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

A 111. t. Akadémia kis üléstermében tartott IX. közgyűlés. 
1873-dik évi május 25-kén. 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jegyző: Ambrozovics Béla, közben Bodoky Lajos. 
Jelenvolt: mintegy 170 egyleti tag. 
1. Elnök üdvözölvén a közgyűlésre szép számmal megjelent egyleti tago-

kat, mindenekelőtt az egylet köszönetét fejezi ki az Akadémia előzékenysé-
geért, melylyel az egylet ezéljaíra az Akadémia kis üléstermét átengedni szives-
kedett, s általános vonásokban vázolván az egylet által eddig kivivott eredmé-
nyeket, a melyek részletesebben a tiszti jelentésekben fognak kitüntettetní 
megemlíti, hogy a napirend legfontosabb tárgyát az összes tisztikar lelépése 
és új tisztikar választása képezi. 

2. Ambrozovics Béla titkár olvassa a mellékelt titkári jelentést. 
Az egylet kedvező fejlődéséről tanúskodó jelentés helyeslőleg tudomásúl 

vétetik. 
3. Olvastatik az 1871. évi számadás-vizsgáló bizottság jelentése, mely 

Bzerint a pénztári kezelés és számadás a mondott évről rendben találtatott, 
minélfogva a pénztárnok további felelősség alól felmentetni indítványoztatik. 
Ugyané jelentésében a bizottság indítványozza, aj hogy a számadások jövőre 
nézve, a naptári évvel zárassanak be, minthogy ez által a munka úgy a szám-
adóra, mint a vizsgálókra tetemesen megkönnyíttetnék; b) hogy a pénztárra 
tett utalványozásokról az ügyrend 2. §. értelmében a pénztárnok mindenkor 
jegyzőkönyvi kivonatokkal értesíttessék a végre, hogy e kivonatok egyszersmind 
a számadás fedező okmányaiúl szolgáljanak. 

A bizottság jelentése helyeslő tudomásúl vétetvén, Leutner Károly pénz-
tárnok úr az 1871-ik évi számadásokra nézve további felelősség alól felmente-
tik; a másik két indítvány pedig, ámbár a lefolyt évben az azoknak megfelelő 
eljárás követtetett, miheztartás végett a választmányhoz áttétetik. 
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4. Domaniczky István indítványt tesz, hogy a feladatában tetemes idő- és 
munkaáldozattal eljárt számadás-vizsgáló bízottságnak pontos és lelkiismere-
tes munkálatáért, a közgyűlésből köszönet szavaztassék. 

Az indítvány közhelyesléssel találkozván, a számvizsgáló-bizottságnak 
a közgyűlés köszönete jegyzőkönyvileg fejeztetik ki. 

5. Olvastatik a könyvtárvizsgáló-bizottság jelentése, mely szerint a könyv-
tár állapota, az egylet helyiségei által korlátolt viszonyok között, kielégítő 
rendben találtatott. 

Örvendetes tudomásül vétetik. 
6. Az 1870-ik évben választott s most kilépő Ambrozovics Béla, Doma-

niczky István, Ghiczy Béla, Hajnal Antal, Lechner Gyula, Pribék Béla, Szah-
lender Károly és Szentpály Jenő választmányi tagok helyett ujak, vagy eset-
leg újból megválasztására a szavazó ivek kiosztatván határoztatott, hogy a 
szavazatok benyújtása úgy a kilépő választmányi tagokra, mint az egylet tiszt-
viselőire egyszerre történjék. 

A szavazatok összeszámlálására Zalay József elnöklete alatt Hőke Dá-
niel, Jezerniczky Ferencz, Árkai Jakab, Malatinszky Lajos és Vukovits István 
tagokból álló bizottság küldetik ki. 

7. Az 1872-ik évi számadás és a könyvtár megvizsgálására kiküldetnek 
Tóth Márton, Fésűs Mihály és Kőszoghi Antal tagok. 

8. Elnök megköszönvén a lefolyt 3 éves időszak alatt irányában és a tisz-
tikar irányában nyilvánított bizalmat, maga és tiszttársai nevében lemond s 
felhívja a közgyűlést, hogy tisztválasztó jogát gyakorolja, s a választások veze-
tésére magának elnököt és jegyzőt válasszon. 

Választási elnökül Micskey. Imre, jegyzőül Bodoky Lajos választatnak 
meg. 

9. A lelépő elnök a szavazás idejére a közgyűlést egy órára felfüggesz-
tette. 

10. A szavazatok megszámláltatván, s a választási elnök a közgyűlést 
megnyitván, Zalay József a szavazatszedő bizottság nevében jelenti: hogy ösz-
szesen 133 szavazat közöl az elnökségre Hollán Ernő nyert 127 szavazatot, az 
egyik alelnökségre Hieronymi 102 szavazatot, a másik alelnökségre Reitter 
Ferencz 85 szavazatot. Igazgatóságra: Metzner Antal 115 szavazatot. Titkár-
ságra Ambrozovits Béla 122 szavazatot. Könyvtárnokságra Erdey Benedek 
107 szavazatot, ezek folytán elnökké megválasztatott: Hollán Ernő ; alel-
nökökké : Hieronymi Károly és Reitter Ferencz; igazgatóvá: Metzner Antal; 
t i tkárrá: Ambrozovics Béla. 

