
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

LXV-dik választmányi ülés. *) 
1872. évi január 27-kén. 

E l n ö k : Melzner Antal, egyl. igazgató. 
J e l e n v o l t a k : Hieronymi Káro ly , Erdey Benedek, Herrick Ká-

roly, Ambrozovics Béla, Horváth Alajos, Leehner Gyula, Noy Béla, Pribék 
Béla, Szily Kálmán, Domaniczky István, Tolnay Lajos, Fésűs Mihály, Tarafás 
József, Éltető Elek. 

1. Olvastatott Hollán Ernő egyl. elnök levele, melyben többnemü el-
foglaltatása miatt lemondását jelenti be : 

A választmány egyhangúlag elhatározza, hogy elnök úr egy, Metzner 
Antal, Reitter Ferencz ós Domaniczky István tagokból álló küldöttség által 
kéressék fel, hogy lemondását vonja vissza, s az egyletet legalább még egy 
évig vezesse, felhatalmaztatván a titkárság arra, hogy netaláni tagadó válasz 
esetében, a közgyűlési napirendre az elnökválasztást is kitűzze. 

2. Olvastatott Lauka Józseffel a szótár kiadása iránt kötött s a múlt v. 
ülés határozata szerint módosított szerződés : 

Ugy a megváltoztatott §. szövege mint az egész szerződés véglegesen el-
fogadtatott, s annak az egylet nevében aláírására elnök s titkár hatalmazta-
tok fel. 

3. Az egyleti ház építése tárgyában HerrichK. jelenti, hogy az útcza azé-
losítés elhatároztatván, a telekből a Csillag-útcza mentén 29 széles, mintegy 
36 • öl terület elesik. 

E tárgyban határoztatott : 
1. Hogy az egylet jelen telkén még ez év folyamában egy megfelelő ház 

épitéíét foganatosítja. 
2. A házépítési ügyben kiküldve volt bizottság: t. i. Herrich Károly, Metz 

ner Antal s Ney Béla, kiegészítve Ybl Miklós és Tolnay Lajos tagokkal meg 

*) Utólagosan küldetett be, 
i 
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bizatik, hogy nevezett telekre egy háztervet és részletes költségvetést készít-
tessen, egyszóval: az egész ügy gyors és sikeres keresztülvitele iránt, a leg-
közelebbi választmányi ülés elé formulázott indítványt terjesszen, melynek alap-
ján a választmány a közgyűlésnek előterjesztést tesz, s annak határozatát il-
letőleg beleegyezését kikéri. 

Könyvtárnok előterjeszti a beszerzésre ajánlott könyvek czí m jegyzékét: 
Az ez évben beszerzendő könyvek megállapítására könyvtámokkal 

együttesen Kherndl Antal, Hieronymi Károly és Tolnay Lajos küldetnek ki. 
5. Szily Kálmán indítványozza, hogy az alapszabályok 10. §. értelme-

zése körvonalaztatván, megvitatás alá vétessék és értelmezése megállapít-
tassék. 

A választmány kimondja: hogy e §. akként értelmezendő, hogy minden 
tag 5 évre kötelezi magát a tagságra, szabadságában állván az 5 év elteltével 
bármely időben kilépni azon határozatok megtartása mellett, melyek az alap-
szabályokban ily esetben követeltetnek. . 

Ezen értelmezés esetleg a közgyűlésen is, mint a választmány megállapí-
tása előterjesztendő. 

6. Olvastatott 10. egyleti tag által beterjesztett azon inditvány, mely 
szerint, a napirenden levő nagy vasúti szerződés az egylet egy szakülésén vi-
tatás alá vétessék : 

Az inditvány elfogadtatott. 
7. Uj tagokul bejelentettek : 
Wimmer Lipót, Buda ajánlja Münzborger Máté 
Nóvák Vilmos -„ „ „ „ 
Felvétetvén erről értesitendők lesznek. 

• 8. A jegyzőkönyv hitelesítésére : 
Pribék Béla és Horváth Lajos tagok kéretnek fel. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s 

1872. évi márczius 22-kén. 

E l n ö k : Herrieh Károly. 
Jelen volt 25 egyleti tag. 
T á r g y : Punezmann Gyula „Az é p i t é s z e t i s t y l e k f e j l ő d é s -

t ö r t é n e t é r ő l " tartott értekezést. 
Előadó az emberiség legkezdetlegesebb korszakától kezdve egész a 

XIX. század kezdetéig fejtegeté az építészet fejlődésének történetét, különös 
A magy. mérn. és épit-egyl. közt. VX. köt. 12 
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tekintetet fordítván a politikai és vallási mozgalmaknak az építészetre 
való befolyására. Az értekezés főbb momentumai következőkben csopor-
tosíthatók. 

Az építészetnek kezdettől fogva feladata: bizonyos tér t vagy ürt, e végre 
kiválasztott épitési anyagból képezett közeggel úgy zárni körül, hogy az a 
kültormészet kedvezőtlen behatásaitól lehetőleg megóva, az ember nyugalmára 
vagy elvonult működéséi-e alkalmas legyen. 

E körülzárt tér- vagy űrnek, legkezdetlegesebb alakjában is, három fő 
alkatrésze van : t. i. a padolat, menyezet és falazat, ezekbez még az oszlop és 
födél, mint lényeges kiegészítő járul, melyek együtt az építészet öt alapelemét 
képezik. 

Ez öt alap elem közül a menyezet szerkezete tulajdonkép mindig 
a döntő momentum a stylek alakulására nézve és miután a szerkezet alakja 
mindig függ az anyag egyik vagy másik szilárdságának mikénti igénybevé-
telétől, a szilárdság ismerete és helyes felhasználása után alakulnak mindig a 
menyezet és ezzel kapcsolatban a műidomok. 

