
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

LXV dik választmányi ülés. 

1872. február 15-kén. 

E l n ö k : Hollán Ernő. 
J e g y z ő : Hajnal Antal. 
1. Olvastatott a közlekedési minisztérium átirata, melyben az egyletet 

arra hívta fe l : hogy a f. hó 17-kén a köz-áruraktárak elhelyezése ügyében 
tartandó értekezletbe két tagját küldje ki. 

E felhívás folytán az egylet részéről Lechner Lajoa és Ybl Miklós kül-
dettek ki. 

2. Olvastatott] az államvasút-igazgatóságnak átirata, melyben nevezett 
igazgatóság részéről a „Közlönybe" igtatandó hirdetésekért egy általányösz-
szeg megállapítását hozza javaslatba.— Az átirat a „Közlöny" szerkesztőinek 
adatott ki javaslattétel végett, felhatalmaztatván egyúttal a szerkesztők arra, 
hogy az államvasutak igazgatóságával lépve érintkezésbe az összeget közö-
sen megállapítsák. 

3. Olvastatott az akadémia elnökének átirata, melyben a Kisfaludy-
teremnek a közgyűlésre való átengedéséről értesíti az egyletet; olvastatott 
továbbá ugyancsak az akadémia elnökének az „Eötvös ünnepélyre" szóló 
meghívása. 

Elnök ezzel kapcsolatban jelenti, hogy a szóban lévő ünnepélyen az 
egyletet képviselte. Tudomásul vétetik. 

4. A házépítő-bizottság nevében Herrich Károly jelenté: hogy tervek, 
tervvázlatok készítésére az egylet tagjai közül 6 építész vállakazott, de a váz-
latok csak febr. 24-éig készülnek el s így a közgyűlésen elfogadott építési 
tervet bemutatni nem lesz lehetséges. 

Határoztatott, hogy a házépítési ügy jelen állásáról a választmány által 
ez ügyben tett lépésekről a kiküldött bizottság a közgyűlésen tegyen jelen-
téstj a mikor a beérkezendő tervvázlatok is bemutatandók lesznek. 
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A közgyűlés e tárgyban a választmányt már teljhatalommal felruházván, 
további felhatalmazás nem kéretik. 

5. Ti tkár jelenté : 
1. Hogy a közgyűlési meghivók szétküldettek. 
2. Hogy 800 kültag közül a közgyűlés ideje iránt 34-en nyilatkoztak 

12. fobr., 6. márez., 1. april., 12, máj., 2. jun. és 1. november havában kivánja 
a közgyűlést megtartatni. 

3. Vukovics István 2 db. fényképet ajándékozott az egyletnek az erdődi 
gözkompról. 

4. A földrajzi társulat egy aláirási ivet küldött be ; 
Tudomásul szolgálván elhatároztatott, hogy a közgyűlés idejének meg-

változtatását a választmány nem hozza javaslatba. 
6. Ú j tagul bejelentetett: Gyenes Kletus, a jánl ja Ruday Béla — ki is 

tagul felvétetvén, erről értesítendő. 
7. Hajnal Antal másodtitkár ezen állomásról való lemondását szóval 

bejelenté. Tudomásul szolgált. 
8. A jegyzőkönyv hitelesítésével Herrieh Károly és Horváth Alajos bi-

zattak meg. 

Y1II. (rendes) közgyűlés. 
1872. febr. 25-kén. 

E l n ö k : Hollán Ernő egyl. elnök. 
J e g y z ő : Hieronymi Károly egyl. t i tkár. 
Jelen volt 160—170 egyleti tag. 
1. Elnök üdvözölvén a szép számmal egybegyűlt tagokat: 
az ülést megnyitja. 
2. Hieronymi Károly olvassa a tiszti jelentést *) az egylet lefolyt évi 

működéséről: 
Tudomásul vétetik. 
3. Herrich Károly felolvasta a házépítési bizottság jelentését ':**) 
Helyeslőleg tudomásul vétetvén a közgyűlés a választmánynak ez ügy-

ben adott teljhatalmú megbízását továbbra is fenntartja. 
4. Ti tkár jelenti, hogy a múlt közgyűlés meghagyása folytán a választ-

mány a német-magyar műszaki szótár kiadása iránt Lauka József egyleti tag-
gal lépett egyezségre, ki azt az egylet részéről biztosított 1000 forintnyi tiszte-
letdíj mellett elfogadta. A szorződés ez alapon elkészült s a szerződés vég-
leges aláírását eddig Lauka betegsége akadályozza. 