11. H i e r o n y m i Károly meleg szavakban emlékezvén meg Sztoczek 
József úrnak az egylet ügyei körül annak keletkezése óta kifejtett buzgalmá-
ról s azon tapintatos vezetésről, melylyel mint alelnök választmányi tárgyalá-
sainkat az elérhető legjobb eredményekre juttatta, most midőn az egylet 6 évig 
működött buzgó alelnöke, raás irányban sokoldalú elfoglaltsága folytán az alel-
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nökségről, melyet az utolsó évben is csak a választmány kérelmére tartott 
meg, végleg lemondani kényszerűi, indítványozza, liogy a közgyűlés a jeles 
férfiú irányában háláját és elismerését jegyzőkönyvileg örökítse meg. 

Az indítvány általános helyesléssel fogadtatván, Sztoczek József lekö-
szönt alelnök úrnak az egylet ügyei vezetése körül szerzett érdemei jegyző-
könyvileg megörökíttetnek s az egylet elismerése és köszönete a választmány 
által külön levélben is kifejeztetik. 

Szavazatot nyertek még : 
Az e l n ö k s é g r e : Hieronymi 3, Sztoczek 2. 
A l e l n ö k s é g r e : Herrich 24, Sztoczek 22, Tolnay 13, Ybl 8, Szily 4, 

Metzner 2, Ambrozovies 1, Lechner Gy. 1, Kruspér 1. 
Az i g a z g a t ó i á l l á s r a : Hieronymi 6, Szily 3, Herrich 2, Hajnal 

1, Micskey 1, Eggert 1, Eeitter 1, Domaniczky 1. 
A t i t k á r s á g r a : Ney Béla 2, Hajnal 1, Hieronymi 1, Szily 1, Fé-

sűs 1. 
A k ö n y v t á r n o k s á g r a : Ney B. 8, Kondor G. 3, Arányi 1. 
12. Az újonnan választott tisztikar helyét elfoglalván: 
a közgyűlés folytattatik. 
13. Olvastatik 110 tag beadványa, a melyben Sztoczek József a hírneves 

tudós, az egyletnek 6 éven át buzgó önfeláldozó első alelnöke, tiszteleti tagnak 
ajánltatik. Ezzel hasonló indítványként olvastatik egy másik 50 tag által alá-
irt beadvány, melyben Ybl Miklós a kitűnő műépítész, az egylet szellemi és 
anyagi érdekei körül szerzett kiváló érdemeinél fogva tiszteleti tagnak ajánl-
tatik, melyre az alapszabályok értelmében a titkos szavazás elrendeltetvén, 
annak eredménye az elnök által következőkben állapíttatott meg : 

Sztoczek Józsefre szavazott összesen 65 tag kivétel nélkül »igen«-nel. 
Ybl Miklós a beadott 64 szavazatból nyert 60 igenlő szavazatot. 
Sztoczek József és Ybl Miklós urak a m. mérn. és épitészegylet tiszteleti 

• tagjaivá választattak. 
14. Olvastatik Tót Márton Írásban beadott indítványa, mely szerint a köz-

gyűlés által elhatároztatni kéri, hogy a közlöny mellett még egy heti lap is adas-
sék ki, mely a műszaki tér napi eseményeiről világlatban tartván a közönséget, 
e mellett közhasznú ismertetéseket, jelesebb hason irányú külföldi irodalmi 
termékeket fordítmányokban közölne s ez által magának idővel a magyar ipa-
rosok között is olvasó közönséget hódítana. 

Az indítvány hosszasabb eszmecsere után, miközben indítványozó részle-
tes indokait is felolvasta, S z i l y Kálmán indítványára, "beható tárgyalás és 
kivihetősége feletti jelentéstétel végett, a" választmánynak kiadatni határoz-
tatott. 

15. A választmányi tagokra történt szavazás eredményét Zalay bizott-
sági elnök következőkben terjeszti elő : 

133 beadott szavazatból nyertek: Ghiczy Béla 103, Hajnal Antal 99, 
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Lechner Gyula 99, Ambrozovics Béla 97 (helyesbítve 99-et), Domaniczky Ist-
ván 94, Sztoczek József 72, Weber Antal 52, Nagy Dezső 45, Szentpály Jenő 
45, Bodoky Lajos 34, Szahlender Károly 32, Pribék Béla 27, Halácsi Sándor 
13, Éjszaky Károly 9, báró Eötvös Loránd 8, Micskey Imre 5, Lauka József 
4, Landau Gusztáv 3, Malatinszky Lajos 3, Meiszner Sándor 3, Feszty Adolf 3. 

