
A Z EGYLET T Á R G Y A L Á S A I . 

Egyetemes szakülés. 
1873-dik évi május 10-kén. 

Elnök: Hollán Ernő egyleti elnök. 
Jelenvolt: 39 egyleti tag. 
Tárgy: Bodoky Lajos felolvasása az alsó Duna hajózási akadályairól. 
Az általános érdekeltséggel hallgatott felolvasás adatait értekező ur leg-

nagyobb részben a Vásárhelyi Pál vezetése alatt készült s egyidejűleg bemuta-
tott dunai térképek tanulmányozásából merítette s hű részletességgel ismertette 
azon nagymérvű akadályokat, melyek a Vaskapuig nem kevesebb mint 5 kü-
lönféle hosszúságú folyamszakaszon különböző kőzetü sziklatömegek által ké-
peztetnek s a hatalmas folyamot majd összeszorítják egész 85 ölnyi csekély szé-
lességre majd pedig szétterülni engedik 700 egész 800 ölnyi szélességre. 

Az egyes szakaszok akadályainak elhárítására nézve, nagy vonásokban 
ismertette azon terveket is, melyek szerint Vásárhelyi, és a hajózás érdekében 
utána a legújabb időkig kiküldött más vízépitészek azokat elhárítani töreked-
tek, melyekből azonban csak igen kevés hajtatván ez ideig végre, a jövő tevé-
kenységnek még óriási feladatait mutatta be. 

A mintegy 5/4 óráig tartott értekezés után, egyéb tárgy nem lévén, az 
ülés bezáratott. 

LXXXIV dik (rendkívüli) választmányi ülés. 
1873. évi május 12-kén. 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelenvoltak: Metzner Antal, Ambrozovies Béla, Horváth Lajos, Erdey 

Benedek, Hieronymi Károly, Herrich Károly, Lechner Gyula, Domaniczky 
István, Horváth Alajos, Ney Béla, Kherndl Antal, Weber Antal. 
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1. Elnök előadja, miszerint az akadémia elnökségénél lépéseket tett az 
iránt, hogyközgyülésünk az akadémia kis üléstermében tartathassák meg, ennek 
átengedésére nézve szives és előzékeny Ígéreteket nyert, minthogy azonban 
véletlen összetalálkozás folytán az akadémia évi nagy-gyűlése is ugyanazon nap 
és órában tartatik a melyre az egylet közgyűlése ki tüzetett, kívánatosnak tartaná, 
hogy az egyleti közgyűlés más napra vagy legalább más órára tétessék át, a 
mennyiben eltekintve is attól, hogy székeket más helyről kellene hozatni, az 
akadémia naggyülésén a mérnök és épitész-egyleti tagok meg nem jelenhetnének 
vagy pedig saját közgyűlésünkben nem vehetnének részt és így az egy időben 
való gyülésezés mindkét közgyűlésre nézve csak hátrányos lenne. Felkéri ennél-
fogva a választmányt, hogy ez ügyben határozatot hozni szíveskedjék, megfon-
tolván azt, hogy a valószínűleg szokatlan nagy számmal résztvevő vidéki ta-
gokra nézve is csak örvendetes lesz, ha mind a két közgyűlésen megjelenhetnek, 
míg másfelől azon készség is kell, hogy bizonyos méltányosságra késztesse a 
választmányt, melylyel az akadémia elnöksége jelenleg első esetben kész volt 
kivül álló egylet közgyűlési czéljaira átengedni kis termét s ez által oly helyisé-
get biztosítani, milyet az utolsó közgyűlés határozata daczára találni minden 
igyekezés mellett sem sikerült; a választmány méltányolván az előadott indoko-
kat elhatározta, hogy a közgyűlés áttétessék május 25-ik napjának délutáni 4 
órájára, miről a tagok úgy közvetlenül mint a hírlapok utján értesitendők lesz-
nek. Az akadémia alelnökéhez pedig (ki szintén értesítendő lesz e határozat-
ról) az egylet iránt tanúsított megtisztelő előzékenységeért köszönő irat inté-
zendő. ' 

2. Titkár jelenti, hogy a fővárosi közmunkák tanácsa a Buda és Pest vá-
rosok csatornázására készített munkálatát 10 példányban a végre küldötte az 
egylet választmányának, hogy azokat egyes szakférfiak tanulmányozása alá bo-
csátván, a munkálatról annak idejében véleményt adjon. 

A munka egy példánya a könyvtár számára visszatartatván, a fennma-
radó 9 példánynak egyes véleményadásra hivatott tagtársak közt leendő szét-
osztása egy, e czélból összehívandó egyetemes szakülés közvetítésével eszköz-
lendő. 

3. Titkár jelenti, hogy a londoni »Institution of civil engeneers« részé-
ről csereviszonynyal kináltatván meg, ezen ajánlatot elfogadta s első külde-
ményét »Minutes of Boceedings« czim alatt a 21-tól 34-ik füzetig már meg is 
küldötte. 

