztoczok
József 82 szavazatot.
II-ik alelnökségre k a p o t t : Kruspér István 1, Ghyczy Béla 1, Wallandt
Henrik 1, Mihalik János 1, Szily Kálmán 5, Hieronymi Károly 6, Sztoczek
József 9, Tolnay Lajos 19, Naszluhácz Lajos 28, Reitter Ferencz 35 szavazatot.
Igazgatóságra kapott: Sztoczek József 1, Hajnal Antal 1, Kruspér
István 1, Lechner Gyula 1, Hieronymi Károly 2, Naszluhácz Lajos 2, Reitter
Ferencz 2, Tolnay Lajos 3, Leutner Károly 4, Szily Kálmán 89 szavazatot.
Titkárságra kapott: Szombathy Károly 1, Hajnal A n t a l l , Szily Kálmán 2, Kondor Gusztáv 2, Naszluhácz Lajos 2, Ráth Péter 2, Ambrozovics
Béla 3, Ney Béla 5, Hieronymi Károly 88 szavazatot
Könyvtárnokságra k a p o t t : Hieronymi Károly 1, Ilunyady J e n ő i , Kruspér István 1, Ambrozovics Béla 1, Ilaynald István 1, Leutner Károly 2,
Lechner Gyula 2, Hajnal Antal 41, Kondor Gusztáv 54 szavazatot. Két ív
üres volt.
A választmányi tagokra beérkezett 106 szavazó íven, szavazatot kaptak
a következők:
Ambrozovics Béla 101, Ghyczy Béla 99, Lechner Gyula 75, Domaniczky
István 53, Hajnal Antal 46, Pribék Béla 38, Szentpály J e n ő 38, Meczner
Antal 36, Nendtvich Károly 30, Szahlonder Károly 29, Malatinszky Lajos 23;
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Nagy László 20. Bielek Miksa 19 (mint osztály-elnök, úgyis választmányi tag),
Deák Mihály 18, Füsés Mihály 15, Horváth Ignácz 14, Ney Béla 14 (mint
osztály-jegyző, úgyis tagja a választmánynak), Henszlmann Imre 13 szavazatot. Ezenkívül szavazatot kaptak m é g :
Lehner Adolf, Kőszegi Antal, Schulcz Ferencz, H u b a f y Mihály, Haynald
István, Micskey Imre, Grauszgruber György, Wartha Vincze, Wallandt Henrik,
Lejtényi Ferencz, L a u k a József, Meiszner Ernő, Sleindl Imre, Tolnay Lajos,
Meissner Sándor, Képesy József, Jaoovicz Frigyes, Vidéky László, P a p Ábrahám, Schemtzer Sándor, Reitter Ferencz, Papp Elek, Kubik Endre, Benedek
Pál, Tóth Ágoston, Hieronymi Károly, Feszt Vilmos, Kondor Gusztáv, Ney
Ferencz, Schnedár János, Wohlfahrt Henrik, Herrich Károly, Leutner Károly,
Bodoki Lajos, Horváth Alajos, Szily Kálmán, Lipkos József; Zsigmondy
Gusztáv, Zsigmondy Vilmos, Schvvartz Mátyás, Houchard Ferencz, E g g e r t
József, Reisz Ede, Lenhossék Adolf, Záhorszky Kálmán, Halászy Ferencz,
Weisz Vilmos, Ujházy János, Sztoczek József, Gollich Richárd, Tarafás József,
Fábián János, Berg Károly, Mojsisovics Vilmos.
Ezen szavazati eredmény alapján :
Sztoczek József első alelnöknek,
Szily Kálmán igazgatónak,
Hieronymi Károly titkárnak,
Kondor Gusztáv könyvtárnoknak,
Ambrozovics Béla,
Ghyczy Béla,
Lechner Gyula,
Domaniczky István,
Hajnal Antal,
Pribék Béla,
Szentpály Jenő és
Meczner Antal rendes, továbbá:
Nendtvich Károly,
Szahlender Károly,
Malatinszky Lajos,
Nagy László,
Deák Mihály,
Fésűs Mihály,
Horváth Ignácz és
Henszlmann Imre pót-választmányi tagoknak jelentetnek ki.