*) Lásd a 75. oldalt, **) E jelentést legközelebbi füzetünk hozza. A ?zerk. 
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A választmány intézkedése helyeslőleg tudomásul vétetik. 
5. Hanti László hosszas értekezést olvasván fel a m. mérnök- és építész-

egylet feladatáról s egyebekről, elnök figyelmezteti, hogy ilynemű értekezés 
inkább valamely szakülésen volna helyén s felkéri, hogy netaláni indítványát 
röviden adja elő, mire Hanti indítványozza, hogy Mihalik János volt minisz-
teri tanácsos az egylet tiszteletbeli elnökévé választassék m e g : 

Elnökválasztás napirenden nem lévén a közgyűlés ezen indítvány tár 
gyalásába nem bocsátkozik. 

6. Elnök előadja, hogy az egylet 3 éven át volt titkára Hieronymi Ká-
roly ezen állásáról hivatalos elfoglaltatása miatt lemondott s helyette új titkár, 
valamint az 1869. évben megválasztott és ezúttal kilépő Banovics Kajetán, 
Kherndl Antal, Mitterdorfer Ferencz, Naszluhácz Lajos, Nendtvich Károly, 
Siebreich Károly, Tolnay Lajos és Zofahl Gusztáv választmányi tagok helyett 
8 ú j választmányi tag választása van napirenden : 

Hieronymi Károly egyleti t i tkár lemondását a közgyűlés sajnálattal veszi 
tudomásul s e minőségben tett 3 évi buzgó és sikerdús szolgálatáért és érdemei 
elismeréseül köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezni határozza. A titkár és vá-
lasztmányi tagok választására nézve határoztatik : hogy a szavazás egyszerre a 
kiosztott szavazó ívekkel történjék. A szavazatok összeszámlálására Horváth 
Alajos elnöklete alatt Pribék Béla, Schneider János, Molnár Pál, Hajnald 
István és Hubafy Sándor tagokból álló bizottság küldetik ki. 

7. A szavazatok beadása és összeszámlálása végett : 
elnök az ülést felfüggeszté. 
8. Az ülés egy óra múlva megnyittatván, olvastatott a múlt közgyűlésből 

kiküldött számvizsgáló bizottság jelentése az 1870. évi egyleti számadásról*) : 
Helyeslő tudomásúl vétetvén Leutner Károly egyleti péztárnok az 1870. 

évi számadást illetőleg a további felelősség alól feloldatik. 
A számvizsgálók indítványa foganatosítás végett a választmánynak 

adatik ki. 
9. Olvastatott a könyvtár megvizsgálására a múlt évi közgyűlésből ki-

küldött bizottság jelentése **): 
Helyeslőleg tudomásúl vétetik s a választmánynak további eljárás végett 

kiadatik. 
10. Képesi József 12 egyleti tag által aláirt indítványt olvas fel az iránt: 
1.) hogy a közgyűlés jövőre május második felében tartassek, 
2.) hogy a választmánynak kötelességévé tétessék gondoskodni arról, 

hogy a jövő közggyülésok alkalmából a vidékről egybegyűlök Buda-Pest neve-
zetesebb műszaki építményeivel megismerkedhessenek és e czélból program-
mot készítvén, a nevezetesebb építmények leirását kinyomassa s a tagoknak 
szétküldje: 

*) l á s d a 79. oldalt. — **) Lásd a 81. oldalt. 
A magy. mérn. és éj)ít.-egyl. közi. Y- köt. 
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Az indítvány egészben elfogadtatván foganatosítás végett a választ-
mánynak adatik ki. 

11. Malatinszky L a j o s indítványozza, hogy tekintettel azon örvendetes 
körülményre, miszerint a tagok ily nagy számmal je lennek meg a közgyűlé-
sen, hogy a magy. tud. Akadémia Kisfaludy-terme azok befogadására elégte-
len, utasíttassák a választmány, hogy a közgyűlések tar tására tágasabb helyi-
ségről gondoskodjék: 

Elfogadtatott . 
12. Katona Antal a jelen közgyűlésen tett tapasztalatból kiindulva, ne-

hogy a közgyűlés türelme az előbb felolvasott értekezéshez hasonlók által más-
kor is próbára tétessék, indítványozza, hogy ezentúl minden indítvány előre 
Írásban az elnökkel közöltessék : 

Elnök indítványára l iatároztatot t : hogy a közgyűlés megmarad azon 
eddigi szokásnál, hogy a felett, váj jon valamely indí tvány bővebb kifejtését 
végig halgassa-e és az indítvány tárgyalásába bocsátkozzék-e vagy aem, min-
den egyes alkalommal külön határoz. 