A menyezetek szerkezeténél először is az anyag viszonylagos szilárdságát 
látjuk igénybevéve a miért a legrégibb chaldeai, egyptomi és görög építé-
szetnek e g y közös jellege v a n : a sík menyezetben; de míg a két előbbi csak 
óriási méreteivel döbbenti meg a szemlélőt, és nyilván mu tatja, hogy a szi-
lárdság határainak nem ismerése által az előállított tér nagysága semmi arány-
ban sincs a felhasznált anyag mennyiségével — a görög építészek a viszony-
lagos szilárdsági határ biztos tudatában teljesen kifejlett forma nyelvezetének 
bűvös harmóniájával árasztja el csodálatraméltó alkotásait. 

Az ős Róma már nem elégedett meg a lapos menyezettel, hanem az 
anyagok visszható szilárdsága alapján k i fe j te t tea boltozat formáit és pedig 
először a kupolát, majd a donga- és végre a keresztboltozatot, melyeknek el-
seje az Angustus idejében épült Pantheonban, a két utóbbi boltalakzat pedig 
a fürdőknél nyerte nagy mérvű alkalmazását. 

Rómának régibb basilikái (melyeknek ős alakja az egyptomi Karnaki 
palotában található) még sík menyezettel bírnak. Az első tűzmentesen bolto-
zo t basilikát Constantin császár építette, melylyel a római építészetnek fénykora 
be is végződött. 

Az akkor már erős gyökeret vert kereszténység a basilika alaprajzát 
elfogadta s fő érdeme: ez ős alaprajznak sokszorosan módositott kifejtése. 

A népvándorlás viharaiban az antik művészet mindinkább hanyatlás-
nak indult éa a római építészet technikája csakis Bizanczban mentetett meg a 
felejtés veszélye elől, hol mindinkább tovább fejlesztetvén a 6-ik században 
Justinián császár által épített Hagia-Sófia mai napig fenálló templomában érte 
el fejlődésének tetőpontját. E styl Ravenna- Ve'enczénél Európa legnyugatibb 
részeibe elhatott, mig végre 1000 körül Nagy Károly császár az aacheni székes 
egyházat bizanczi stylben építette. 



1 6 3 

A 7-ik század elején megindult arabs bódítók nyomait a csúcs ívben, egy 
új önálló építészeti forma jelzi, moly első alkalmazását Amrucb Califa Cacroi 
mecsetjén találta- A csúsív csakhamar alkalmazást nyert a keresztény temp-
lomokban is, de fél évezredig tartott, míg ebből és más szé'szórt elemekből 
a góth és normáng styl fejlődött. 

A Xl-ik század elején keletkező román styl az antik rómainak tovább-
fejlesztése Európa nyugati és éjszaki vidékein az akkori kor sajátságos fel-
fogása szerint; legnagyobb fejlődésnek Francziaországban örvendett és onnan 
Európa minden részeiben, Olasz-, Német- és Magyarországban is elha'ott, 
Olaszországban legszebb példánya a pisai, Németországban a mainczi, worro-
si éá speieri székesegyházak , Magyarorszában a lébenyi és szent-jáki 
templomok. 

A góth építészet alapját IV. Lajos franczia király építész- minisztere, 
Sujet apát vetette meg. Az 1140-ben épült Szt.-Denis templomban, melynek 
leglényegesebb szerkezeti momentuma, a csúcsíves hosszúkás keresztboltozat, 
kapcsolatban a támpillérrel. Merészmagasba törő idomzatai Olaszország ki-
vételével egész Európa templomépítészetében általános alkalmazást találtak, 
míg tökéletesebb megtestesitését a kölni dómban leljük. 

A nagy szellemi mozgalom a XlII-ik századvégén és XlV-ik kezdetén 
melyet Olaszországban Dante oly dicsőén képvisel, továbbá a góth styl hódi 
tása elleni küzdelem ugyanott létre hozta az úgynevezett renaissance stylt, 
mely az antik stylnek felelevenité se és müidomainak gyakorlati alkalmazásá-
ból áll. Filippó Brunelescó-é az érdem, hogy nagy szerű tette, a florenczi 
domkupolyának 1420-ban történt tervezése és építése által, a/i antik mttido-
mokat ismét érvényre és általános elismerésre juttatta. Legmagasabb fokát 
a renaissance épitészet Bramance mester müveiben érte el, kinek halála után 
gyors hanyatlásnak indult, mely a barock és rococo styl mértéktelen elvfdu-
lásában végződött. 

A XlX-ik század építészetét előadó fe'eslegesnek találta ezúttal tárgyalni 
minthogy erről a M. mérnök és építész-egylet közlönye legutóbbi számában 
hozott Ney Béla tagtárstól egy szakavatott tollal írt értekezést. 

Előadás végeztével a gyűlés befejeztetett. 

A mii- és középítészeti osztály szakülése. 
1 8 7 2 . évi april 2-áu. 

E l n ö k : Ybl Miklós. 
J e l e n v o l t a k : Wéber Antal, Ney Béla, Punezmann, Schmidt József, 

Feszty, Bukovits, Kalina és több egyleti tag. 
12* 



164 

1. Olvastatott Ternyey Tamás éghetlen fedélszerkezeti találmányá-
nak bírálata (beadva Schmidt Ferenez tagtárs által.) 

A szakülés a bírálattal megbízott Schmidt Ferenez úr véleményét, mely-
ben alaposan kifejtetik, hogy Ternyey úr fedélszerkezete éghetlen ugyan, 
mint minden más boltozat, de sem olcsóság, sem czélszerüség, sem szépség és 
könnyű javítás tekintetéből nem ajánlható, egész terjedelmében magáévá 
teszi, s a feltalálót erről a bírálati jelentés ide vonatkozó részleteinek másolati 
közlése által kivánja értesíttetni. 

2. A tordai ref. templom tornyának bemutatott tervezetére vonatkozó 
lag az egylethez intézett kérdésekben a szakosztály véleménye következők-
ben nyilvánul : 

Hogy a bemutatott toronyterv egyáltalában meg nem felel az építészeti 
ízlés kívánalmainak, s bogy ugyanazon költséggel ízlésteljesebb és a temp-
lom styljének megfelelőbb tornyot lehetséges építtetni. E tekintetben azonban 
valamint az ú j terv költségeit illetőleg is legczélszerübbnek látja a kérdést 
intézett egyházi tanácsotSteindl vagy Scbuleképítész urakhoz utasitani, azért is, 
mert nevezett épitészek kiválóan gótli stylben dolgoznak, de legfőkép azért, 
mert Erdélyben foglalkozásuk lévén, a tordai torony épitésének vezetését a 
nagy távolság miatt egyedül csak ők vállalhatnák magokra. 

