
AZ E G Y L E T T Á R G Y A L Á S A I . 

LXXXIl-dik választmányi ülés. 
1873. évi márczius 1-én. 

Elnök : Ghiczy Béla. 
Jelenvoltak : Auibrozovits Béla, Horváth Lajos, Erdey Benedek, Leutner 

Károly, Ybl Miklós, Punczmann Gyula, Lochner Gyula, Domaniczky István, 
Hajnal Antal, Szahlender Károly, Horváth Alajos, Ney Béla, Szily Kálmán, 
Steindl Imre, Lechner Lajos, Nagy János, Naszluhácz Lajos, Bodoky Lajos, 
Fábián János, Weber Antal, Tarafás József, Éltető Elek. 

1. Olvastatik Beiwinkler Károly egyleti tagnak azon beadványa, mely-
ben azt állítja, hogy az általa 1873. február 1-én tartott csatornázási érteke-
zésnek több lap által közlött ismortetését az „Ungarischer Lloyd" febr. 14-ki 
számában Horváth Farkas a tényállás bővebb ismertetésének czíme alatt a 
közönség félrevezetésére értelmezte, s miután e hirlapi czikk több oly állítást 
foglalt magában, melyek őt becsületében sértik, kéri az egyletet, hogy egy 
bizottmányt küldjön ki az ügynek az alapszabályok értelmében leendő elinté-
tése végett. 

A fennforgó vitás kérdésben, hosszasb oszmecsere után a választmány az 
alapszabályok 13. §-át alkalmazhatónak találta 3 erről az illetőket érte-
síttetni rendeli. 

2. Olvastatik ugyancsak Beiwinkler Károlynak második kérvénye, 
melyben kéri az egyletet: tenne intézkedést az iránt, hogy Horváth Farkas 
egyleti tag a f. évi febr. 22-diki egyetemes szakülésben tett s kérvényező 
által elősorolt ezennel v a l ó t l a n o k n a k jelelt állításait egy e czclra kikül-
dendő bizottság előtt bebizonyítsa, — a maga részéről e bizonyítás sikerülése 
esetére egyleti czélokra 100 frtot ajánlván fel. 

A választmány az alapszabályokban nem talál alapot e kérvény tár-
gyaihatására. 

ö. Titkár bejelenti, hogy a f. évi febr. 11. tartott választmányi ülés ha-
tározatához képest a házépítésnél felmerült deficit fedezése önkénytes kölcsö-
nök utján lévén eszközlendő: a kölcsönök aláírására szolgáló s úgy az egylet 
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mint a kölcsönadók kötelezettségeit magában foglaló aláírási ív, a legutóbbi 
választmányi ülés határozatához képest és az egylet jogi képviselőjének köz-
bejöttével szövegezte tett s az önkénytes kölesein gyűjtése végett az ebbon el-
járni vállalkozott ügybuzgó Ybl tagtárs úrnak átadatott. 

Tudomásul vétetik. 
4. Kilépését jelenti öt évi tagsági kötelezettség lejárta után Csór Gáspár 

Egerből. 
Az egyleti tagok közül töröltetni rendeltetik azon megjegyzéssel, hogy 

netán fennlovő tartozásainak behajtását az egylet pénztáruoka eszközölje. 
5. Uj tagokul jelentetnek. 
1. florovitz Sámuel Marosvásárhely, ajánl ja : Éltető Elek. 
2. Dobieszky Sándor (Keleti vasút), „ Dax Adolf. 
3. Bodó József (Keloti vasút), „ Dax Adolf. 
4. Langhamuiar Győző Pest, „ Nagy János. 
5. Wein János Pest, „ Haj nal Antal. 
6. Szontag Titus Buda, „ Ambrozovius Béla. 
7. Boross Jenő Kőhalom, „ Boross Béni. 
8. Jankó István Csapó, „ Boross Béni. 
!). Baader Vilmos, „ Vukovita István. 
Az egylet tagjaiul felvétetnek. 
6. Titkár jelenti, hogy a hírlapokból vett értesülés szerint Kiss Ferencz 

egyleti tag Budáról, Meránban elhalt. 
A választmány szomorú tudomásul veszi. 
7. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek: Hajnal Autal és Bodoky 

Lajos urak-

E g y e t e m e s szak i i l é s . 
1873. évi márczius 1-én. 