A második elnökségre:
Naszluhácz Lajos és Reitter Ferencz között, egyik sem nyervén absolut
többséget, új szavazás lévén szükséges, e czélból az ülés rövid időre fölfüggesztetik.
2. Az ülés újra megnyittatván, a szavazat-szedő küldöttség jelentése
A magy. mérn .-egyl. közi. IV. köt.
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alapján, általános szavazat-többséggel másod-alolnökül Reitter Ferencz választatott meg.
3. A közgyűlési elnök, köszönetet mondva az egylet szives bizalmáért)
az elnöki széket s a közgyűlés további vezetését a megválasztott elnöknek
adja át.
Az újonnan választott elnökök, tiszti-kar és választmány helyeiket a közgyűlés éljenzése között elfoglalják.
4. Az elnök rövid köszönő szavai után a közgyűlés, az alapszabályoknak
a választmány által inditványba hozott módosításainak tárgyalására tér.
A választmány által javasolt módositások egyhangúlag elfogadtatván,
az alapszabályok 8. §. második kikezdése következőleg módosíttatik:
„Minden tag minden szakülésben tanácskozási joggal, osztályainak szaküléseiben pedig szavazati és választási joggal is bir. Az egylet által kiadott
minden közleményekben minden tag ingyen részesül, használhatja az egylet
helyiségét, könyvtárát és lapjait."
A 9. §. első kikezdése következőleg állapíttatik m e g :
„A Budapesten lakó tag az egylet pénztárába minden félév elején 9 frtot,
tehát évenként 18 frtot; a vidéki tag pedig minden félév elején 5 frtot, tehát
évenként 10 frtot fizet."
A 13. §. 3-dik kikezdése következőleg módosíttatik:
„Valamely végzés hozására a választmány tagjai közül hétnek jelenléte
szükséges."
Az alapszabály végül következő új §-sal toldatik m e g :
Átmeneti intézkedés:
24. §.
Az egylet azon tagjai, k i k 1870-ik évi febr. 20-ika előtt léptek be, és az
egylet közlönyében részesülni nem kívánnak, tagsági kötelezettségük még hátralevő idejére csak az eddig érvényben volt alapszabályok szerinti tagdíjfizetésre kötelezhetők.
Ennek értelmében a Budapesten lakó ily tagok az egylet pénztárába
minden félév elején 6 frtot, tehát évenként 12 frtot, a vidéki tagok pedig
minden félév elején 3 frtot, tehát évenként 6 frtot fizetnek, az egylet szaklapjában nem részesülvén.
Ellenben az egyletnek 1870-ik évi febr. 20-ika előtt belépett oly tagjai,
kik a közlönyt birni óhajtják, azt jövőre, az ezen alapszabályokban megállapított tagdíj fizetése mellett, ingyen k a p j á k .
Az alapszabály-változás foganatosításával, és felsőbb jóváhagyás elé
terjesztésével a választmány bizatik meg.
5. Olvastatott Domaniczky István egyleti tagnak következő határozati j a v a s l a t a :
Határozati-javaslat.
A m a g y a r mérnök-egylet felhatalmazza a választmányt, hogy általános
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műszaki német-magyar szótár szerkesztésére kitűzendő pályadíj beszerzése
végett, az egylet tagjai között s annak pártolóinál önkéntes adományokat
gyűjthessen.
Azon esetben, ha a folyó év julius 31-ig befolyó összeg a 300 o. ért.
frtot meghaladja, a választmány a műszaki szótárra haladék nélkül pályázatot
hirdetend, annak szerkesztési részleteit s kivitelének módozatát előbb meghatározván.
A pályázó müvek egy, a választmány kebeléből küldendő hármas bizottság által megbírált a t v á n , a választmány ezen bírálat alapján a pályadíjat a legjobb műnek odaitéli.
A díjazott szótár a szerző tulajdona marad.
H a azonban a begyült összeg 300 frtot ki nem tenne, a választmány
azt — kamatozás végett — biztos helyen letéteményezi addig, mig a jövő évi
közgyűlés ezen összegnek mireforditása ügyében új határozatot nem hozand.