3. Olvastatott a fővárosi közmunkák tanácsának átirata a sugáruti te-
lekcsoportozatra beküldött tervek pályázati eredményére vonatkozólag. 

Tudomásul vétetik. 
4. A bizottsági bírálatra kiadott Jánoska Nándor-féíe „Építési tanácsadó" 

iránti vélemény úgy a müszerzője mint az egyleti titkárság részéről sürgettetvén : 
A bíráló bizottság tagjai Steindl, Schnedár és Pucher urak Punczmann 

jegyző úr által Írásban felkéretni határoztattak, hogy a kérdéses dolgozatra 
vonatkozó véleményt mielőbb adják be. 

5. Feszty szaktárs tekintettel arra , hogy a nagyobb mérvű, különösen 
az országos épitések kiadásánál ez ideig követett eljárás, mely szerint egyes 
elismert hirü építészek bízattak meg a tervek készítésével, az ifjabb építészi 
erőket a nagyobb szabású tervezésekből egészen kizárja s ez által a fiatalabb 
erők feltűnésének vagy fejlődhetésónek valóságos akadályt vet, indítványozza: 
hogy miután magán úton nyert értesülés szerint a pesti műegyetem terve-
zésénél ugyancsak a fentemlített eljárás van kilátásba helyezve— intéztessék 
az egylet részéről felhívás a nagyméltóságú vallás- és közoktatási miniszter 
úrhoz, melyben kifejtetvén az eddig követett eljárásnak az i f jabb épitész erők 
fejlődését zsibbasztó befolyása, az egylet azon kérelme nyerne határozott ki-
fejezést, hogy ha a jelen viszonyok közt egy teljesen nyílt pályazattól a kí-
vánt eredményt elvárni nem is lehet, a terv készítési direet megbízások m e 1-
I e t t hívja pályázatra az i f jabb erőket is az által, hogy a megbízásokra szánt 
tiszteletdíjak bizonyos részét nyilvános pályadíjak kitűzésére fordítsa, s 
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ezen egyesített intézkedése által az ifjabb épitészek müveit is vonja be a kivi-
telre való versenyzés sorompóiba, melyek ezideig előttök zárva tartattak-

A tett indítvány akkép fogadtatott el, hogy egy: Ney Béla, Feszty és 
Punczmann urakból álló szűkebb bizottság megbízatott, a közoktatási minisz-
ter úrhoz intézendő felirat szerkesztésével, mely az egylet legközelebbi választ -
máuyi ülésének beterjesztetvén onnan a biztosan várható kedvező határo-
zathoz képest, az egylet választmánya nevében és útján terjesztessék fel az 
illető helyre. 

Egyéb tárgy nem lévén az ülés bezáratott. 

LXlX-dik választmányi ülés. 
1872. évi april 6-án. 

E l n ö k : Herrich Károly a 2-ik szakosztály elnöke. 
J e l e n v o l t választmányi tagok : Reitter Ferencz, Metzner Antal, 

Horváth Lajos, Erdey Benedek, Leutncr Károly, Hieronymi Károly, Puncz-
mann Gyula, Ghiczy Béla, Lechner Gyula, Domaniczky István, Hajna l Antal, 
Pribék Béla, Horváth Alajos, Ney Béla, Lechner Lajos, Nagy János, Naszlu-
hácz Lajos, Tolnay Lajos, Zofahl Gusztáv, Tarafás József, Éltető Elek, Fábián 
János és Weber Antal. 

1. Olvastatott a mii és köz-épitészeti szakosztály 1872. april 2-án tartott 
osztályülésének Ternyei Tamás éghetlen fedélszerkezeti találmányára és a 
tordai toronytervre vonatkozó véleménye. 

Ternyei Tamás úrnak és a tordai ref. egyháztanácsnak másolatban meg 
küldetni határoztatik. 

2. Olvastatván ugyanezen szakosztályi ülés jegyzökönyvének Feszty 
építész tagtárs inditványáx-a vonatkozó pontja, 

a választmány a szakosztályi határozat azon részét, mely az i í jabb épí-
tész erők közreműködésének az országos épitmények tervezésénél tért óhajt 
nyitni — egyhangúlag helyeselte; a körül azonban vájjon az ez iránt a köz-
oktatási minisztorhez intézendő felterjesztés az általános pályázatok elvi fölé 
nyének fejtegetésébe bocsátkozzék-e ? hosszas és igen élénk vitatkozás fej-
lődött ki, mely kérdés . . . szembon Hieronymi Károly azon indítványával, hogy 
az általános pályázati eljárás előnyei fejtegetésének mellőzésével, az egylet 
csak arra kérje fel a minisztériumot, hogy — amint ez a sugáruti házcsoporto-
zatra vonatkozólag annak idején tör tént— az egylet jelenlig is mint olyan, 
tervkészítéssel megbizassék. . . . névszerinti szavazás útján 14 szavazattal 10 
ellenében igenlőleg döntetvén el; a felterjesztési javaslat néhány c - e k é y e b b 
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és irálybeli módosításokban álló átdolgozás végett az osztály által kiküldőt ' és 
Nagy János és Ambrozovits Béla tagokkal bővített bizottságnak kiadatott 

3. Bemutatott a zürichi magyar egylet 187'A évről szóló idősz ki 
jelentése. 

Tudomásul vétetett. 
4. U j tagokúi bejelentetnek : 
]. Klimm Mihály, Buda ajánlja Leutner Károly. 
2. Obláth Mór, O-Becse „ Dorogsághi Dénes. 
3. .lung Tivadar, Pest „ ifj. Schneider Alajos. 
Kik is tagokúi felvétetvén, erről értesitendők lesznek. 

E g y e t e m e s szak i i l é s . 
1872. évi april 11-kén. 