Elnök: Micskoy Imre. 
Jolen volt: 40 egyleti tag. 
Tárgy: Lauka József értekezése a duna-balatoni hajózható csatorna ter-

véről, illetőleg a terv létrejöttének körülményeiről. 
Értekező előadja, hogy a Balaton vízszinének 3 lábbal való leszállításá-

ban, mely annak idejében annyi ellenzésre talált, — valódi érdekelteknek csak 
a déli-vaspálya-társulat és néhány somogyi nagybirtokos nevezhetők, amaz 
azért, mert a hibás nyomjelzés folytán a Balaton hullámai és jégtorlásainak 
rombolásai ellen a vaspályatöltést másként nem biztosíthatta, emezek pedig a 
somogyi oldalon fekvő mintegy 40,000 holdnyi posványos területnek ármen-
tesitésével. Ezen föérdokoltek, hogy a sok ellenszenvvel találkozott lecsapolást 
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magasabb nemzetgazdászati szempontból is kívánatosnak tüntessék fel, a Bala-
ton lecsapolására alakult társulatba befogadták a sióberki és a kapós sárvizi 
társulatot; az előbbi számára kilátásba helyezvén a Sió-malmok és magának 
a Sió-medernek szabályozását, ez utóbbira nézve pedig a hajózható balaton-
dunai csatornát. 

Az így egyesült társulat 18ö2-ben készült el torveivel, melyek 
szerint a Balaton szine az Adriai tenger fölötti 318.15 lábról 315)5-re 2 vagy 
3 év alatt egy 7° széles táblás zugó segélyével lecsapoltassék, s miután a víz 
szin 3 lábbal lejebb szállt „a zugó kiszedetvén, úgy a viznek mint a hajózás-
nak szabad út nyittassék", miután ez időre a szin medre is akkép lenne sza-
bályozva, hogy benne állandóan 41 mély víz folyhasson. 

A Balaton már 1865-ben le volt apasztva, a déli vaspálya és a somogyi 
posványok birtokosai czélt értek, a kitűzött feladatok többi része máig is várja 
megoldását. A lecsapolás ellen azonban panaszok merülvén fel, az egész inkább 
csak a hatalom parancsszavával létesített munka birálat alá került, s ekkor 
kitűnt, hogy a felállított alapokon a mü kivitele nem foganatosítható, és hogy 
a kijelölt úton tovább működéssel számtalan érdek fog megsértetni. E pana-
szok a kiküldött királyi biztos tárgyalásai alapján nem voltak megszüntetlie-
tők, leginkább azért, mert a leszállítás utáni magas víz állása előre meg nem 
volt határozva; végre is a közi. minisztérium határozata szüntette meg a vitát 
a zugó kiszedésének és a vízszin mélyebb leszállításának eltiltásával, s e zugó 
kezelésének akkénti elrendelésével, hogy a Sióvölgy vidékének vizszükéglo-
teire a Balatonból annyi víz bocsáttassék a Sióba, hogy abban állandóan 2 
lábnyi mély víz találtassék. 

E határozat öt évig feltétlenül fonntartatik s ez idő alatt a Balatonnak 
vízviszonyai és egyéb természeti sajátságai tanulmányoztatván, e határozat 
rovisio alá vétetik s véglegesen megállapíttatik. 

