
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

Az I-sö szakosztály 1870 dik márcz. 12-én tartott ülése és 
Egyetemes szakülés. 

E l n ö k : Hollán Ernő. 
1. Elnök megemlítvén, hogy a mérnök-egylet első szakosztálya azon 

czélból hivatott össze, hogy a közlekedési miniszter úr által véleményezés vé-
gett leküldött közmunka-törvényjavaslat felett tanácskozzék, felhívja az egy-
begyűlt tagokat, hogy szem előtt tartva hazánk helyzetét és nemzetgazdasági 
viszonyait, e fontos kérdésben nézeteiket adják elő: Határoztatott , hogy 
mielőtt a szakülés e tárgyban nyilatkoznék, s hogy másrészről a tagok között 
nyomtatásban kiosztott törvényjavaslat tanulmányozására is idő maradjon, 
egyelőre Hieronymi Károly, Meczner Antal, Szentpály Jenő, Massányi János 
és Szumrák Pál egyleti tagokból álló bizottság küldetik ki oly czélból, hogy 
az a kérdéses törvényjavaslatot tanulmányozza, s egyszersmind oly tagokat 
hozzon javaslatba, kik annak egyes szakaszaira nézve meghallgatandók len-
nének, valamint az iránt is javaslatot terjeszszen a választmány elé, hogy mi 
módon történjék ezen tagok véleményének meghallgatása ? A bizottság jelen-
tése beérkeztével egyébiránt azonnal szakosztályi ülés lesz összehívandó. 

2. Elnök a szakülést bezárván az egyetemes szakülés vette kezdetét, hol 
is Ney Béla olvasta fel külföldi útjáról ir t müvéből a 3-dik részletet „A szín-
házakról." 

3. Más tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárta. 

A II dik szakosztály ülése 1870. márcz. 24 kén. 
E l n ö k : Hollán Ernő. 
1. Elnök megemlítvén, hogy jelen ülés egyedüli tárgya a m. k . köz-

mnnka- és közlekedési miniszter úr által az egylethez véleményezés végett 
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megküldött vízjogi törvényjavaslat feletti tanácskozás; tudat ja a szaküléssel, 
hogy a szakosztályi elnök gátolva lévén a megjelenésben, ez ülést, az ő tud-
tával, a ti tkár hívta össze. 

Határoztatott: hogy mielőtt a szakosztály e fontos kérdés taglalásába bo-
csátkoznék,Wallandt Henrik, Lechner Gyula, Micskey Imre, Hieronymi Károly 
és] Herrich Károly egyleti tagok a végből küldetnek ki, hogy a törvényja-
vaslatot tanulmányozván, e feletti véleményes jelentésüket a szakülés elé terjesz-
szék, valamint tegyenek indítványt az iránt is, mi módon lennének a kül-
tagok, a törvényjavaslatra vonatkozó nézeteik közlése iránt meghallgatandók ? 

A mennyiben Micskey Imre tagtársnak a bizottságban való működését 
a szakülés óhajtja, elnök s titkár megbízatnak, hogy ez iránt nevezett tagtár-
sat értesítsék. 

A törvényjavaslat csekély számú példányban lévén kinyomatva, hatá-
roztatott, hogy csak oly tagoknak adandó ki, kik azt kivánni fogják. 

2 Indítvány tétetvén az iránt, hogy jövőre a szakülések 6 órakor tar-
tassanak, erre nézve az elnökség intézkedni fog. 

3. Szakülés jegyzője beteg lévén, az üléseken meg nem jelenhetik, de 
különben is már több ízben lemondását jelentette be: minélfogva határozta-
tott, hogy egy közelebbi szakülés alkalmával szakülési jegyző választása lesz 
napirendre tűzendő. 

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárta. 

Egyetemes szakülés 1870. márcz. 26-án. 
E l n ö k : Sztoczek József. 
1. Elnök bejelenti, hogy a mai ülés tárgya Kaufmann M. villany-jelző 

gépének, illetőleg harang-készülékének bemutatása; felhívja nevezettet, hogy 
találmányát ismertesse meg. Kaufmann úr örömét fejezi ki a felett, hogy ké-
szülékét ily nagyszámú egyleti tagok előtt lehet szerencsés bemutatni, és 
Wimmer mérnököt mutatja helyette be, ki a villany-delejes harang-jelzőt 
ismertetni fogja. 