E l n ö k : Naszluhácz Lajos. 
J e l e n v o 11: 35 egyleti tag. 
Elnök a gyűlést megnyitván, mindenekelőtt War tha Vincze : a rajzokfény-

irászati másolásának egy igen egyszerű módját ismerteti, mely szerint bár-
mely nemű rajz, különös előkészülék vagy drága vegyszerek nélkül bárki által 
is igen rövid idő alatt tetszésszerinti mennyiségben lemásolható. 

A nagy érdekkel hallgatott, kísérletekkel összekötött értekezés folyamán 
Wartha Vincze úr előadta, hogy a rajzok fényirászati másolása tu la j donképen 
nem új találmány, a mennyiben azt Fox Talbot már 1839-ben ismerte és róla 
értekezett; de a rajzot elfogadó papírlap complicált előkészítésének nehéz 
ségei e módot még a laikusok számára megközelíthetlenné tették-

Vogel berlini tanár már egyszerűsítette a papírnak valamely sóval való 
előkészitését; de az előadás közben bemutatott egyszerű másolási mód felta-
találásának érdeme a berlini Romáin Talboté, ki a papirt ezüstsó, tojásfehér, 
és czitromsivból álló koverékóvel akkóp képes előkészíteni, hogy az sötét, 
száraz helyen tartva, több hónap alat t sem veszti el a fény behatása iránti érzé-
kenységét. 

Ily módon előkészített s a forgalomban Albumin-papír név alatt ism«rt 
papírnak alkalmazásával a másolás abban áll, hogy a másolandó ra jz egy üveg 
aljú rámába tétetik, arra fényes lapjával kiteríttetvén az Alburnin papír: az 
egész leszorittatik és a fénynek kitétetik 3—4. perczig vagy 1 /4— Va óráig a 
szerint, a mint az eredeti lajz szalma- vagy más hasonló vékonyságú papíron, 
vagy pedig egyéb vastagabb fajú rajzpapiron van. 

Az így előálló kép negatív lesz, melyről a positiv hasonló kezelés útján 
állíttatik »lő. 
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Az így nyert másolati kép kétszer háromszor vizzel kimosandó; a kép-
nek rögzítése ekkor a papírlapnak alkénessavas nátron (unterschwefligsaures 
Nátron) oldattal való kezelésével történik, mely után a másolat még 5-ször 
6-szor tiszta vizzel öblítendő. A másolat sötét szinét cyankalium oldattal (18 
rész cyankalium 5003 rész viz) tetszés szerint enyhíthetni; mely kezelés 
után azonban a rajz ismét tiszta vizzel kimosandó. A crayonrajzhoz hasonló 
színt lehet adni a másolatnak, ha az aranyoldattal újra megmosatik, és tiszta 
vízben kiáztattatik. 

Végre a másolati rajz szinezése is sikerrel eszközölhető az Albumin-
papir készítőjénél kapható Anilin színekkel. 

Ezután Vidéky László úr olvasta tél az asphaltról minden részletekbe be-
ható alapos tanulmánynyal irt dolgozatát, melyben az asp'naltnak természetes 
tulajdonait, különféle fajait, leihelyeit és felhasználásának háromféle módját 
is mertette. Előadásában éi-dekes felvilágosításokat közölt azasphaltnak a g y a -
korlati életben kocsiutak, járdák és alapozásokra alkalmazásának módjáíról 
előnyeiről és költségeiről. 

A nagy gyakorlati értékű tanúlmányt felolvasó úr az egylet közlönye 
számára is szíves volt átengedni. 

Egyéb tárgy nem lévén a szakülés bezáratott. 

LXXik v á l a s z t m á n y i ülés . 
1872. évi april 13-kán. 

E l n ö k : Reitter Ferencz, egyl. másodalelnök. 
J e l e n vo I t választmányi tagok: Herrich Károly, Ambrozovics Béla, 

Meczner Antal, Horváth Lajos, Leutoer Károly, Hieronymi Károly, Puncz 
mann Gyula, Lechner Gyula, Hajnal Antal, Horváth Alajos, Nay Béla, Lech-
ner Lajos, Nagy János. Naszluhácz Lajos, Tolnay Lajos, Éltető Elek, Fábián 
János, Weber Antal, Erdey Benedek, Szily Kálmán és Nagy László. 

1. A m b r o z o v i c s B é l a , mint a közoktatási miniszterhez intézendő 
felirat szerkesztésére a múlt választmányi ülésből kiküldött bizottság előadója, 
felolvassa a bizottság által kidolgozott felirati javaslat ide mellékelt*) szövegét. 

*) Nmlságú vallás és közoktatási Miniszter úr ! A m. mérn. és épit. egylet alapszabályilag 
kifejezett czélja: Magyarországon a műszaki és építészeti iigy érdekeit előmozdítani. 

E czélt tartva szem előtt, az egylet által reáruházott kötelességénél fogva hivatva érzi 
magát az egylet választmánya most, midőn Nmságod részéről több nagyobb szabású építkezés 
foganatosítása van köztudomásúlag kilátásba helyezve, ezek terveztetését illetőleg, az egylet 
mii- és köxépitészeti szakosztálya általjavasolt oly eljárást ajánlani Nmlgod figyelmébe, m'íly it 



1 6 8 

A felolvasott dolgozat, ú j ra felidézte a múlt ülés alkalmával falmeriilt 
elvi vitát, mely a választmányt ismét két ellenkező nézetű részre oszlatta. 

Egyik oldalról az állíttatott, hogy ezen javaslat még inkább előtérbe 
tolja az általános pályázat elvi fölényét, mint az átdolgozás végett kiadott ja -
vaslat, holott az átdolgoztatás czélja bizonyára inkább ezen irány enyhítése 
volt; kiemeltetett, hogy a javaslatban a fiatalabb h a z a i szakerők iránti te-
kintet nincs eléggé hangsúlyozva, hogy ezen javaslatban egy új, előbb meg 
nem vitatott eszme: a megbízatás utján készült terveknek a pályázatba való 
bevonása érintetik; végre kifogás tétetett a javaslat elméleti, fejtegető iránya 
ellen, mely inkább valamely folyóiratban mint egy miniszterhez intézendő felter-
jesztésben volna helyén, végre a szöveg oktató, leczkéztetö hangja ellen 

midőn egy részről a sikert egyáltalában nem koczkáztatná, másrészről hazánkban az épitészeti 
iigy fejlődésének hatalmas lendületet adna. 