13. Elnök jelenti, hogy Thán Károly a k. m. term. tudományi társulat 
elnöke meghívta a közgyűlést a vegytani laboratóriumnak ma történendő 
ünnepélyes megnyitására, s értesíti a közgyűlést, hogy a belépti j egyek a tit-
kárnál vannak letéve: 

Köszönettel tudomásul vétetik. 
14. A szavazat-szedő küldöttség nevében Horváth Alajos következőkben 

teszi megje lentésé t : 
T i tkárságra szavazatot n y e r t e k : 

Ambrozovics Béla 
Ha jna ld István . . 
Horvá th L a j o s . . 
Szily Kálmán . . 
Hieronymi Károly 
Ha jna l Antal . . 
Üres szavazójegy . 

Összesen . 
Elnök nem szavazott. 
Választmányi t ag ság ra : 

126 

7 
2 
1 
1 
1 
7 

145 

Tolnay Lajos . . . . . . 141 
Kherndl Antal . . . . . . 125 
HieroDymi Károly . . . . 101 
Naszluhácz Lajos . . . . . 95 
Banovics K a j e t á n . . . 94 
Lechner Lajos . . . . . . 94 
Zofáhl Gusztáv . . . . . 82 
Kagy J á n o s . , . . . , , 62 
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Lehner Adolf 42 
Bodoky Lajos 25 
Nendtvich Károly 24 
Fábián János 23 
Wéber Antal 20 
Éltető Elek 20 
Tarafás József 19 
Siebreich Károly 17 

Ezenkívül többen kaptak kevesebb szavazatot: 
E szerint titkárnak megválasztatott A m b r o z o v i c s B é l a . 
Választmányi tagoknak megválasztattak: Tolnay Lajos, Kherndl Antal, 

Hieronymi Károly, Naszluháez Lajos, Banovies Kajetán, Lechner Lajos, Zo-
fahl Gusztáv és Nagy János. 

Pót tagoknak: Lehner Adolf, Bodoky Lajos, Nendtvich Károly, Fábián 
János, Wéber Antal, Éltető Elek, Tarafás József, Siebreich Károly. 

15. Az 1871. évi számadás- és könyvtár-megvizsgálására és a közgyűlési 
jegyzőkönyv bitelesétésére : 

Micskey Imre, Horváth Lajos és Landau Gusztáv küldetnek ki. » 
16. Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést a tagok ismételt üdvözlése 

mellett berekeszti. 

Titkári jelentés. 

Tisztelt közgyűlés 1 

A most lemúlt év, daczára annak, hogy számban és anyagi jólétben 
gyarapodtunk, a szellemi tevékenység terén, azon elevenebb mozgalomhoz 
képest, melyet egyletünk megelőzőleg kifejtett volt és melyről a múlt köz* 
gyűlés alkalmával volt szerencsém jelentést tehetni, nem előmenetelt, hanem 
hanyatlást mutat. 

Midőn ezt kimondani kénytelen vagyok, bátorítást a jövőre azon meg* 
győzödésben találok, hogy egyleti életünk literének gyengébb lüktetése, a 
tagoknak nftgy elfoglaltatásában találja indokát és magyarázatá t ; abban 
hogy szaktársainknak nem marad idejök tapasztalataik eredményeinek ren-
dezésére s feldolgozására. 

Kétséget nem szenved ugyanis, hogy a gyakorlati élet viszonyai egyleti 
életünkre nagy befolyást gyakorolnak ; és hogy ez utóbbit egyoldalúlag, csak 
is saját tevékenységének körén belől választott álláspontból, helyesen meg-
ítélni nem lehet. 

Egyletünk fejlődésének minden egyeá mozzanata tanúságot tesz erről j 
1868-ban, midőn alig megalakúlt egyletünket már a feloszlástól is féltettük, 



16 

legszebb reményeinket az hangolta le, legjobb erőnket az bénította meg, hogy 
midőn hazánkban a vasútépítés nagy mérvben megindúlt, a magyar mérnök 
magát mellőztetve látta, mert képességéről a közvélemény bizalmatlansága 
kedvezőtlen Ítéletet hozott. De az egylet feloszlása feletti aggodalom s azon 
meggyőződés, hogy helyünket csak úgy foglalhatjuk el, ha szellemi képessé-
günkről tanúságot teszünk, felkölté a szunnyadó erélyt s új, elevenebb tevé-
kenységnek indúlt az egylet s fokozott buzgósággal gyámolíttatott a közlöny. 