Határoztatott:
Megbizatik a választmány egy általános műszaki német-magyar műszótár
pályázat útján való szerkesztésének létesítésével, a részletes teendők és
czélra vezető eszközök szabad megválasztása a választmánynak fennhagyatván.
Naszluhácz Lajos, egyleti tag, körülményes indokolás előrebocsátása mellett, a következő indítványt terjeszti elő:
Indi tvány.
A magyar mérnök-egylet mélyen megilletődött azon vádakon, melyek
legközelebb a magyar mérnökök szakképzettsége, szorgalma, sőt jelleme ellen
is emeltettek. Megilletődött , mert meg van győződve, hogy a vádak
alaptalanok, midenesetre túlzottak és méltánytalanok.
Puszta gyanitásokkal azonban nem akarván szintén be nem próbált állításokkal szembeszállani, sőt mint illik, állításait számokkal is szándékozván
bebizonyítani:
A magyar technikusok létszámának statistikáját fogja összeállítani, e
czélból: 1-ször felkéri a hazai, úgy mint a külföldi műegyetemek és egyéb
technikai felsőbb tanintézetek igazgatóságait, szíveskedjenek a magyar korona országaiból származó növendékek számát, kik az 1850-ik évtől kezdve
egész mostanáig az illető intézetet látogatták, valamint azt is tudtára adni,
általán véve minő sikerrel végezték azok tanulmányaikat.
2-szor. Felszólít az erre legalkalmatosabb bel- és külföldi hírlapok útján
mindeD, a magyar korona országaiban született technikust, küldje f. é. junius
1-sö napjáig a magyar mérnök-egylethez hiteles, és minden mistificatio gyauúját kizáró kimutatását annak :
hol és mikor született ?
hol és minő elméleti és gyakorlati kiképzésben részesült ?
a technikának egy vagy több, s különösen melyik ágával foglalkozott ?
10*
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hol van jelenleg alkalmazva, minő állásban, és mily fizetéssel ?
Az egyTlet választmánya megbizatik a hirdetési költségeknek önkéntes
aláirás útján való gyűjtésével, a hirdetések foganatosításával, a beérkezendő
levelek alapján a kimutatás összeállításával, és felhatalmaztatik, hogy ezen
kimutatást belátása szerint az egylet közlönyében és egyéb hírlapokban kivonatilag közzétegye, annak egy-egy tökeletes példányát pedig a kormánynak,
és a képviselőháznak rendelkezésére bocsássa.
Határoztatott:
Az egylet a magyar technikusok létszámának statistikáját össze fogja
állítani. E czélból megbizatik a választmány, hogy a szükséges összegnek önkéntes aláirás útján leendő beszerzéséről gondoskodjék. A hazai és külföldi
műegyetemeket, valamint a tagokat közvetlenül, a hazában és azon kívül működő szakbeli honfiakat hírlapok útján a szükséges adatok beküldésére hivja
fel, az eredményt pedig belátása szerint, a kormánynyal és képviselőházzal,
s esetleg a nagy közönséggel hirlapi úton közölje.
7. Naszluhácz Lajos egyleti tag e czélból 100 frtot azonnal aláir.
Példáját követve Hollán Ernő elnök és Herrich Károly, egyenként 100 —
100 frtot adományoztak.
Egyéb tárgy nem lévén, elnök, a tagokat ismételve üdvözölvén, a közgyűlést berekeszti.

Egyetemes szakülés, 1870-ik évi február 26-kán.
E l n ö k : Hollán Ernő, később Sztoczek József.
1. Elnök jelenti, hogy Horváth Ignácz, betegsége mialt, mai napra kitűzött előadását nem tarthatja meg, s helyette Meissner Sándor és Tóth Kálmán fognak előadást tartani.