A nagyobb mérvű s különösen az országos jellegű építkezések tervezése- s művezetését 
illetőleg a kormány által követett eljárás nálunk eddigelé, majdnem kizárólag az volt, hogy 
egy vagy több elismert képességű épitész bízatott meg, egyenes fölhívás utján, ebbeli munká-
latokkal. 

Ezen eljárás bizonyos körülmények közt, különösen midőn az idő kérdése döntőleg esik 
a mérlegbe, valamint akkor is, midőn a műtárgy még teljesen meg nem állapitott programmjára 
nézve is az illető szakférfiaktól vár ják a döntő vagy legalább irányadó eszmét, kétségtelenül 
helyes, a mennyiben a tervezéssel megbízott, általánosan elismert tekiutélyü szakférfiak egyéni-
sége már némi zálogát foglalja magában annak, hogy a kitűzött határidő alatt biztosau fog 
kedvező eredmény eléretni. 

Más körülmények közt azonban ezen eljárásnak helyessége, — országos építkezésnél 
talán még jogosultsága is ,— az általános pályázattal szemben, különösen amidőn a fent ki-
emelt két körülmény egyike sem forog fenn legalább is kétségbevonható. 

A főérv, mely az általános pályázat ellen fölhozatni szokott, hogy t. i. az abban való 
részvétre az elismert tekintélyek megnycrhetők nom volnának — eltekintve attól, hogy ez 
némileg az egyenes megbízatás ellen is fölhozható, ha t. i. többeu bízatnak ineg, s eltekintve 
attól, hogy a tények már igen sok esetben az ellenkezőről tannskodtak — nézetünk szerint-e 
fő érv már magában hordja az egyenes megbízás melletti tervoztetés elve alkalmazásának — 
rendes körülmények közti — elitélését. Mert mi egyéb tarthatná valakit vissza az általános 
pályázattól, mint a lcgyözetés lehetősége ? . . . Igaz hogy ezen csak „lehetőségnek" v a 1 ó-
s z i n ü s é g áldoztatik föl, a mennyiben valószínű, hogy a legjobb tervet a legkitűnőbbnek 
i s m e r t egyén szolgáltatná ; de nem tagadható, hogy az általános pályázat elvének követke-
zote» alkalmazása által a fönebbi ellenvetés nyomatéka mindinkább gyengülni fogna. A ma-
guknak tekintélyt már kivívott szakférfiak csakhamar belátnák, hogy a pályázattól való visz-
szamaradásuk által semmit sem nyernek ép úgy, a mint a pályázatban való részvétel által sem-
mit sem veszítenek : Nem veszítenek anyagilag, mert az egy-egy műtárgyra kitűzött, rendesen 
több pályadijak oly jelentékenyek, hogy az egyiknek vagy másiknajc egy vagy más alkalommal 
megnyerése — a mire pedig kitűnő épitész bizton számithat, — kárpótlást nyújt a siker 
nélküli pályázatra fordított munkáért is. Nem veszítenek hírnevükben sem, mert a győztes 
érdeme csorbítatlanul hagyja ellenfelének előbb szerzett érdemeit. A mennyiben pedig a pályá-
zattól /aló tartózkodás a be nem bizonyított legyőzhetlenség dieslförénok fenntartására volna 
irányozva, —- ha szabad úgy neveznünk — ez oly kórjelenség, melynek előmozditásásra leg-
kevésbbé lehet hivatva épen egy ország kormánya. 

Bármeunyire eltérők legyenek is egyébiránt e tekintetben még a nézetek, egy hátráuya 
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stb. s ennélfogva az egész szöveg elvetése és új bizottság kiküldése hozatott 
javaslatba. 

Ezek ellenében felhozatott a másik oldalról, hogy a bizottság a múlt 
ülés többségének felfogását tartva szem előtt, a választmány határozatának 
felelt meg, midőn az általános pályázat elvet nem tolta u^yan inkább elöt írbe 
mint az első javaslat, de az emebben csak az odaállított elv helyességének le-
hetőleg rövid bizonyításába, a javaslat indokolásába bocsátkozott; s e részben 
czélszerübbnek látta épen a gyakorlat szempontjából tenni szokott legfőbb 
ellenvetést eleve megczáfolni, mint az általánosan ismert előnyöket egyenkint 
felsorolni, hogy az egyenes megbízatás ut ján készülő terveknek az általános 
pályázatba való bevonása a múlt választmányi ülésen meg nem vitatott eszme 

az egyenes megbízás útján való terveztetésnek minden kétségen felül áll, és ez az : hogy iljabb 
hazai .szakerőink elöl, a tehetségeik fejlesztésére és képességeik kitüntetésére legalkalma-
sabb pályatért elzárja, inig az általános pályázatnak nem egy azelőtt ismeretlen egyéniség 
köszönheti szakférfiúi hírnevét. 

S épen ezen szempont az, mely az egylet választmányát arra indítja, liogy az általános 
pályázat érdekében való fölszólalására azt az alkalmat használja föl, a inidön oly országos 
építkezésekről van szó, a melyeknél — a művész ihletének, ép oly fontos szerep jutván mint a 
szakférfiú tapasztalásának — az általános pályázat leginkább van helyén, s melyek az ország 
azon miniszterének hatáskörében lesznek foganatosítandók, ki, mint az ország mivelödési érde-
keinek kiválólag képviselője, leginkább van hivatva e szempontot is kellőleg méltányolni. 