Törekvéseinket csakhamar siker koronázta s az elmúlt évben egy tete-
mes lépést tettünk czéljaink felé. 

A kormány a vasútépítés élére magyar mérnököt, egyletünk egyik kitűnő 
tagját hívta meg s e kezdeményezésnek nemcsak azon eredménye van, hogy 
a kormány szolgálatában álló mérnökök túlnyomó része magyar, hanem a 
kormány példáját követik a magán társulatok is, mert a kilépő idegenek 
helyett legtöbb helyt honfiak alkalmaztatnak, ú j társulatok pedig ügyeik ve-
zetését mindjárt alakulásuktól fogva honfiakra bizzák. 

A gyakorlati életben tehát nagy lépés történt arra, hogy a magyar mér-
nök érvényre emeltessék, hogy saját hazájában ő legyen a mérnöki szakma 
képviselője; de a mily örvendetes ez mindnyájunk közös ügyére, s a meny-
nyire üdvös hazánk érdekére is, tagtársainknak a gyakorlati életben való 
nagyobb elfoglaltatása egyletünk szellemi életére közvetlenül kedvező hatású 
nem volt és nem lehetett, mert elvonta őket az inkább elméleti természetű 
egyleti működéstől, oly annyira, hogy szakgyülésünk az utolsó téli idő-
szakban nem is volt. Pedig nem tulajdoníthatom ezt közönynek, nem annak 
mintha tagjaink az egylet ügyelt kevésbbé hordanák szíveiken; mert ennek 
egyenesen ellenmond azon körülmény, hogy egyleti pénztárunk s általában 
Vagyoni állásunk soha sem volt oly kedvező, mint most. 

Az évi bevétel mely 1867-ben 4789 frt 50 kr. volt, az elmúlt évben 
26,239 f r t 34 krra rúgott fel; s azon összes 64,255 írtból, melyet az egylet 
alapítása óta 5 év alatt bevett, az utóbb lefolyt évre egy harmadnál több esik. 

Az alaptöke mely 
1867-be n 3613 frt. 
1868-ban . . . . . . 4633 « 
1869-be n 6265 „ 
1870-be n 8086 f r t volt, 1871-ben máf 

36,318 ír t ra szaporodott és tiszta vagyonunk gyarapodása ezen lemúlt évben 
27,041 frtot tett a nélkül, hogy ezen összegekhez egyleti tagjainkon kívül bár 
ki is hozzájárult volna. E számok eléggé mutatják, hogy az egylet tagjai bőke-
zűen feleltek meg a hozzájok intézett felhívásnak s azon lelkesedést, mely-
lyel az alakuló intézet ügyét felkarolták, megóvták az egylet számára máig is. 

Azon szellemi tevékenység azonban, mely nézetem szerint egyletünknek 
egyik főfeladata lenne s mely abban állana, hogy a magyar mérnökök tapasz-
talásaikat egyletünk gyűléseiben közöljék, az általok végrehajtott munkákat 
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ismertessék és az ezek létesítése körül mutatkozott akadályokat megvitassák 
—• ezen tevékenység mindeddig ki nem fejlődött. — Meggyőződésem szerint 
pedig épen erre lenne szükségünk; mert elméleti fejtegetések szűkebb körö-
ket érdekelnek csak és úgy vannak helyükön, ha gyakorlati kérdések megol-
dását könnyítik. — Oly fontosnak tartom az imént vázolt tevékenységnek egy-
letünkben leendő meghonosítását nemcsak egyletünk fejlődésére, hanem a 
magyar mérnöki karnak tovább képzésére és haladására is, hogy akadályai-
nak bővebb fürkészésébe akarok bocsátkozni. 

Kétségtelen, hogy a r ra , miszerint létesített folyamszabályozásokról, 
újonnan ásott Csatornákról, nagyobb hidakról, vízvezetésekröl, földkiszárítások-
és földöntözésekről, nagyobb gyárak berendezéséről vagy építményekről foly-
jon egyletünkben a tanácskozás, mindenekelőtt az szükséges, hogy mindezen 
munkák magyar mérnökök által végre is hajtattak légyen. 

Lássuk mi történt e tekintetben nálunk. 
A kormány 1867-et megelőzőleg, évek hosszú során át csak is a leg-

szükségesebb középítmények létesítésére és fenntartására szorítkozott, minek 
következtében a szolgálatában álló mérnöki kar túlnyomólag kezelési teen-
dőkkel volt elhalmozva és hogy ezen ka r legjobbjaiban a tudomány, a hala-
dás iránti vágy végleg elölve nem lett, legnagyobbrészt azon általános mű-
veltségnek köszönhető, mely a magyar mérnököt kitüntette. 