2. Schulcz Ferencz Erdély középkori építészetének tanulmányozása
czéljából tett utazása eredményéről tartott előadást, s több rajzokban ismertette Erdély mürégészeti kincseit, s végül azon indítványt tette, hogy kérje meg
a mérnök-egylet az illető minisztériumot, hogy a mürégiségek megóvása czéljából egy bizottmányt állítson fel, melynek feladata lenne egyrészről a mürégiségek megismertetése, másrészről az azok megvédése feletti őrködés; és
másodszor, hogy terjeszszen az országgyűlés elé törvényjavaslatot a számos
mürégiségeknek az enyészettöli megóvása iránt:
A szakülés ez indítványt a választmányhoz pártolás, s ez irányban határozott lépések megtétele végett átteszi, és Schulcz Ferencz, Steindl Imre,
Henszlmann Imre, Zofáhl Gusztáv és Ney Béla tagokat a végből küldi ki,
hogy e kérdést előlegesen megvitatván, a kivitel érdemében a választmány
elé határozott indítványt tegyenek.
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3. Meiasner Sándor az északkeleti vasútnál használt rácsszerkezetű fa hidak egyes alkatrészeinek kiszámítása- és szerkesztéséről tartott előadást.
4. Az előrehaladott idő miatt Tóth Kálmán előadása megtartható nem
lévén, elnök az ülést bezárta.

XL-ik válasz ím áii yi ülés, 1870. ináicz. 5-én.
E1 n ö k : Hol Ián Ernő.
1. Olvastattak az ls>70. évi febr. 12. és lfi-án tartott választmányi- és
egyetemes szak-, illetőleg szakülések jegyzőkönyvei: jelentéktelen módosítás mellett hitelesíttetnek.
2. Olvastatott az 1870. évi febr. 20. és 21-én tartót' közgyűlés jegyzökönyve :
Tudomásul vétetik.
3. A közgyűlésen megváltoztatott alapszabályok által szükségessé vált:
minden tagot a hozzájárulás iránt nyilatkozatra hivni fel; ennek folytán titkár
felolvassa a szerkesztett nyilatkozatot s azon körlevél mintáját, mely a tagoknak megküldendő lenne :
Azon megjegyzéssel, hogy az alapító tagok ingyen részesülnek a közlönyben s azon tagok, kik az alapszabály-módosításhoz hozzá nem járulnak,
csak mint nem-tagok fizethetnek elő, mind a nyilatkozat, mind a körlevél
szerkezete elfogadtatik, s annak szétküldésével titkár megbizatik. — Az alapszabályok jóváhagyás végett a belügyminisztériumhoz felterjesztendők.
4. Hollán Ernő, egyleti elnök, következő ú j tagokat ajánl felvételre:
Brandau Károly, W u r d a József, Haller F r i g y e s , Brandt A l f r é d , Dax
Adolf, Verőnek Anta', Busse Erneszt, Ramsberger Móricz, Baranyai Géza,
Szlankóczi Mihály, Riegersberg&r Ferencz, Rauscher Fridrik, Gunscher Antal, Finetti János, P l a n k János, Schmidt Tivadar, Oetl Ferencz, Prangen Vilmos , a m. kir. vasutépitészeti igazgatóságtól ; továbbá: Botlik Lajos,
Geil Alajos, Poppe L. D., Wilhelm Mór, Wéber Lajos, Czigly János, Chimani
Mihály, Simonits G., Donhoffer Szilárd, Rauscher J., Abeles Zs., Kompach F.,
Koos Ödön, Hegenbarth G., Zuker J., Zombory Pál, Lenert F., Rzehák E.,
Balogh J., a magyar keleti vasúttól, és végre Vicomte De Maistre Arthur,
I.echner József, Scharf Alajos, Schmach Henrik, Toborfy Aladár, Krempe
Eduárd, Bacher Eduárd, a kassa-oderbergi vasúttól, ezenkívül F r e u n d Károly,
F a c k h Károly, Gunesch Rezső és Stempf Károly :
K i k is tagokul felvétetvén, erről értesitendők lesznek.