Az adatgyűjtési öt év 1872. decz. 31 én lejárt s a kérdéssel komolyan 
foglalkozók előtt már világos, hogy a táblás zugó eltávolitása jövőben sem lesz 
megengedhető, mert a Balaton befolyása alig elegendő az elpárolgó viznek 
pótlására, a-magánérdekek megóvására pedig szükséges meghatározni a Ba-
latonnak jövendőben megengedhető legnagyobb vízállását; hogy a Balatont és 
Dunát összekötő hajózási csatorna a déli vasút tervei szerint ki nem vihető s 
az csak csegékkel létesíthető, sőt ha a Balatonnak téli bő vize összegy üjtetik, 
e csatorna előnyösen lesz erőmüvek hajtására és földöntözésre. is használható. 
— Ezekre nézve azonban fejtegetéseit más alkalomra tartja fenn. 

Az érdokes előadás folytonos figyelőmben részesíttetett s befejezte után 
Micskey Imre tette azon észrevételt, hogy a táblás zugó kivétele ellen a Nádor-
csatorna képviselősége még a közi. miniszter határozat hozatala előtt óvást tett. 

Ezzel a szakülés bezáratott. 
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E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 
1873. évi márcz. 8-án. 

Elnök: Herricli Károly. 
Jelen volt mintegy 30 egyleti tag. 
Tárgy : Ney Béla értekezése a renaissance stylről. 
A renaissanceot megelőző korszakban előadó három építészeti styl-cso-

portot különböztet meg: 
1. a kereszténység előtti, 
2. a romantikus és 
3. a modern stylek csoportját, melyek közül mindegyik ismét számos al-

csoportra oszlik. 
Az 1-sőt, mint értekezése tárgyával nem összefüggőt, mellőzvén, meg-

említi, hogy a 2-dik csoport utolsó alcsoportját a csúcsíves styl képezi, melyet 
azért nem említ a szokásos góth nevezeten, minthogy ez utóbbi elneve-
zés helyessége és jogosultsága kétségbe vonatván, a kétségen kívül egyedül 
helyes franczia styl elnevezés tudományszerüleg ez ideig megállapítva nincs. 

A harmadik csoportnak 1-sö alcsoportját képezi a jelen felolvasása tár-
gyául választott renaissance-styl, melyet 1420 ban Filippo Brunelesco a 
Horenczi dom építésével alapított meg s melynek létrejöttét ugyanazon dom 
kupolájának felállítására egybegyűlt akkori építészek olasz styl-elnevezéssel 
constatáltak. 

Időjártával az olasz renaissance szintén három alcsoportban fejlődött 
tovább, u. m.: 

1. A florenczi. 
2. A velenczei: és 
3. A római alcsoportban. 
A florenczi alcsoportnak kiváló példánya a palazzo Pitti, Strozzi és Ric-

cardi. Jellege a tömörség, erősen rovátkolt burok-kövekkel (Rustika). 
A velenczei alcsoport jellege már derültebb ; oszlopos ivei és szines burok-

köveivel és hatásos tagozataival; kitűnő példányok : a Palazzo Vendramin, 
Grimani és a Marcus-könyvtár. 

Palladio Vicenzában emelte legtöbb épületét, Bolognában pedig az épí-
tési kövek hiánya miatt téglát kényteleaíttettek alkalmazni s ily módon 
létrejött a bolognai provinciális alcsoport. 

A római alcsoport három kiváló lángész müvei nyomán mindjárt kezdet-
ben három irányt vett. Bramante, Vignola és Michel Angelo Buonarotti nagy-
szerű építményeivel, melyek közül az elsőt a Cancellária a Vatican udvara a 
Péter templom, a másodikat a Caprarola kastély, a harmadikat pedig a római 
capitól és a Péter templom páratlan kupolája dicsőítenek. 

Michel Angelo lángesze nagyszerű túlkapásainak későbbi utánzása 
azonban csakhamar okot adott a barok-styl létrejöttére, melyet mint a 
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valódi művészi styl korcs kinövését csak fájdalommal említhet a műtörténe-
lem. Az elősorolt renaissance csoportok részletesebb jellemzését s az azokat 
megkülönböztető egyes idomok szerkezetek bővebb ismertetését előadó ur 
jövőre tartván fenn, a vonatkozó rajzok bemutatásával mintesry egy óráig tar-
tott értekezés véget ért s az egyetemes szakülés is befejeztetett. 