Wimmer mérnök előre bocsátván e készüléknek nagy előnyeit a vasúti 
forgalomnál, részletesen ismerteti azt, s kezelését az e czélra felállított gépe-
zeten gyakorlatilag is bemutatja. 

Az egyetemes szakülés, Kaufmann M. úrnak, azon szívességért, hogy 
szép találmányát a mérnök-egyletnek bemutatni szíves volt, köszönetét nyil-
vánítva, befejeztetett. 
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XLl-ik választmányi- és egyetemes ezakülés, 1870. apr.2 án. 

E l n ö k : Sztoczek József. 
1. Elnök az ülést megnyitván indítványozta: hogy előbb az egyetemes 

szakülés t a r t a l é k meg, — mi egyhangúlag elfogadtatott és 
2. Schulcz Ferencz a barczellonai épületekről tartott előadást; ismerteté 

a spanyol nép jellemét, szokásait, és a spanyol építészetet; előadásának kiváló 
érdeket kölcsönzött a számos rajzmű, melyekkel azt illustrálta. 

3. Egyéb tárgy nem lévén a választmányi ülés vette kezdetét: 
Olvastatott az 1870. évi márt 5-kén tartott választmányi ülés jegyző 

könyve; hitelesíttetett. 
4. Olvastatott a m. k. közmunka- és közlekedési miniszter úr leirata, 

melyben tudatja, liogy a vasúti szabvány-terveknek az egyleti tagok részére a 
kiállítási áron leendő kiszolgáltatása iránt a m. k. vasút építészeti igazgatósá-
got utasította. 

Ezen, az egyleti tagokra nézve fontos kedvezményt a választmány, kö-
szönetének jegyzőkönyvileg kifejezése mellett, tudomásul veszi s elhatároz-
za, hogy a vasút- építészeti igazgatóság az árak közlése iránt felkérendő s az 
a tagokkal, a közlöny s a helyiségben kifüggesztendő hirdetmény ut ján köz-
lendő leszen. 

5. Olvastatott a Domaniczky István által egy műszaki német-magyar 
szótár szerkesztése tárgyában tett indítvány megvitatása iránt kiküldött bi-
zottság jegyzőkönyve, melynek alapján határoztatott: hogy 

a készítendő szótár kiterjedjen : az elméleti menyiségtan minden ágára, 
a földmértanra, 
az erőmütan s géptanra, 
a gépszerkesztéstanra s a mechanikai iparmütanra, 
az általános és műszaki természettanra, 
a kohászatra, 
a száraz- víz és híd- út- és vasút- építészetre, 
az építési anyagok ösmertetésére, 
az építési szépészetre, 
a földtan, és a bányászat mechanikai részének leglényegesebb mű-

szavaira, 
olyképen, hogy minden egyes műszaki, vagy ennek elméleti alapját ké-

pező tudománynak legfontosabb mükifejezései a müszótárban bennfoglaltas 
sanak. 

A magyar-német rész szerkesztése akkora halasztandó midőn a német-
magyar rész már megjelent. 

A műszótár tényleges szerkesztésére Domaniczky István egylt. tag 
kéretik fel, ki ezen megbízás elfogadása esetében a kivitelre vonatkozó részle-
tes tervezet benyújtására lesz felhívandó. 
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E tervezet részleteire vonatkozólag a választmány egyelőre is a követ-
kezőket állapítja meg : hogy e nagyfontosságú s minden hazai technikusnak 
érdekében álló szótár ügyének hathatós támogatására az egylet minden tagja 
felhívandó, és pedig főleg arra, hogy az általa netalán eddig gyűjtögetett, vagy 
ezután gyűjtendő műszavakat, a mérnök-egyleti titkárság; illetőleg a közlöny-
éi szótár szerkesztőjének rendelkezése alá bocsássa a végből, hogy azok kel-
lőleg felhasználtatván, egy minden tekintetben kimerítő és kielégítő mű léte-
síttethessék. 

A műszavak beküldésére különösen a hazai műegyetem, reáliskolák, és a 
selmeczi bányász-akadémia tanárai hivandók fel, hogy így az egylet mind-
azon kifejezések birtokába juthasson, melyek hazai technikai tanintézeteink-
ben jelenleg használtatnak. 