A csereviszony megalapítása örvendetes tudomásul vétetik. 
4. Titkár jelenti, hogy a házépítés teljes bevégezéséhez szükséges s egy-

leti tagok által nyújtandó 35,000 frtnyi kölcsönre nézve (mely a választmány 
részéről már jóvá is hagyatott) az Ybl Miklós tagtárs szives ajáiilkozása foly-
tán az ügy úgy intéztetett el, hogy a kötelezvény az egész 35,000 frt erejéig 
az egylet részéről nevezett tagtárs úr nevére állíttatik ki, minélfogva ő lesz 
ezen összegre nézve az egylet egyetlen hitelezője. 
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Ezen korábbi határozatok kedvezőbb foganatosításáról tett jelentés ör-
vendetes tudomásul vétetik s egyszersmind elhatároztatik, hogy Ybl Miklós 
árnak azon áldozatkészségért, melylyel ez önkénytes kölcsönt nemcsak létre 
hozta, de annak minden kényelmetlenségeit egészen magára vállalta, az egylet 
hálás köszönete jegyzőkönyvileg kifejeztessék. 

5. Uj tagokul ajánltatnak : 
1. Engel Sándor, Pécs, ajánlja: Ripperger. 
2. Kozma György, Pest, » Popper István. 
3. Tauber József, » » Popper István. 
4. Csausz Gyula, » » Horváth Lajos. 
Az egylet tagjai közé egyhangúlag felvétetnek. 
6. Kilépésüket jelentették be: Dobos Ferencz Pestről, Király Lajos 

Győrből. 
Tudomásul vétetik s a mennyiben az egylet 'irányában tartozásaik vol-

nának ezek behajtásával a pénztárnok megbizatik. 
7. Az egyleti tagok közül elhaltak: 
1. Gyura László, Ipolyságon még 1872. Jun. 13-án. 
2. Gyulaffy Gyula, N.-Váradon 1873. május 7-én. 
3. Yeszter Gyula, Budán 1873. márczius. 
6. Baranyai József, Budán 1873. május 1-én. 
Szomorú tudomásul vétetik. 
8. A jegyzőkönyv hitelesitésére felkéretnek : Lechner Gyula és Weber 

Antal választmányi tagok. 

LXXXY-(lik választmányi ölés. 
1873. évi május 17 -kén. 

Elnök : Hollán Ernő egyleti elnök: 
Jelenvoltak: Metzner Antal, Ambrozovics Béla, Horváth Lajos, Erdey 

Benedek, Leutner Károly, Schulek Frigyes, Ghiczy Béla, Lechner Gyula, Nej-
Béla, Szily Kálmán, Nagy János, Naszluhácz Lajos, Tolnay Lajos, Bodoky 
Lajos, Weber Antal, Tarafás József, Éltető Elek. 

1. Igazgató beterjeszti az egylet 1873-ki költség következő előirányzatát: 

A) R e n d e s s z ü k s é g l e t . 

1. Személyes járandóságok: 
a) a titkárok tiszteletdíja . . . . 1,000 frt — kr. 
b) a pénztárnok tiszteletdíja . . . 400 frt — kr. 
c) a könyvtárnok tiszteletdíja . . 100 frt — kr. 
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d) két szolga fizetése 920 frt — kr. 
e) ezeknek szálláspénze 160 frt — kr. 2,580 frt 

2. Szállásbér: 
4 hóra 2,940 frt után, 6 hat hóra 

3,240 frt után, 2 hóra 4,860 frt után . . 3,410 frt 
3. Irodai szükségletek 350 » 
4. Nyomtatványok és oklevelek ki-

állitása 450 » 
5. Könyvtári kiadások 1,600 » 
6. A » Közlöny « szerkesztése irói 

díj stb , . . 5.200 » 
7. Légszesz világitás 500 » 
8. Szoba-fütés 200 » 
9. Különféle kiadások 210 » 

A rendes szükséglet . . . 14,500 » 

B ) R e n d k i v ü l i s z ü k s é g l e t . 

30. A jelenlegi lakás átalakitása . 750 frt — kr. 
11. Az uj lakás berendezése, sáthur-

czolkodási költségek 850 frt — kr. 
12. Uj bútorzatra 1,400 » — » 

Rendkívüli szükséglet . 3000 frt 

A szükséglet főösszege 17,500 frt 

F e d e z e t, 

1. Alapítványokból. 
Miután a 85 alapító tagból 54 ala-

pítványát lefizette, s ezen tőkének jöve-
delme a házépítés költségeinek törleszté-
sére fordittatik, csak 31 tag után a 12 frt 372 frt — kr. 372 frt 

2. Tagdijakból: 
222 helybeli tag után 18 fr t ta l . . 3996 frt — kr. 
52 » » » 12 » . . 624 » — » 
520 vidéki » » 10 » . . 5200 » — » 
243 » » » 6 » . . 1458 » — » 

Összesen . , 11,278 frt — kr. 
Ebből mint bevehetetlent 15% le-

számítva 1692 frt — kr. 

marad . . 9586 frt 
3. A Közlöny külön előfizetéséből. 1250 » 
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4. Az oklevelekért befolyó jövedelem 300 frt — kr. 
5. A hirdetések tiszta jövedelme . . 250 frt — kr. 
6. Visszatérítésekből: 
A természettud. társulat szállásbére 1320 frt — kr. 
A társaskör szállásbére 1030 » — kr. 
A világítási költségek megtérítése . 330 » — kr. 2680 frt — kr. 