LXXXIII ik (rendkívüli) választmányi ülés. 
1873. évi márcz. 15-kén. 

Elnök : Hieronymi Károly választmányi tag. 
Jelen voltak: Reitter Ferencz, Metzner Antal, Ambrozovits Béla, Hor-

váth Lajos, Erdey Benedek, Leutner Károly, Kruspér István, Punczmann 
Gyula, Schulek Frigyes, Lechner Gyula, Domaniczky István, Hajnal Antal, 
Szentpály Jenő, Szahlender Károly, Ney Béla, Szily Kálmán, Steindl Imre, 
Kherndl Antal, Naszluhácz Lajos, Fábián János, Weber Antal, Tarafás József, 
Éltető Elek. 

1. Elnök előadja, hogy az egylet már régebb idő óta meggyőződött ar-
ról, hogy jelenlegi helyiségei szűkek s így a fokozottabb egyleti tevékenység 
kifejtésére alkalmatlanok. 

Hasonló helyzetben van a bérlő társ: a természettudományi társulat; to-
vábbá a két egylet kebeléből és azok áldozatkészsége mellett alakult „társas 
kör" életerős fejlődésére is csak úgy számithatni, ha a mostani helyiségeknél 
nagyobb fog rendelkezésére bocsáttatni. 

Ennélfogva most, midőn a tex-mészettudományi társulat már határozott a 
felett, hogy jelen szűk helyiségei helyett, habár a mérnök és épitész-egylettöl 
való különválás következzék is be, megfelelő tágas és az egylet czéljaira 
alkalmas lakást bérel: legkedvezőbbnek találja az időpontot arranézve, hogy 
a m. mérn. és épitész-egylet is kibontakozzék a szűk lakás kényelmetlenségei-
ből, annyival inkább, minthogy a jelenlegi helyiségek szerződésileg nem lévén 
hosszabb időre biztosíthatók, a már egyszer felemelt lakbér ujabbi emelése 
ellen az egylet egyátalában biztosítva nincs. 

Ennek tudatában az előleges lépések meg is tétettek s a három egylet[kül-
döttei találtak is alkalmas helyiséget a régi Lloyd épület másod emeletén, hol 
mind a három egylet kielégítően kényelmes, s az eddiginél sokkal czélszerübb 
tágasb elhelyezést találna. Évi bére ezen helyiségeknek 4500 frt, melyből a vi-
szonyokhoz arányos felosztás szerint a kör fizetne 1200 frtot a termésaettudomá-
nyi társulat 1400 frtot, a mérnök és épitész-egylet pedig 1900 frtot, — s miu-
tán az ügy annyira sürgős, hogy hosszabb halasztást nem tűr, kéri a választ-
mányt, hogy az egylet 1873-iki budgetjének szemmeltartása mellett, határozna 
a felett, hogy az említett lakás kibérlése iránt azonnal határozat hozassék-e, 

A naagy. mérn. és épit.-egyl. közi. VII. köt. 1 : 



Vagy pedig, hogy egy bizottság küldessék ki, mely a választmánynak, 
a bemutatott rajzok s a budget tanúimán} ozása alapján, bővebb jelentést 
tegyen. 

Ezen elnöki előterjesztés után iriditványoztatott, hogy takarékossági 
szempontból a város egyéb részeiben is vétessenek tekintetbe a kiadandó al-
kalmas lakások, különösen ajánltatván az egyetemi téren 2-ik sz a. kiadó ha-
sonló teriméjü lakáscsoport, mely 4000 írtért bizonyosan, de valószínűleg azon 
alól is kibérelhető. 