Az elfogadott, egészen új, eddigelé sem az irodalomban sem a gyakorlat-
ban nem használt műszavak mellé, zárjel közé, a beküldő neve lesz, annak 
kijelentett kívánságára, kiteendő. 

A műszótár szerkesztésére felkért Domaniczky István részire a választ-
mány, ezen mű elkészítéséért legalább 1000 frt tiszteletdíjat biztosít, s ezen 
összeg beszerzésére a tagok között a Naszluhácz-féle indítványra történt gyűj-
tés befejezése után, önkéntes aláírás útján gyűjtést rendezend, s ha a gyűjtés 
eredménye amaz összeget el nem éri, az az egylet egyéb jövedelméből egészít-
tetik ki. 

A készítendő műszótár a szerző tulajdona marad. 
Végül aszótár czíme következőleg állapíttatik meg: 
„Német-magyar általános műszaki szótár, a magyar mérnök-egylet meg-

bízásából és közreműködésével szerkeszté N. N." (a szerző neve). 
Ezen határozatról Domaniczky tagtárs értesítendő. 
6. Olvastatott Győr sz. k. város átirata, melyben az általa épitendő Du-

na-híd tervezésére kiírt pályázat folytán beérkezett tervek megvizsgálására 
az egyletet felkéri: 

A választmány a legnagyobb készséggel közvetíti a tervek megvizsgál-
tatását, de miután a tervek még be nem érkeztek, felhívni határozza nevezett 
várost, hogy azokat mielőbb küldje be. A tervek, alapszabályaink értelmében 
leendő további megvizsgálás végett, az első szakosztálynak adattak ki. 

7. Olvastatott a zürichi magyar egyletnek az egyleti elnökhöz intézett 
levele, melyben az egylet nevében hozzá intézett üdvözlő nyilatkozatért 
köszönetét fejezi ki. Tudomásul szolgál. 

8. Titkár előterjeszti: hogy a közgyűlésen működött gyorsírók díjazása 
fejében, és pedig az általa felkért gyorsiró részére 20 frt, a Naszluhácz tagtárs 
által megrendelt gyorsiró részére pedig az általa követelt 80 frt fizettetett k i ; 
ez utóbbi azon megjegyzés mellett, hogy ha netalán az egylet ezen összeget 
jóvá nem hagyja, azt Naszluhácz Lajos visszatérítendő 

Egyúttal indítványozza, hogy hatalmaztassék fel a titkár arra, hogy fon-
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tosabb szaküléseinken gyorsíró jelenlétéről gondoskodjék, kinek mérsékelt dí-
jazását az egyleti pénztár fedezi. 

A közgyűlésen működött gyorsírók részére naponként 20 frt és igy egyik 
részére 20 s másik részére 40 f r t utalványoztatik a hiányzó összeg önkéntes 
adakozás útján fedezendő. 

E ezélra Herrich Károly és Naszluhácz Lajos egyenként 10 f r t és 
Tolnay Lajos 5 frtot a jánlanak fel. Az adományok köszönettel fogadtattak s a 
további gyűjtés elrendeltetett. 

9. A tett inditvány folytán t i tkár felhatalmaztatok, hogy a fontosabb 
szakülésekre egy gyorsírót rendeljen, kinek előre kialkudott díjazása az egy-
leti pénztár terhére utalványoztat ik. 

10. Titkár jelenti, hogy az évi jelentés a szedő-strike miatt meg nem je-
lenhetvén kellő időben, most már annak kinyomatása feleslegessé vált, azonban 
a nyomda a ki nem nyomtatott 2 ív szedéséért 38 frt 16 kr. követeléssel lép feh 
melynek kifizetését t i tkár indítványozza. Ezen összeg,valamint a közgyűlési meg-
hívó nyomatási költsége összesen 58 fr t 94 kr., kifizetésre utalványoztatott s az 
ez évi jelentés kinyomatása ezúttal mellőztetni határoztatott. 

11. Titkár jelenté, hogy Nádory Nándor egylt. tag Santorinbéton- és 
márvány-mustrát, továbbá a pesti közúti vaspálya igazgatóság a múlt évi üz-
leti jelentését küldte be az egyletnek. Köszönettel fogadtatik. 