5. Olvastatott Domaniczky Istvánnak egy általános műszaki német-magyar szótár szerkesztése iránt, a közgyűléshez beadott, s onnan a választmányhoz áttett indítványa:
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Az inditvány foganatosítása ezé íjából szükséges intézkedések iránti javaslattételre Ambrozovics Béla, Erdey Benedek, Szily Kálmán, Domaniczky
István és Selmlcz Ferencz küldetnek ki. A pénzgyüjtés a Naszluhácz Lajos
indítványára történendő gyűjtés befejezése után lesz megindítandó.
t3. Olvastatott Naszluhácz Lajosnak a magyar technikusok létszámának
összeállítása tárgyában a közgyűlésen tett indítványa.
Titkár bejelenti, hogy e czélra eddigelé 540 frt gyűlt be, s felolvassa a
buzgóbb egyleti tagokhoz intézendő felhivási javaslatot.
Határoztatotf, hogy egyelőre a következő technikai felsőbb intézetekhez,
és pedig a budai, bécsi, prágai, grátzi, zürichi, karlsruhei, brüsseli, berlini, lembergi, hannoveri, studtgarti, továbbá a bécsi, berlini és müncheni épitészeti
akadémiákhoz megkeresés intéztessék, hogy szíveskedjenek az illető intézetekben végzett magyar technikusok hiteles névsorát az egylettel közölni. Felszólitandók a netalán ott létező magyar egyletek is, hogy ez irányban közreműködjenek.
Az egylet készségét nyilvánitja a netalán okozott költségek megtérítésére is.
Felkérendő továbbá a m. kir. közmunka- és közlekedési minisztérium, valamint az egyes vasúti és más technikai vállalatok igazgatóságai, hogy technikus hivatalnokainak létszámát rang- és fizetéseikkel együtt az egylettel közöljék.
Ezen határozat foganatosításával, valamint a felterjesztés és megkeresések szerkesztésével elnök és titkár bizatnak meg.
7. Olvastatott a m. k. közmunka- és közlekedési minisztérium f. é. 336.
és 337. eln. sz. a. kelt két átirata, melyeknek mellékletében a vizjogi- és közmunkatörvényjavaslatok megbirálás és véleményadás végett megküldetnek.
A választmány élénk éljenzéssel fogadja az átiratokat, s köszönetét kívánja kifejezni miniszter úr ő nagyméltóságának az egylet erkölcsi tekintélyének emelésére szolgáló azon tényért, hogy ily fontos két ügyben szíves volt a
mérnök-egylet véleményét kikérni. A legnagyobb készséggel kíván a választmány ezen felhívásnak megfelelni, s e czélból a két törvényjavaslat az első és
második szakosztálynak további tárgyalás végett kiadatik. Az elnökök pedig
felhivatnak, hogy sürgősen szakosztályi ülést hívjanak össze s a törvényjavaslatok érdemleges tárgyalását azonnal kezdjék meg, és mennyiben a szakosztály oly intézkedést látna szükségesnek, mely pénzbeli kiadással j á r n a vagy
a választmány közbenjárását igényelné, erről az egylet elnöke azonnal értesítendő, ki is rendkívüli választmányi ülés összehívása iránt azonnal intézkedni fog. A titkár a törvényjavaslatok többszörösitésének foganatosításával
megbizatik.
A szakülés jelentését egyenesen a választmányhoz terjesztendi be.
8. Ney Béla a régi építmények megóvása tárgyában kiküldött bizottság
jegyzőkönyvét, s ezzel kapcsolatban a képviselőházhoz intézendő kérvényjavaslatot olvassa fel.
A bizottsági javaslat alapján, e tárgyban a képviselőházhoz kérvény
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intézése határoztatott, melynek átadására elnök kéretett fel. A kérvény szerkezete azon módosítással fogadtatik el, hogy az „egylet választmánya" helyett
mindenütt „a mérnök-egylet" teendő.
9. Az egyleti közlöny előfizetési á r a 10 frtban állapíitalik meg, mely
határozat a I l - i k félévbon lép hatályba.
10. Olvastatott a m. kir. vasútépitészeti igazgatóság értesitése, melylyel
2 2 5 db szabvány-tervet k ü l d meg, s a hiányzókat később pótolni igéri.
Az egylet e becses ajándékért levélben mond köszönetet az igazgatóságnak A szabványtervek az első osztálynak adatnak ki, tanulmányozás és véleményezés végett.