Ezután az egylet pénztárnoka adja elő, hogy a kiadások 1872-ben ház-
bér nélkül 9924 frtot a bevételek'pedig 11,520 frtot tettek, a még be nem folyt 
hátralék azonban felül van 2000 frton, és így, minthogy úgy a kiadást mint a 
bevételt az 1872-iki eredményekkel egyenlőnek lehet feltenni, a magasabb 
házbér azon feltétel alatt, hogy a hátralékok befolynak fedezetet fog találni 
annyival is inkább, minthogy a kilépő tagok számát ez ideig a belépőké túl 
haladja. 

Ezek után feltétetvén a kérdés : hogy a választmány az uj helyiség ki-
bérelését már most határozza e-el vagy pedig annak bővebb megvitatása czél-
jából előzetesen bizottságot küldjön ki? 

Névszerinti szavazással a jelenlevő tagok közül 18 szavazattal 4 ellené-
ben elhatároztatott, hogy a Lloyd épületi szállás folyó évi augusztus havától 
évi 4500 frt bérösszeg s a három egylet között megállapított arányban leendő 
felosztása mellett kibéreltessék s a mennyire lehetséges a bérleti szerződés 6 
évre köttessék, a jelenlegi szállás pedig kellő időben felmondassék. 

A szerződés megkötésére valamint a háztulajdonos által teljesítendő 
átalakítások és helyreállítások megállapításával megbízatnak Szily Kálmán, 
TVeber Antal, Micskey Imre, az igazgató, titkár és a pénztárnok. 

Ezután az ülés a bejelentett felolvasás tartamára felfüggesztetvén, ennek 
végeztével Sztoczek József első alelnök elnöklete alatt folytattatván: 

2. Titkár jelenti, hogy Merth Lajos következő czímü saját müvét küldte 
ajándékul az egyletnek : „Tabellen zur Berechnung der Querschnitt FIáchen 
der Auf- und Abtráge von Planibreiten für Strassen Eisenbahn Körper für 
jede Kronenbreite." Köszönettel fogadtatik s a könyvtárba elhelyeztetik. 

3. Ujlaky Samu egyl. tag iSátoralja-Ujhelyről ajándékul küldte a követ-
kező czímü munkát: Universae matheseos brevis institutio Tyrnaviae 1752. 
1. kötet. A könyvtár számára köszönettel fogadtatik. 

4. Lauka József egyl. tag következő három kötetes munkát ajándékozta 
az egyletnek: S. F. Laervix Lehrbegriff des differential und integralcalculs 
Deutsch von J. P. Gruson. 1799. Köszönettel fogadtatván a könyvtárnoknak 
kiadatik. 

5. A tóvárosi közmunkák tanácsa 443. sz. a. megküldi 1872-ik évi mű-
ködéséről szerkesztett hivatalos jelentésének egy példányát. Köszönettel fo-
gadtatván a könyvtárba helyeztetik. 
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6. Titkár jelenti, hogy Kiskéry Mihály Békés-Gyuláról 200 frttal az 
egylet alapitói közé lépett. Örvendetes tudomásul vétetik. 

7. Wagner H. főmérnök aláirási ivet küldvén be az általa összeállított: 
Pláne der auf der Kaschau-Oderberger Bahn ausgeführten Eisenbrücken czímü 
munkára. A titkári hivatalban kitétetni s az elért eredményt beküldőnek visz-
sza küldetni határoztatik. 

8. Uj tagokul ajánltatnak : 
1. Kunwald Antal, Pest, muzeum utcza 1. sz. ajánlja: Tarafás József. 
2. Carstensen Miklós Pest, „ „ „ 
3. Speidl Bódog Pest, „ „ „ 
4. Sztarkovits Miklós Boszterczebánya, „ „ „ 
Az egylet tagjai közé egyhangúlag felvétettek. 
9. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek: Micskey Imre és Punczmann 

Gyula egyleti tagok. 
Ezzel az ülés bezáratott. 

Egyetemes szakülés. 
1873 dik évi márczius 15-kén. 