Egyébiránt a magy. mérnök ós épitész-egylet mii és középitészeti szakosztályának ja-
vaslata a Nmságod hatáskörében foganatosítandó országos jellegi! építkezésekre nézve, milyenek 
a műegyetem, az orvosi egyetem stb. a lehetőségig számolva a nem várt eshetőségekkel is, nem 
az általános pályázat kizárólagos, hanem annak az egyenes megbízással egyesítve leendő al-
kalmazására vonatkozik, n.ely eljárás, mint a két elv közti közvetítő átmeneti intézkedés, min-
denesetre figyelmet érdemel. 

A javaslat abban á l l : hogy a tervkészítésre szánt összeg egy része általános pályadíjul 
kitüzessék ; a melyre mindenki, — esetleg még az egyenes megbízatás folytán készült tervek 
illetőleg terv is, pályázhasson úgy, hogy az egyenes megbízatásban részesült egyének számára 
biztosított díjak, csak az illetőknek a pályázáshoz való megnyerésére, tehát a kitűzött czél" 
nak minden eshetőség ellenében leendő biztosítására szolgálnának. 

Hogy ezen feltétel, különösen ez utóbbi, esetleg nyújtandó kedvezés mellett is a meg-
bízatást az illetők visszautasítani fognák, az még kevésbbé föltehető, mint az, hogy az álta-
lános pályázatban részt nem vennének ; mert munkájuk díja biztosítva vau számukra. Ha pedig 
már ezen előny, s e mellett az általános dij és ekkor az építkezés vezetése megnyerésének re-
ménye sem birna elég vonzerővel arra nézve, a kit képességének tudata különben is pályázatra 
serkent, akkor ennek kulcsa, — ha különben az illető a tervkészítésre vállalkozni hajlandó 
lett volna — valóban oly indokokban volna keresendő, melyek egy ország kormánya részéről 
rendes körülmények közt figyelemre alig számíthatnak. 

Midőn ezen javaslatot, a z o n e s e t r e , ha nem méltóztatnék előbb az általános pályá-
zattal kísérletet tenni, a legmelegebben bátorkodunk Nmságod figyelmébe ajánlani, legyen sza-
bad azon meggyőződésünknek adui kifejezést, hogy nézetünk őszinte és tiszteletteljes nyilvání-
tásával és a javaslat indokolására szükségesnek vélt fejtegetésekkel is hozzájárultunk azon 
kérdés tisztázásához, mely ez idő szerint még eldöntetlen kérdésnek tekintetik, egyébiránt 
Nmságod bölc3 és az irányadó tényezők siámbavételével történendő elhatározása iránt a leg-
nagyobb bizalommal viseltetvén. 
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ugyan, s a szakosztály jegyzőkönyvében sem talált szabatos kifejezést, dehogy 
az a szakosztály tagjainak is szemei előtt lebegett. Egyébiránt pedig ez a ter-
vezéssel megbizandó kitűnő szakfértiaknak e s e t l e g nyújtható kedvezmény 
ként van csak endítve. A mi azt illeti, hogy a hazai erőkre van tekintet nincs 
eléggé kiemelve, megjegyeztetett, hogy az a javaslatban meg való említve, 
de a bizottság nem látta czélszerünek azt annyira kiemelni, hogy hazai erőink 
féltése a külföldiekkel való verseny ellenében legyen kiolvasható, egyébiránt 
ezen pótolható netaláni hiány, valamint az irály ellen tett kifogások nem szol-
gálhatnak indokul arra, hogy a szöveg a részletes tárgyalás alapjául ne 
vétessék. 

Hosszas vitatkozás után elnök felteszi a kérdést: „elfogadja-e a választ-
mány a szöveget, vagy nem?" és névszerinti szavazásra hivta fel a választ-
mányi tagokat. Szavazás közben azon kérdésre, vájjon szavazhatnak-e azok, 
kik későn érkezvén a szöveget nem hallották ? Szily Kálmán megjegyzi, hogy 
az alapszabályok értelmében valamely határozatra a j e l e n l e v ő választ 
mányi tagok többségének hozzájárulása kívántatik meg. Ezen megjegyzésre 
ellenészrevétel nem tétetett. 

„Igen a-nel szavaztak : 
Nagy János, Punczmann Gyula, Ney Béla, Hajnal Antal, Erdey Bene-

dek, Weber Antal, Éltető Elek, Fábián János, Reitter Ferencz és Ambrozo-
vics Béla. 

„Nem"-el szavaztak : Hieronyini Károly, Lechner Gyula, Herrich K á 
roly, Szily Kálmán, Metzner Antal.Horváth Lajos,Nagy László és Naszluhácz 
Lajos. 

Nem szavaztak: 
Tolnay Lajos, Leutner Károly és Horváth Alajos. 
A választmányi póttagok ép úgy mint a múlt ülésen ez alkalommal is 

szavaztak. 
E szerint a szöveg, a jelenvoltak általános többségét meg nem nyervén, 

elvettetett; N e y Béla tiltakozik azon anomalia ellen, hogy 7 szavazat győz-
zön 10 ellenében, s ezen tiltakozását a jegyzőkönyvbe felvétetni kivánja. 

Ezután elnök az új bizottság tagjainak megválasztására kérte fel a vá-
lasztmányt. A szöveg pártolói részéről megjegyeztetvén, hogy : ha az ujonan 
kiküldendő bizottságnak is a máit választmányi ülés határozata alapján az 
általános pályázat elvi előnyeinek kiemelése adatik utasításúl — a mint ez 
nézetök szerint máskép nem is lehet — az általa kidolgozandó felirati javas-
latra ugyanaz a sors vár, mint a most elvetett javaslatra: az ellenoldalról az 
általános pályázat elvi előnyei fejtegetésének mellőzése új indítványkép hoza-
tott szőnyegre, melynek a jelen ülésen leendő tárgyalása ellen azonban az elejtett 
szöveg pártolói tiltakoztak, minthogy nézetük szerint egy előbbi választmány 
elvi határozata, anélkül, hogy ez külön napirendre kitűzve lett volna meg nem 
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dönthető, és a jelen választmányi ülés által eldöntött elv alapján készült ja vas-
lat s z ö v e g é n e k megállapitása volt kitűzve. 

Az erre következett igen élénk vita folyamában P u n c z m a n n Gyula 
következő közvetítő indítványnyal lépett fel. 