11. Ambrozovics Béla következő müvet „Das Fairlie'sche Patent Systemund sein Einfluss auf den billigeren Betrieb von Eisenbahnen, iDsbosonderheit
Vicinalbahnen, von Heinrich Simon" mint szerző a j á n d é k á t adja át, s a n n a k
felette érdekes tartalmát érintvén, tanulmányozását melegen ajánlja az egyleti tagoknak.
Köszönettel fogadtatik.
12. T i t k á r jelenti, hogy T ü r r István az egyletet e g y aláirási ív melléklése mellett felkérte a népoktatási körök alakításánál közreműködni, s ennek
kapcsán felolvastatott a felhivás.
Az aláirási ív az olvasó teremben kitétetni határoztatik.
13. Olvastatott Szenczi Tamás levele, melyben az utánvételezett levél
visszaküldését menti.
Tudomásul szolgál.
14. T i t k á r j e l e n t i / h o g y a párizsi magyar-egylet megküldte évi jelentését,
a hol azon 278 fre és 50 cent. is nyugtázva van, mit az egylet a budai polytechnikum tanáraival együtt küldött részökre.
Tudomásiil szolgál.
»
15. T i t k á r következő u j tagokat jelent be :
Lachmann György, Buda,
a j á n l j a Malatinszky Lajos
Horváth Béla, (Bácsmegye),
„
Ambrozovics Béla
Honheiser Adolf, Vinga,
„
Tóth Mihály
Gulácsy Lajos, Bferegszász,
„
Gulácsy K á l m á n
Köcz György, M.-Szigeth,
„
Horváth L a j o s
Hetyey Kálmán, Hatzfeld,
,
Hajnal A n t a l
Marzsó 1 ajos, Buda,
„
Ambrozovics Béla
K u n d Endre, Pest,
„
Deák Mihály
Osváth Rafael, B u d a ,
„
Sztoczek József
Prokopovics Manó, Bánfy-IIunyad ,
Nagy J á n o s
Stempf Károly, Pest,
„
Hieronymi Károly
Debeljecsky Izidor, O-bocse,
,
Boskovics István
Zomborszky Demeter, Ó-Becse, „
Boskovics István
Stojanovics György, Tiszólcz,
„
Ulrich A n t a l
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Fehér Miklós, Pest,
ajánlja Hajnal Antal
Wallandt Ernő, Tőke-Terebes,
„
Lechner L a j o s
Biskara András, Buda,
,
Zsák Hugó
Wagner Ármin, Pest,
„
Malatinszky Lajos
Emey Gyula, Pest,
„
Meissner Sándor
Wein Aurél, Buda,
„
Hajnal Antal
Burger Pál, Buda,
„
Meissner Sándor
Czekelius Aurél, Buda,
„
Techet Ignácz
Zelenka Sámuel, Buda,
„
Meissner Sándor
Szunyoghy Dezső, Pest,
„
Meissner Sándor
Krausz Lipót, Buda,
,
Meissner Sáudor
Mendelényi Gyula, Buda,
„
Meissner Sándor
Gervay János, Pest,
„
Meissner Sándor
Kik is tagokul felvétetvén eíről értesitendök lesznek.
16. Titkár jelenti továbbá, hogy Verebélyi József, Mártonfy Károly és
Konyovics Jusztin meghaltak.
Résztvevő tudomásul szolgál.
17. T i t k á r indítványára határoztatik, hogy a természettudományi társulattal közösen egy szolgát fogadjon fel a mérnök-egylet, ki folytonosan a
helyiségben fog lenni. Az egylet szolgája a tagokhoz szóló nyomtatványokat
kihordja, s a tagdíjakat havonként beszedi.
18. Olvastatott a zürichi magyar-egyletnek az egyleti elnökhöz intézett
levele, melyben az egylet keletkezését, s mostani állását tüntetik elő:
Elénk éljenzéssel fogadtatott, s elnök az egylet rokonszenvének nyilvánítására és velők leendő közlésére felkéretett.
19. Olvastatott a máramarosi technikuskor megalakulásáról szóló jelentés. r
Éljenzéssel tudomásul vétetik.