De a magán ipar terén is pangás volt ez idő szerint s azon néhány ma-
gán vállalat, mely ekkor keletkezett, túlnyomólag idegeneket alkalmazott, 
1867-ben csak a vasútépítés indult meg szokatlan nagy mérvben, egyéb köz-
munkák létesítése körül pedig alig volt mozgalom. 

Nézzük csak magát a fővárost, a legérdekesebb közmunkák, mint a Du-
nának szabályozása, a margit-szigeti híd építése, a kör- és sugár-út építése, az 
összekötő vasút, mindezek most kezdetnek meg. 

A mérnöki szakmának csak egy ága indúlt tehát virágzásnak t. i. a 
Vasútépítési erről pedig tudományos tárgyalást azért nem várhatunk, mert 
azok, kik az újabb kornak ezen lázas tevékenységgel sürgetett vállalatai kö-
rül vannak elfoglalva, tevékenységük közepette az arra megkivántató 
idővel nem rendelkeznek, hogy egyletünkben egy Vagy más kérdés felett 
értekezzenek j oly magyar mérnökeink pedig, kik egy-egy bevégzett nagyobb 
építmény vagy vasút-vállalat felett közölhetnék öntapasztalataikból merített 
nézeteiket, alig vannak. 

De mindezekenkívül a mérnöki szakmának, mint minden egyébnek 
Virágzására kellenek bizonyos előfeltételekj melyek nélkül haladás és a tökély-
nek bizonyos fokára emelkedés lehetetlen. Nézetom szerint pedig nálunk e 
fel tótelek nincsenek meg teljesem 

E feltételek megszerezhetők két irányban. Vagy az által, hogy az állam 
egy tudományosan müveit állandó mérnöki kart növel s az állami közműn-3 

kákát általa létesítteti, kitűnő gondot fordít a mérnököknek képzésére mát' 



az iskolában, utaztatja őket s oly intézményekről gondoskodik, melyek mel-
lett az egyéneknek úgy tudományos, mint gyakorlati kiképzése elősegíttetik. 
Vagy más esetben ha t. i. az állam a nagy közmunkákat nem maga hajtja 
végre és az anyagi jólét ezen eszközeinek létesítését és fejlesztését egészen a 
magán iparra hagyja, mely esetben a kormánynak ezen intézményekre és vál-
lalatokra csak csekély befolyása van, de ekkor szükséges okvetlenül a mérnöki 
kar képzésére, hogy ezen közmunkák hazai pénzen, hazafiak által hajtattas-
sanak végre, mert ha a tőkét idegenek szolgáltatják, saját bizalmi embereiket, 
idegeneket fognak azokkal megbízni. 

Nálunk egyik feltétel sincsen meg teljesen, é3 ez irányban is a készü-
letlenség a fejletlenség minden hátrányaival találkozunk. 

Van az állam szolgálatában állandóúl alkalmazott mérnöki személyzet, 
mely azonban nagyobbrészt kezelési teendőkkel van elhalmazva s melynek 
csak ritkábban s kivételesen nyujtatik alkalom arra, hogy a mérnöki szakma 
magasabb feladataival foglalkozhassék ; s van egyúttal az állam szolgálatában 
ideiglen alkalmazott testület is, melynek sorsa nincsen biztosítva s mely 
épen ezért felváltva vagy az állam vagy egyes magán-vállalkozók szolgála-
tában áll. 

A magán vállalatoknál pedig csakis a legújabb időben alkalmaztatnak 
magyar mérnökök a főnöki s vezérlő szerepre; s eddig, egyen kívül nincsen 
vasút, melyet magyar mérnök épített volna — fejezett volna be. A magán 
vállalatok sem szolgáltattak tehát eddig tért arra, hogy mérnökeink képződ-
hessenek. 

Ezek azon okok, melyek miatt, nézetem szerint, t. közgyűlés, a szellemi 
tevékenységnek azon neme, melyet fentebb jeleztem, természetszerűleg nom 
fejlődhetett. Ez okok legfőbbike röviden összevonva az, hogy a múltban tag-
jainknak tiem volt alkalma nagyobb munkák vezetésével megbízatni; a közel 
múlt és jelen pedig épen a térfoglalalás ideje, mely mindenkit teljesen elfoglalt. 
Mi jelenleg mig csak a tőkegyűjtés idejét éljük, és szellemi tőkénk ma még 
nem gyarapodott annyira, hogy annak kamataiból kényelmesen, áldozatok 
nélkül élhessünk el. 