Elnök : Sztoczek József egyl. alelnök. 
Jelenvolt 50 egyleti tag. 
Tárgy: Incze György Pest városi főmérnöknek a Vrányi-ház és Fehér-

hajó épület helyén nyitott utcza elhelyezéséről tartott értekezése. 
Előadó úr nyilatkozata szerint ezen felolvasásra a közvélemény azon 

megtámadásai szolgáltattak neki okot, melyeknek az említett utcza kitüzetése 
óta a városi mérnöki hivatal úgy a lapokban mint a közgyűlési interpellátiók-
ban kitéve volt. 

A mi magát ezen utcza-nyitást illeti, erre nézve a legkiterjedtebb előfelté-
telek alapján s a városban lakó szakértők közül 31-nek megkérdezése s ezek kö-
zül öt által beküldött nyilatkozat után készítette a városi mérnöki hivatal a 
bemutatott 2. számú tervet, mely szerint az új utcza a Deák utczára függélye-
sen és 8 ölnyi szélességgel lett volna kinyitandó, s jövőben maga után vonta 
volna a gr. Teleky ház kisajátítását; az utczában nyerendő telkek pedig sza-
bályos derékszögű alakot nyertek volna. 

A mérnöki hivatal azonban az utcza nyitá3 végrehajtását foganatosíttató 
rendeletben megütközéssel volt kénytelen tapasztalni, hogy a nem csak saját 
kezdeményezésére, de számos városi szakféríi egyetértő nyilatkozatára alapí-
tott utcza szabályozási tervezete mellőztetvén, az új utcza az 1. szám alatt 
szintén felmutatott terv szerint a szervitatér és kristóftér sarkára menő rézsut 
irányban és csak 6 öl szélességgel rendeltetett kitüzetni. 

11* 
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A mérnöki hivatal számára tehát most, midőn már a végrehajtást a 
nyert rendelet folytán eszközölnie kellett, nem maradt fenn más, mint az egylet 
bírálatára bocsátani tervezetét és eljárását s egyúttal felkérni, ha még nem 
késő, az egylet befolyása egész súlyát használná fel arra nézve, miszerint a 
közvélemény által máris elitélt utcza irány elhagyassák s a függélyes elhe-
lyezés, melylyel a szervitatérnek szabályosabb alakba hozása is szorosan ösz-
szefügg, vétessék alkalmazásba; ha pedig az utcza irány megváltoztatása a 
bevégzett tényben most már legyőzhetetlen akadályra találna, ez alkalmatarra 
kívánja felhasználni, hogy indítványt tegyen az iránt, miszerint az egylet úgy 
Pest városa, mint a közmunkák tanácsánál s az illető minisztériumoknál kiesz-
közölni igyekeznék azt, hogy a küszöbön álló város rendezési és szépitési nagy 
kérdéseknél valamint a középületek elhelyezése és építésénél az egylet véle-
ménye annak idejében mindenkor kikéressék. 

Az általános érdekeltséget költött előadás bő eszmecserére nyújtott al-
kalmat, melynek folyamán azon indítvány emeltetetett határozattá, mely sze-
rint Incze György tagtársnak úgy a Vrányi és Fejéihajó épület telkén nyitott 
utczára valamint a város rendezése és szépítésére vonatkozó nagyobb szabású 
intézkedésekre az egylet számára kieszközlendö befolyásnak biztositására vo-
natkozó indítványa egy szűkebb körű bizottságnak adassék ki véleményezésre 
s e bizottság véleményét a jövő szombaton e czélra egybehívandó egyetemes 
szakülésen mutassa be. 

Ezen egyhangúlag elfogadott indítvány elnök által határozatilag ki-
mondatván, a bizottság tagjaivá elválasztattak: Hieronymi Károly mint a bi-
zottság elnöke, Weber Antal, Ybl Miklós, Punezmann Gyula, Andrássy Gyula, 
Schulek Frigyes, Kherndl Antal. 

Ezzel az egyetemes szakülés bezáratott. 