1-ör. A nélkül, hogy ez alkalom mai a nyilvános pályázat elvi fontossága 
részletesen fejtegettetnék, kérjo meg az egylet, a m. kir. közoktatási miniszté-
riumot, hogy a legközelebbi jövőben kilátásba helyezett országos középületek, 
mint p. o. a műegyetem, orvosi egyetem és egyetemi könyvtár stb. terveinek 
megszerzésére nyilvános pályázatot i s hirdessen. 

2-or. Küldjön ki a választmány egy külön hzottságot, melynek feladata 
volna az országos középületek terveztetésénél követendő leghelyesebb eljárás 
kimutatását és a nyilvános pályázatnál alkalmazandó elvek megállapítását és 
kifejtését emlékiratba foglalni, mely az egylet által való elfogadása esetén 
mint külön felterjesztés az ös szes minisztériumhoz lesz intézendő. 

Mely indítvány élénk vitatkozás után végre tárgyalásra boesájtatván 
szótöbbséggel határozattá is emeltetett és a vallás- és közoktatási miniszterhez 
intézendő új felirat szerkesztésével is az előbbi bizottság küldetett ki. 

2. Olvastatott a magyar tudományos Akadémia átirata, melyben az egy-
let az Akadémia által kiadandó tudományos munkák megválasztására kikül-
dött bizottságba kebeléből egy tagnak kiküldésére kéretik. 

Kiküldetett Ambrozovics Béla egyleti t i tkár. 
3. Új tagokúi bejelentettek : 
Fleischmann József, Tisza Új lak , ajánlja Janovics Frigyes 
Péchy Imre, Buda, „ Hajnal Antal. 
PrechofFer Károly, Eperjes, „ Deák Mihály. 
Liedemann Emil, „ Banovics. 
Kik is tagokul felvétetvén erről értesítendők lesznek. 
4. A múlt választmányi és a jelen választmányi ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésével 
Lechner Gyula és Punczmann Gyula választmányi tagok bizattak meg 

LXXL választmányi illés. 
1872. évi april 20-kán. 

E l n ö k : Hollán Ernő, egyleti elnök. 
J e l e n v o l t a k : Reitter Forencz, Metzner Antal, Ambrozovics Béla, 

Horváth Lajos, Erdey Benedek, Leutner Károly, Hieronymi Károly, Herrich 
Károly, Punczmann Gyula, Ghiezy Béla, Lechner Gyula, Domaniczki István. 
Hajnal Antal, Szahlender Károly, Horváth Alajos, Ney Béla, Kherndl Antal. 
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Nagy János, Tolnay Lajos, Zofáhl Gusztáv, Fábián János, Weber Antal és 
Tavafás József. 

1. Ambrozovics Béla a közoktatási miniszterhez intézendő feliratnak a 
múlt választmányi ülés határozata értelmében leendő szerkesztésére kiküldött 
bizottság nevében jelenti, hogy a bizottság az új felirati javaslatot elkészítette ; 
mielőtt azonban azt felolvasná, szükségesnek tar t ja megemlíteni, hogy a bi-
zottságon kívül álló tagtárs által a miniszterhez intézendő felirat tartalmát 
illetőleg egy egészen ú j eszme pendíttetett meg, mely a bizottság jelenvolt 
tagjai részéről köztetszéssel fogadtatván az e bizottság indítványakép szándé-
koltatott a választmány elé hozatni. Ezen javaslat szerint a miniszter úr a 
műegyetemi tanári kar által benyújtott programm véleményezés végett leendő 
megküldésére és azon esetre, ha az egylet ezen kivánsága bármely oknál fogva 
teljesíthető nom lenne, arra volna megkérendő, hogy azon esetben is, ha a 
tervkészítéssel egyes elismert szaktekintélyek bízatnának meg, nyilvános 
pályázatot is kiírni méltóztassék. 

A bizottság néhány tagja azonban bővebb megfontolás után nem mutat-
kozván hajlandónak az indítványt a magáévá tenni, az nem mint a bizottság 

. indítványa — a mint ez a meghívókon bejelentetett — hanem Hieronymi tag-
társ által mint sajátja fog a választmány elé terjesztetni. 

A bizottság által készített felirati javaslat felolvasása után, Hieronymi 
Károly fentérintett indítványát bővebben kifejtvén, azt egy általa készített 
felirati javaslat alakjában terjeszti elő. 

A két felirat fölött folyt rövid eszmecsere után — 
Hieronymi indítványa elvben egyhangúlag elfogadtatott és felirati 

javaslata részletes tárgyalás alapjául elfogadtatván, a pontonkénti meg-
vitatás alkalmával egyúttal az abban teendő lényegesebb módosítások is 
megállapíttattak, melyek végrehajtásával: Hieronymi Károly, Ney Béla és 
titkár bizattak meg, s egyúttal elnök és titkár a felirat felterjesztésére felha-
talmaztalak.*) 

A felirat szövege a következő : 
Nagyméltóságú Miniszter ur! — Magán értesülés út ján tudomást vettünk arról, hogy 

Nagyméltóságod a műegyetemnek Pesten elhelyezése czéljából, a mostani állatgyógyintézet, 
helyén egy monumentális épületet kiván emelni s hogy ezen épület tervezési épitési pro-
grammja nagyméltóságodnak már fel is terjesztetett. 

Azon érdeknél fogva, melyet a műegyetemre, mint a kartársainkat képző intézetre vonat-
kozó minden kérdés iránt természetszerűleg viseltetünk, azon tiszteletteljes kéréssel fordulunk 
Nagyméltóságodhoz, hogy ezen programm tervezetét egyletünkkel közölni méltóztassék ; — 
részünkről szívesen ajánlván azt fel, hogy ezen programmot egyletünkbe megvitatva esetleges 
észrevételeinket Nagyméltóságodnak bemutassuk. 

Már előre is azonban azon tiszteletteljes kéréssel járulunk Nagyméltóságodhoz, hogy 
azon esetre, ha a műegyetemi épület terveit egyei hírneves építészeknek adandó megbízás 
útján kivánná meg.zerezni ; egyidejűleg ezen megbízások mellett is kegyeskedjék ezen műegye-
temi épület terveire legalább egy külön dí j kitűzése mellett, a hazai építésze'-: számára nyil-
vános pályázatot is kiírni. 