Db nekünk t. tagtársak addig is meg kell élnünk. Egyletünk a boldo-
gabb idők bekövetkeztét tétlenül nem várhatja be. Nekünk meg kell küzdeni 
a helyzet nehézségeivel, nekünk fel kell tartanunk a kapcsot, mely összeho-
zott, meiy összefűz. És ez nézetem szerint csak áldozatok árán érhető el ] a 
gyakorlati életben bármennyire elfoglalt tagtársainknak meg kell kísérteniük 
azon lehetetlennek látszó feladat megoldását, hogy egyes kérdések felett az 
egyletben felolvasásokat tartsanak, azokat megvitassák. Egyesek bármily 
buzgó ügyekezete azonban ezt nem pótolja. Többeknek kell szorosabban 
egyesülni e czélra, és a lehetetlennek látszót sikerülni fog. 

Nem példátlan egyletünk e helyzete. Hasonlóban voltak már mások, 
Igy különösen a hémet mérnök-egylet^ mely ennek folytán alapszabályaiba 
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azon határozatot vette fel, hogy minden tag ja köteles évenként legalább cgy 
felolvasást tartani. 

De hogy sikerülni fog ez nekünk is, ha a parancsoló szükséget felismer-
jük, azon nem kételkedhetünk, ha visszatekintünk egy másik szellemi köze-
günk, a közlöny történetére. 

Mily nehéznek Játszott a feladat, e folyóiratot megalapítani s mily 
sokkal nehezebbnek, azt az első félév után fenn is t a r tan i ; sikerült mégis 
egyesített törekvéseinknek mind e nehézségekkel megküzdeni s közlönyünk 
már a 6-dik évfolyamba lépett. 

Béltartalma, főleg ha tekintetbevesszük azt,hogy most nékiilöznie kelle 
azon anyagot, melyet számára a szakgyülések szolgáltattak, gyarapodott, elő-
fizetők számában pedig folytonosan terjed. 

Pedig úgy hiszem, hogy a munkásság ugyanazon neme szükséges szak-
ülések tartására, a milyen megteremtette a közlönyt, csakhogy az előbbire 
többeknek egyesülése szükséges, mint a másodikra. 

Kitartással és ügyekezettel, közel ál lunk egy másik czélunkhoz is, mely 
első perezben szinte kalandosnak látszott. 1200 frt készpénzzel telket vásá-
rolni s házat építeni határoztuk el s íme ma van telkünk s 26,000 forintunk 
e czélra. De erről bővebben tesz jelentést az erre kiküldött bizottság. 

Ismétlem azon meggyőződésemet, hogy az mi egyleti életünkben ma oly 
nagy hézag, ki lesz töltve, ha azon kitartással, azon komoly erélylyel karol-
juk fel, melynek eddigi sikereinket köszönhetjük. 

Végre van szerencsém jelenteni, hogy a logközelebb múlt közgyűlés 
által változtatott alapszabályok új szerkezetükben a m. k. belügyminisztérium 
által helybenhagyattak. 

S ezzel befejeztem jelentésemet, mely eddig viselt tisztemben az utolsó. 
Az ügy iránti tiszta buzgalomból vállaltam volt el azt s hivatalos teen-

dőkkel elhalmozva, teljesítettem kötelmeit a lehetőség határai között. Hogy e 
határok szűkek voltak és hogy az ügy iránti meleg szeretetem sem volt képes 
azokat tágítani, mélyen érzem s e tekintetbon kegyes elnézésükért esedezem. 

A számadás-vizsgáló bizottság jelentése. 

Tisztelt közgyűlés! 

Az 1871. évi febr. 26-kán tartott VII. közgyűlés megbízásából tisztelettel 
alulírottak az 1870. évi egyleti számadás megvizsgálásával bizatván meg, 
ebbeli eljárásunk eredményéről következőkben van szerencsénk jelen-
tést tenni. 

A pénztárnok bevételi okmányát az egylet tagjai között kiosztott évi 
jelentés s az abban felsorolt befizetések képezik, s így a bevételek megbi^á,-
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lásánál az évi jelentésben kimutatott összegeket, a pénznapló egyes tételeivel 
hasonlítottuk össze. A kiadások a felmutatott s kellőleg utalványozott kiadási 
okmányok alapján biráltattak meg; és az 1869. évi pénztári maradvány az 
azon évi számadás-vizsgálatnál helyesbített összeggel vétetett számításba. 