A rendes bevétel . . . 14,438 » — » 

R e n d k í v ü l i b e v é t e l e k . 

7. Régibb követelésekből: 
A természettud. társ. múlt évi hátraléka 168 frt — kr. 
A társaskör múlt évi hátraléka . . . 400 » — » 
8. A hátralevő 9800 frtnyi tagdíj tarto-

zásokból behajtható leend V3 rész kerekszámban 3244 » — » 3812 frt — kr. 

A fedezet főösszege . . . 18,260 frt — kr. 
Ez aránylag kedvezőnek nevezhető évi előirányzat örvendetes tudomá-

sul vétetvén, azzal hagyatik jóvá, hogy a rendkívüli kiadások egyes tételeinek 
a ténylegesen beállott szükséghez képest leendő igénybe vétele iránt, a választ-
mány koronként és ujabb határozatokat hozzon. 

2. Igazgató bemutatja Kilián Frigyes könyvárus számláját, mely szerint 
az 187%-ki számla maradványával együtt az 1872-ki könyvbeszerzésekért 
nevezett könyvárusnak összes követelése 610 tallér 6 ezüst garas és 283 frt 
79k r t t e sz ; s miután a számlán elősorolt könyvek a könyvtárnok elismerése 
szerint a könyvtárba valósággal beszállittattak, kéri a számla oly módon való 
engedélyezését, hogy az erre történt 700 frtnyi fizetés jóváhagyassék, a fenn-
levő tartozás pedig kiutalványoztassék. 

A számla rovására pénztárnok által eddig teljesített 700 frtnyi fizetés 
jóváhagyatik, a számla értékének még fizetendő hátraléka kiutalványoztatik. 
miről pénztárnok jegyzőkönyvi kivonattal értesítendő. 

3. Titkár jelenti, hogy Thull Lipót egy liajtó gépet találván fel, mely-
nél a mozderő eddig nem alkalmazott anyagokból állíttatik elő: felszólítást 
küldött az egylet tagjaihoz, a gép gyártására nézve alakítandó részvénytársu-
latba való belépésre s a találmánnyal közelebbről megismerkedni kívánók szá-
mára igazolási jegyül szolgáló értesítőt tett le a titkárságban. 

A szokásos módon közhírré tétetik. 
4. A házépítő bizottság elnöke nevében titkár jelenti: az egyleti ház 

tervezője és végrehajtója Ney Béla tagtárs az egylet választmánya m. é. márez. 
21-ki ülésének határozata által számára a ház terve elkészítéséért s az épités 
vezetése körül teendő fáradozásaiért biztosított szabályszerű építési tisztelet-
díjnak,— mely az összes építési költség 3'fi %-ára rug, — egy részéről t. i. a 0*6 
%-ról a házépítő bizottság legközelebb tartott ülésén lemondott s midőn ezt 
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köszönettel tudomásul vétetni kéri, egyúttal a házépitő bizottság nevében in-
dítványozza, hogy Ney úr részére a ház felülvizsgálata után teljesen kiérdem-
lett 3 százalékos tiszteletdíj kiutalványoztassék. 

A Ney Béla építész tagtárs ur által hozott áldozatot a választmány el-
ismerő köszönettel fogadja, a 3 %-os tiszteletdíj pedig a házépítési alap ter-
hére leendő kifizetésre utalványoztatik. 

5. Titkár jelenti, hogy Domaniczky István eddigi rendes tag 200 írttal 
az egylet alapító tagjává lett. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 
6. Uj tagúi felvétetik: "VVenzlik Károly, Pétervárad. 
7. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek: Lechner Gyula és Bodoky 

Lajos választmányi tagok. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 
1873. évi május 1 7-kén. 

Elnök: Hollán Ernő egyleti elnök. 
Jelenvolt mintegy 40 egyleti tag. 
Tárgy: Solymos Béla értekezése a Fairly vasutakról. 
Értekező ismertette ezen vasútnak a jelenleg közönségesen alkalmazott 

rendszert túlszárnyaló előnyeit, mint a 2 lábig keskenyíthető vágánytáv, az 
1/13'3 részig kiterjeszthető emelkedés és 30 méternyi ívsugarak, melyeknek 
alkalmazása által már az építésnél aránytalanul nagy^összegek volnának meggaz-
dálkodhatok, mely megtakarítás — a 8—12 kerekű mozdonyok nagyobb vonó-
képessége, ezeknek valamint a kocsiknak kisebb holt súlya, továbbá a sínek-
nek kisebb elhasználása folytán — hazánkban egy mrtfd kiépítésének összes 
költségeiben a sikon 21 %> vegyes vidéken 27, a hegyi pályáknál pedig 45 % 
százalékig lenne fokozható. 

A számos tapasztalati adatokat tartalmazó értekezés végeztével az ülés 
bezáratott. 