12. Új tagokul következők jelentettek b e : 
Bachl József, Buda ajánlja Techet Ignácz. 
Benkő Rezső, „ „ Ghyczy Béla. 
Csap József, N.-Várad „ Hieronymi Károly. 
Damis Hubert, Pes t „ Szahlender Károly. 
Freind Leó, Tőke-Terebes „ Wallandt Ernő. 
Glaván Máty., F.-Kiván „ Deák Mihály. 
Jahoda Vincze, Buda „ Vidéki László. 
Klenkhart István, „ „ Techet Ignácz. 
Csiktaplóczay Lázá r Farkas , Déva „ Hieronymi Károly. 
Lieszkovszky József, Pest „ Ambrozovics Béla. 
Pálmay Alajos, Buda „ Techet Ignácz. 
Reitter János, Eper jes „ Demeter Alajos. 
Sztrava Miklós, Szászrégen „ Ambrozovics Béla. 
Stanpf Ferencz, Eperjes „ Demeter Alajos. 
Varga Zsigmond, Makó „ Hieronymi Károly. 
W ü r t h Pál, Jászberény „ Tót Márton. 
K ik is tagokul felvétetvén, erről értesítendők lesznek. 
13. Titkár jelenti, hogy Szily Kálmán és Ambrozovics Béla egyenként 

200—200 frt alapítványt tettek s az erről kiállított kötvényeket bemutatja. Ör-
vendetes tudomásúl szolgál s a kötvények a pénztárnoknak megőrzés végett 
átadatnak. 



14. Ezzel kapcsolatosan a titkár jelenti, liogy az alapítványi kötvények 
nemi változtatást indítványoz, s felolvassa az általa módosított kötvény-mintát. 

Az alapítványi kötvényre nézve következő változtatás határoztatott: 
1) Az alapítványi tőke a közgyűlés határozata folytán bekövetelhető. 
2) Az alapító halála esetére, az alapítványi tőke-felmondandó, s 3 hónap 

alatt befizetendő. 
3) A közgyűlés által történt felmondás után az alapító köteles alapítvá-

nyát, egy év leforgása alatt, 4 részletben lefizetni. 
Ezen elvi megállapodások szerint a kötvény-minta szerkezete módosí-

tandó, s a jövő választmányi ülés elé terjesztendő, önként értetvén, hogy e hatá-
rozat visszaható erővel nem birand. 

15. Ti tkár indítványára az ügyrend 27 §.-ke akként módosíttatik, hogy 
az egyleti tagok jövőre, otthoni használatra, elismervény mellett, legtovább hat 
heti időtartamra, a könyvtárból egyszerre egy munkát kivehetnek, s azok 
kiadására könyvtárnok utasíttatik, köteles lévén minden tag fentebbi időre a 
kivett könyvet visszaszolgáltatni, ellenkező esetben a könyv árának megtérí-
tése követeltetik. 

16. A közlöny szerkesztője jelenti, hogy a közlöny nyomatása iránt az 
Atlienaeum nyomdával kötött, s a választmány beleegyezésével felmondott 
szerződés megújítására nevezett nyomda csak úgy hajlandó, ha a változott vi-
szonyok folytán történt nyomdai áremelkedés egy részét az egylet elvállalja, 
s ekként a közlöny nyomatási árát ívenként 36 frtra emeli; kéri erre nézve a 
választmány felhatalmazását. Szerkesztő az Athenaeum nyomdával ez értelem-
ben leendő szerződés-kötésre felhatalmaztatik. 

17. Ti tkár felhatalmazást kér arra nézve, hogy a következő müveket az 
egylet részére megrendelhesse. 

1. Etzel „Oesterreichische Eisenbahnen." 
2. Nouveau portefeuille de 1' ingénieur des chemins de fer par Aug 

Perdonet et Polonceau. 
Tolnay Lajos egylt. tag az Etzel „Oesterreichische Eisenbahnen" czímü 

müvet az egyleti könyvtár részére ajándékkép felajánlván, ezen adományért a 
válaszmány köszönetét nyilvánítja, s titkárt felhalmazza Perdonet müvének 
megrendelésére. 