I 



2. Ilerrich Károly jelenti, liogy az általa az egylet nevében az eredeti 
terv alapján kért építési engedély a Csillag utcza czélbavett szélesbítése miatt 
a városi tanács részéről megtagadtatott. Egyúttal bemutatván az épitási bi-
zottság által véglegesen megállapított új háztervet, ennek jóváhagyását kéri. 

Jelenti azt is, hogy a kereskedelmi banknál az egylet számára OO'OOO 
frt-nyi kölcsön folyóvá van téve, azon feltétel alatt, hogy az egyleti ház kivi-
teli tervezetei és költségvetése a banknál bemutattassanak. Miután pedig az 
ily természetű kölcsönengedélyezés 30 nap alatt vagy elfogadandó, vagy fel-
mondandó; felhatalmazást kér a választmánytól arra, hogy az elfogadó nyilat-
kozatot a választmány nevében a banknál megtehesse; továbbá, minthogy a 
bérlet május elsejével lejár, az építkezésnek május első felében megkezdhetése 
czél jából kéri a háztervek és költségvetésnek azon czélra való nyilvánossá téte-
lét, hogy azon munkák, melyekre nézve még előnyös ajánlat nem tétetett, nyilt-
ajánlatok beszerzése útján valamely vállalkozónak a választmány beleegye-
zésével átadhatók legyenek, a kért intézkedések szükségesek levén arra 
nézve, hogy a tettleges építkezés május hó 1-ső felében megkezdessék. Mely 
jelentés folytán határoztatott : 

A régibb egyleti ház tervezetének a pesti városi épitési bizottság által 
tett elutasítása tudomásul vétetik. 

Az épitési bizottság által kiépítésre elfogadott u j tervezet a választmány 
által elfogadtatik s ezen tervezeteknek hitelesítésével az egylet elnöke és tit-
kára megbízatnak, s a hitelesített tervek a jegyzőkönyvhöz csatoltatni hatá-
roztatnak. 

Az épitési engedély az új tervek alapján leendő kieszközlésére a ház-
építő bizottság felhatalmaztatik. 

Meghatalmaztatik továbbá mindazon intézkedések megtételére, melyek 
arra nézve szükségesek, hogy az előadott jelentés értelmében — 

Azon meggyőződésben vagyunk ugyanis, hogy ma, midőn az építkezéseknek nagyobb 
mérvben megindulása folytán fiatalabb szakerőiuknek is sikerült ugyan tetemes gyakorlatot 
szerezni ; az idő rövidsége azonban meg nem engedte, hogy szélesebb körben is ismert névre 
szert tegyenek : ma a pályázatnak liazai erők számára kiirása nemcsak buzdításúl szolgálna 
tehetségeiket egy nagyobb, monumentális épület tervezésénél megkisérleni, hanem a beérkezett 
pályamunkák belbecse is sokkal nagyobb lesz, mint más oly országokban, a hol, — hogy ugv 
mondjuk — a tehetségeknek már alkalmuk és idejük volt érdem szerint sorakozni; — s hol 
ugyanazért elismert tekintélyeknek nem áll érdekükben az egyszer elfoglalt magasabb polezot, 
a versenytérre való ujabb lelépés által koczkáztatni 

1V nem lehet épen Nagyméltóságod előtt közömbös azon élénk szellemi mozgalom sem, 
melyet hasonló pályázat saját legközelebbi tapasztalásaink szerint előidéz ós a mely, egészen 
eltekintve attól, hogy a pályázat minő belértékii terveket fog szolgáltatni, termékenyítő 
képző befolyása által elvitázhatlanul egyik tényezője lesz annak, hogy hazai építészeink 
minél nagyobb száma a képzettség kivánt fokára emelkedjék. 

Kérésünket Nagymóltóságodnak ismételten kegyes figyelmébe ajánljuk. Kelt „A magyar 
mérnök és épít. egylet 1872. évi april íO-kán tartott választmányi üléséből. 
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A kereskedelmi banktól az egylet által felveendő 60000 frtnyi házépí-
tési kölcsön a nevezett banknál folyóvá tétessék. 

Hogy azon munkák, melyekre nézve még előnyös ajánlatok nem tétet-
tek : megbízható solid vállalkozóknak kiadassanak és végre — 

Hogy a tettleges építkezésnek jövő májushó első felében megkezdésére 
nézve a megkivántatóintézkedéseket teljhatalommal megtehessék. 

A házépítő bizottság a fenn előadottak értelmében végrehajtandó intézke-
déseit a választmánynak utólagosan bejelentendi, a fontosabb ügyekben elért 
eredményeket pedig — mint a nagyobb építési munkák vállalati úton való 
biztosítása — a választmánynak jóváhagyás végett előzetesen beterjeszti. 

3. Hieronymi Károly indítványozza, hogy az egyleti házépítés ügyében 
oly sok önfeláldozással működő bizottmánynak a bejelentett nagy fontosságú 
első eredmények után a választmány köszönetének jegyzőköny vileg adjon 
kifejezést. 

Az indítvány közhelyesléssel találkozott daczára annak, hogy Herrich 
Károly' ur, a bizottság elnöke, ezen megtisztelő elismerést azon időre kivánja 
halasztatni, midőn a teljes kivivott eredményt, az egyleti ház kulcsának átadásá-
ban lesz képes bemutatni. Ehhez képest jegyzőkönyvbe vétetik, hogy a vá-
lasztmány teljes elismerést és köszönetet szavaz a bizottság minden tagjának 
s hálás köszönettel emlékezik a bizottmány elnökének áldozatkész munkás-
ságára. 

4. Titkár jelenti Balgha Alajos egyleti t.ignak elhalálozását. 
Szomorú tudomásúl vétetik. 
f>. A jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldetnek Hieronymi Károly és Ney 

Béla választmányi tagok. 
Ezzel az ülés bezáratott. 