Ügy a bevételeket mind a kiadásokat mindenekben helyeseknek, és a 
pénztárnok működését pontosnak és megbízhatónak találtuk. 

A pénztári napló alapján összeállított mérleg a fentebbiek alapján ho-
lyesbíttetvén, azt van szerencsénk ezennel bemutatni. 

A számadás-vizsgálatnak eredménye a következő : 

1869. évi pénztári maradvány . . 650 f r t 19 kr. 
1870. évi bevétel . . . . . . 25.003 „ 67'A kr. 

Bevétel összesen . . 24.653 f r t 86 y2 kr. 
1870. évi kiadás összesen . . . 23.878 „ 24 kr. 

Pénzmaradvány 1870. év vegével 775 f r t 62 */» kr. 

Az egylet 1870. év deczember 31-kén a helyesbített vagyonkimutatás 
szerint 13.557 frt 401/2 kr, tiszta vagyonnal bírt, és pedig : 

alaptőkében 8086 f r t 87 kr. és 
forgótőkében 5470 „ 53'/a krral és e sze-

rint az egylet vagyona 1870. év folyamában gyarapodott 3005 frttal. 
A vagyonkimutatásba egy összeg még pótlólag felveendő, ugyanis az 

egylet és a kir. m. természettudományi társulat együttesen egy szolgát foga-
dott fel 1870. okt. 1-től 1871. május l - i g ; e szolga fizetése35 írtjával tesz 245 
frtot, melyet felerészben egyletünk, másik fele részében a nevezett társulat 
tartozik fedezni; ebből tehát egyletünket 122 frt 50 kr. terheli, miután a szolga 
fizetését a többször említett társulat pénztára fedezte. 

Egyletünk azonban az 1871. májusig bírt közös lakás után többnemü 
kiadásokat tett, mely — mint a lakás után járuló teher — szintén közösen 
fedezondő a két társulat által, melyből a kir. m. term. tudományi társulatra 262 
frt 75 kr. esik. E kiadásokat ugyanis egyleti pénztárunk fedezte. 

A kölcsönös leszámítás most lévén folyamatban, az egyleti pénztár még a 
különbözetet nem bevételezte; e különbözet javunkra 40 frt 25 k r t eredmé-
nyez s így az egyleti vagyon 1870. deczember 31-kén 13,597 frt 65 V« krra 
tehető. 

A múlt évi számadás-vizsgáló küldöttség javaslatba hozta, hogy jövőre 
az egyleti számadás a különféle kiadási rovatok szerint elkülönítve vezettessék. 
Ezt mi egyedül a házépítési alapra nézve óhajtanok fenntartani 8 indítványoz-
zuk, hogy a tisztelt közgyűlés a választmányt oda utasítsa, hogy az egyleti 
alaptőke s ezzel együtt a házépítési alap jövőre a forgótőkétől elkülönítve 
könyveitessék s az arról szóló számadás az egylet egyéb számadásától elkü-
lönítessék 
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Egyébként indítványozzuk, hogy Leutner Károly pénztárnok az 1870. 
évi egyleti számadást illetőleg a további felelősség alól felmentessék. 

Kelt Pesten, 1872. febr. 15-kén. 
H u b a f f y M i h á l y . H o r v á t h Alajos. 

P r i b é k B é l a . 

A könyvtár megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése. 

Tisztelt közgyűlés! 
Az 1870. évi febr. 26-án tartott közgyűlésből alólirottak a könyvtár 

megvizsgálására kiküldetvén, eljárásunkról a következőkben tesszük meg 
jelentésünket. 

Az egylet könyvtára 1870. évben állott 408 önálló munkából = 1213 
kötetben. 

Az 1871. évi szaporodás tesz 42 önálló munkát = 60 kötetben. 
A bekötetlen folyóiratok tesznek 112 kötetet. 
A könyvtár áll tehát 450 önálló munkából = 1375 kötetben. 
A könyvtár, a folyóiratokat kivéve, a külön szakmák szerint van ren-

dezve, a régi helyett új lajstrom készíttetett és a könyvek sorszámmal elláttattak, 
ez által a könyvtár használata megkönnyíttetett. 

A régi lajstromot az újabban készülttel összehasonlítván, a bizottság 
meggyőződött, hogy az ú j lajstrom teljes pontossággal készült. 