18. Ti tkár Bók Lipót, Drégaly Boldi és Kelemen József halálát beje-
lenti, mi résztvevő tudomásul szolgál. 

19. Pénztárnok f. é. april 2-káról következő pénztári jelentést tesz : 
Összes bevétel a pénztári maradványnyal együtt . . . 3865 ft 76 kr. 
kiadás 2795 ft 37'/a kr. 

Pénztár maradvány : 1070 ft 37 y2 kr. 
melyből készpénz 570 ft 37 Va k r . 

Takarékpénztárba betétetett 500 ft 
öszszesan . . l u 7 0 f t 3 7 ' / » k r . 

16 
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A pénztár követelése: 
Hátralékok és pedig: 
a) behajthatók . . 
b) kétségesek 

1702 t't 50 kr . 
2281 ft -

Összeg . . 3983 ft 50 kr. 
Tartozások: 
Könyvárusnak 
1868-ki közlönyre 
1869 „ „ 

592 ft — 
307 ft 50 kr. 
184 ft 81 kr. 

Összeg . . 1084 ft 31 kr. 
A tartozásokat a követelésből levonva marad . . . . 618 ft 19 kr. 
Utánvétellel elküldetett 186 tagnak tartozása . . . . 1323 f t 5 0 k r . 
értékben, ebből az elfogadott 107 tartozó után befolyt . 636 ft 50 kr. 

tehát 53 % : visszaútasíttatott a csatolt jegyzék szerint 66 drb s még vissza nem 
jött 13 drb. Kéri a visszaküldött levelekért fizetett pósta-költség utalványo-
zását. 

Végül bemutatja azon tagok névsorát, kik még eddigelé semmit sem 
fizettek. A jelentés tudomásul szolgál. A pósta-költség utalványoztatik s a tar-
tozók iránti intézkedés a jövö választmányi ülésre hálasztatik. 

20. Az előhaladott idő miatt elnök az ülést berekeszti. 

E l n ö k : Sztoczek József. 
1. Wohlfarth Henrik, a különböző hajlási szögek kitűzésére szolgáló, 

és Kunatzay és társai atzgersdorfi gépgyárosok által készitett műszert 

2. Ugyancsak Wohlfarth Henrik a budai gőzsiklóról tart előadást me-
lyet a bemutatott minta- és számos tervrajzzal ismertet a pálya, kocsik, gépezet 
és mentő- készüléket tüzetesen tárgyalva; végül az ezen mü létesítésére szüksé-
gelt 180,000 frtnyi költséget részletezi, és a vállalat jövedelmezőségét mutatja 
ki, egyúttal, a gözsikló 2 db. fénykép-rajzát, valamint 7 db. különböző sod-
ronykötél-mintát ajándékoz az egyletnek. 

Az egylet ezen ajándékokért köszönetét nyilvánítja. 
3. Herrich Károly a földöntözés, hazánk termékeny, de az idő viszonyai-

nak szerfelett alávetett alvidékén mielőbbi életbeléptetésének égetővé vált 
szükségét indokolt előterjesztésében kimutatván, nehogy a közel kilátás-
ban levő nagyobbmérvii öntözési müveletek kivitelénél a szükséges szak-
erők létezése kérdésessé váljék, indítványozza, hogy a magyar mérnök-
egylet , az olaszhoni földöntözés tanulmányozására több szakember ki-

Egyetemes szakülés 1870. é?i april 9-én. 

mutatja be. 
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küldetésének eszközlését tegye feladatává ; s egyelőre legalább két tagnak, 
az egylet költségén leendő kiküldése által mint kezdeményező lépjen fel. 

Tudva pedig azt, hogy az egylet anyagi helyzete, még most, ily nagyobb-
mérvü költségeket fedezni nem képes, e czélra a magyar mérnök-egylet rendel-
kezésére 1500 f rankot ajánl fel, s bejelenti, ho;ry Tiirr István tábornok ugyan-
annyi összeggel kivánja e nemes czélt előmozdítani, felajánlva egyúttal befo-
lyását arra nézve, hogy a kiutazó tagok részére az olasz kormánytól ezéljok 
sikeresítésére szükséges pártfogást kieszközlendi, s ezenkívül biztosítja a két 
kiküldendő tagot, visszajövetelök után két évre, évi 1500—1600 frttal össze-
kötött állomás elnyerése iránt. 