A bizottság megvizsgálván e jegyzék alapján a könyvtárt, azt találta, 
hogy a könyvtárból hiányzanak a következő müvek: 

188. f. sz. a. Schüller Statistik des öst. u. ung. Eisenbahnen 1 füzet. 
191. Vereinbarungen des Vereins deutseher Eisenbahn-Verwaltungen 

über der Bau und die Betribseinrichtungen der Eisenbahnen 1 füzet. 
278. Stuart u. Revett, Dr. Wagner, Alterthümer v. Att ika 3 kötet 5 rajz. 
364. Legge sulle es propriazivni per causa di utiljta publica 1 füzet. 
Továbbá a régibb időből hiányzanak : Bömches Fr id r . „Die internatio-

nale Münz-, Mass- und Gewichts-Comiss. der Pariser Weltaust. 1867." 1 füzet. 
Bötticher C. Ornamenten-Bueh, Berlin 1834. 1 füzet. 
Durand. Perronets Werke, die Bescbreibung der Entwürfe vom Jahre 

1820. 1 köt. 1 atlas. 
Journal de menuisier 1867. Extait du Catalogue 1 füzet. 
Minutes of the comitá of couneiel un education 1 kötet . 
Zenker. Suezkanal 1869. 1 kötet. 
A könyvtárból jelenleg ki van kölcsönözve 36 tag által 73 db. könyv 

és folyóirat füzet. 
A folyóiratok betűrendben vannak rendezve, de még számmal ellátva 

nincsenek. 
* 



Az újabb folyóiratok közül 112 füzet nincs bekötve, s ennek tulajdo-
nítható, hogy azokból egyes számok hiányzanak. 

Hiányzanak ugyanis a következő számok Forster, Alig. Bauzeitung-ból 
1868. évről, 3., 4., 5., 6 füzet. 

Actionár 1870. évi folyamából 83-i szám. 
The Builder-ből 1868. évről, 1502, 1303, 1305, 1306 és 1313. 

„ 1869. „ 1367-től 1411-ig. 
„ 1870. „ 1431, 1440—1454. 

Giornale de Geni e Civil 1868-ról 12-ik. 
„ „ 1870-ről 12-ik. 

Deutsche Bau-Zeitung 1871-ről 3—21. 
Denkmáler der Baukunst 187%-röl 3-ik. 
The Engineer 1869-ről 707 sz. 
Gewerbeblatt aus Würtemberg 1869-ről, 12, 24, 29, 36, 41, 51, 52. 

„ „ „ 1870-ről, 14,22, 23,24, 28. 34,37, 4 5 , 5 1 . 
1871-ről, 9 ; 10, 11. 24, 48. 

„ für Hessen 1871-ről, 1, 2, 3, 4. 
Illustrirte Gewerbe-Zeitung 1871-ről, 12, 20. 
Moniteur des Inter. Mat. 1870-ről, 47, 50. 
Mechanics Magasine 1871, 2426, 2454, 2455, 
Nouvelles Annales de la construction 1871-ről, 5, 6, 7, 8. 
Organ für F . des Eisenbahnwesens 1968. 3 füzet. 
Ung. Centralblatt 1871. 16, 19, 23. 
Verhandlungen u. Mittheil. des n.-östr. Gewerbever. 1868-ról 1, 2, 3, 4, 22. 

„ „ „ 1869-ről 3, 25,37. 
Zeitung d. Vereins Deutsch. Eisenbahnver. 1871. 6. 
Zeitschrift d. östr. Ing.- u. Arch-Vereins 1870. 14, 16. 
A hiányzó füzetek és könyvek valószínűleg egyes tagok által vevény 

nélkül kölcsönöztettek ki s hogy ez jövőre ne történhessék, indítványozzuk, 
hogy bekötetlen folyóiratok egyes füzetei ki ne kölcsönöztessenek s az év 
elteltével a folyóiratok azonnal beköttessenek, továbbá, hogy a tagok szóllíttas-
sanak fel, miként a könyvtárból kikölcsönözött könyveket a leltározás teljes 
befejeztéig szolgáltassák be s jövőre vevény nélkül könyvek ki ne szolgáltas-
sanak. A most hiányzó számok pedig mielőbb kiegészíttessenek. 

A folyóiratoknak szintén sorszámmal ellátása most fog foganatosíttatni 
s ha ez befejezve lesz, szükségesnek tar t juk , hogy a könyvtár jegyzéke a 
közlönybe kinyomassék, hogy a tagok tudják, mely könyvek kaphatók meg 
az egyletben. 

A többire nézve a könyvtár rendben van s a könyvek állapota kielégítő. 
Pest, február 20-án. 1872. 

H u b a f f y M i h á l y . H o r v á t h A l a j o s . 
P r i b é k B é l a . 