Az előreláthatólag rohamosan bekövetkezhető nagyobbmérvíi öntözési 
munkálatokhoz számos egyén leendvén szükséges, indítványozza tovább: hogy 
a m. k. közlekedési- és kereskedelmi minisztériumok kéressenek fel az iránt, 
hogy ugyanazon alkalommal, a magok részéről szintén két-két egyént küldje-
nek ki Olaszhonba az öntözés tanulmányozására s ezen kiküldötteket, a vasúton 
való olcsóbb szállítás és egyéb előnyökben részeltessék; a kereskedelmi mi-
nisztérium kéressék fel ezenkívül arra is, hogy a gazda-közönséget, ezen kikül-
désekről értesítve, hívja fel, hogy a vizöntözés gazdászati berendezésének ta-
nulmányozása czéljából, ezen kiküldöttekhez csatlakozzanak, biztosítván 
számokra a kiküldöttek részére adott vagy adandó minden előnyt. 

Ezen indítvány határozott formulázására és a további teendők iránti 
javaslat megtételére egy bizottság kinevezését indítványozza. 

Az egyetemes szakülés indítványozó tagtársnak ajándékáért köszönetét 
jegyzőkönyvileg kivánja kifejezni, s az indítványt egész terjedelmében elfo-
gadván, magyar szakegyéneknek, az olaszhoni földöntözés tanulmányozására 
leendő kiküldésének ügyét egész erélylyel felkarolja; e czélból Herrich Károly 
elnöklete alatt Lechner Gyula,Meczner Antal, Wallandt Henrik, Hieronymi Ká-
roly tagokat a végből küldi ki, hogy az indítványt formulázván, a további teen-
dők iránt a f. é. april 23-dik napjára kitűzött egyetemes szakülésen jelentést 
tegyenek, mely alkalommal választmányi ülés összehívása iránt is intézkedés 
lesz teendő. Az indítvány felett a választmány, az egyetemes szakülés előter-
jesztése folytán, határozand. 

A Türr István tábornok úr által felajánlott pénzösszeg nevezett tábor-
nok Írásbeli nyilatkozatának beérkeztéig örvendetes tudomásul szolgál. 

4. Elnök azon alkalomból, hogy a műegyetem rendezése, illetőleg, szer-
vezése iránti törvény-javaslat a képviselőháznak benyujtatott, azon kérdést 
intézi a szaküléshez: kívánatosnak tartja-e ezen tövényjavaslatot tárgyalás 
alá venni ? 

A nyilvánosságra hozott törvényjavaslat a műegyetem szervezésére nézve 
irány-elveket foglalva magában, annak tárgyalása alá vételét az egyetemes 
szakülés kívánatosnak tartja, és a miiegyetem tárgyában már régebben kikül-
dött : Hieronymi Károly, Szily Kálmán és Horváth Ignácz tagokon kívül még : 
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Bielek Miksa, Wallandt Henrik, Lechner Gyula, Ambrozovics Béla, Nendtvicb 
Károly, Tolnay Lajos, Naszluhácz Lajos egyleti tagokat a végből küldi ki, 
hogy a törvényjavaslat tárgyában az egyetemes szakülésnek indokolt javasla-
tot tegyenek. 

5. Ezen kérdéssel szoros összefüggésben áll a budai műegyetem elhelye-
zésének ügye, melynek eldöntése a közel jövőben kilátásban lévén, kívánatos, 
hogy a mérnök-egylet e fontos kérdésben véleményét mielébb nyilvánítsa. 

Határoztatott, hogy az előbbi pontban kinevezett bizottsághoz még Reit-
ter Ferencz, Szumrák Pál, Mitterdorfer Ferencz és Sztoczek József a végből 
küldetnek ki, hogy e fontos kérdést tárgyalván, jelentésüket a jövő egyetemes 
szakülésen nyújtsák be. 

S ezzel az ülés feloszlott. 

H i b a i g a z í t á s . 

Utolsó, II. és IH-ik (kettős) füzetünkben az I. i s m e r t e t ő czikk forrása 
hibásan volt megjelölve. „Chauche M. C." helyett ugyanis „M. Ch. Couche 
Voie, Matériel roulant et exploitation technique des chemins de fer ." olva-
sandó. 