E szerint a kilépők helyébe választmányi tagokká lettek : Ghiczy Béla, 
Hajnal Antal, Lechner Gyula, Ambrozovics Béla, Domaniczky István, Szto-
czek József, Weber Antal, Nagy Dezső, az elhalt WaHandt Henrik helyébe 
pedig Szentpály Jenő. 

Póttagok: Bodoky Lajos, Szahlender Károly, Pribék Béla, Halácsi Sán-
dor, Eszaky Károly, báró Eötvös Loránd, Micskey Imre, Lauka József, Landau 
Gusztáv, Malatinszky Lajos, Meiszner Sándor és Feszty Adolf. 

15. A jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldetnek Lechner Gyula, Andrássy 
Gyula és Domaniczky István. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárta. 

Elnöki megnyitó beszéd. 

T i s z t e l t k ö z g y ű l é s ! 
Midőn ma szerencsémül jutott, a magy. m. és ép.-egylet rendes évi köz-

gyűlését e helyen s ezen székből megnyithatni, kötelességemnek ismerem min-
denekelőtt hálás köszönetet mondani a m. t. Akadémia t. elnökségének azon 
készségéért, melylyel e termet mai tanácskozása'nk czéljaira átengedni szíves-
kedett. 

Önök választmánya a m. é. közgyűlés határozatából vevé az utasítást, 
gondoskodni azon helyiségről, melyben az évi közgyűlések alkalmából mind 
számosabban gyülekező egyleti tagok lehető kényelemmel találkozhassanak. 
Nem fogom egyenkint elősorolni a nehézségeket, melyek a nyert utasítás kivi-
tele körül fölmerültek. Ellenben azt hiszem, a jelenlevők osztatlan helyeslésére 
számithatok, midőn hálás köszönetünknek az egész közgyűlés nevében kifeje-
zést adok, azon méltányló előzékenységért, melyet hazánk első tudományos in-
tézete a szerényebb körben működő, de vele rokon czélokra törekvő egylet irá-
nyában saját helyiségeinek átengedésével tanúsított, 

És most fogadják a legszívesebb érzésekből fakadó üdvözletemet, melyet 
hasonló alkalomból ma ötödizben intézek a nagy számmal egybegyűlt tagtár-
sakhoz, minthogy e mai számoltató napon fönállásunk és egyleti működésünk 
második három éves cyclusát befejezzük. 

Kimondhatlan örömömre szolgál ez alkalommal egyleti életünk körül 
olyan állapotot constatálhatni, mely távol a lankadás kórjelenségeitől, vagy a 
czélt hiúsító izgalmasságtól, tudományos munkálkodásunkban rendszeres hala-
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dfisra, az egyfet czéljainak előmozdításában állandóságot igérő szilárd emelke-
désre mutat. 

A hazai mérnökök és építészek által lelkesen felkarolt és ma már bővebb 
anyagi eszközökkel rendelkező egyesület egyrészt élénkebb tudományos tevé-
kenységet fejtvén ki, másrészt illetékes munkakörében megfelelő tért foglalva, 
azon buzgó szorgalommal folytatja munkásságát, melyet az ügy szeretete neki 
mulaszthatlan kötelességévé tesz. 

Ilykép minden nap közelebb hoz bennünket kitűzött czélunkhoz, mely 
ezerint Egyesületünk csak ugy felelhet meg eredeti rendeltetésének, ha a tech-
nikai tudományok általános mívelésc mellett a nemzetnek külön szükségleteit 
és érdekeit sem téveszti szem előtt, mert a lelkesedés, melylyel a magyar mér-
nök a tudomány átalános érdekében s szakmája előbbre vitelében fárad, soha 
sem mentheti fel őt azon kötelességektől, melyekkel hazájának tartozik. 

Egyletünk tudományos működése az egyetemes szakülésekben összponto-
sul, melyeken gyakorlati irányú tudományos felolvasások, közérdekű technikai 
kérdések nyilvános megvitatása, a hazában megindított nagyobb müvek és 
építmények ismertetése mind vonzóbbá s átalánosabb érdekűvé teszi rendes 
előadásainkat. 

S a midőn ekként a technikai tudományokat saját körünkben, édes anya-
nyelvünkön míveljük, közlönyünk segedelmével módunkban volt cserevíszonyba 
lépni a mívelt világ elsprendü tudományos intézeteivel és hasonlag technikai 
tudományokkal foglalkozó egyletekkel. — Korunkban, midőn a tudomány oly 
általános, oly mindenre kiható befolyást gyakorol, midőn a mindennapi tapasz-
talás mutatja a gyorsaságot, melylyel minden egyes, a tiszta tudomány köré-
ben tett lépés az életre kihat, hogy az ipar által közhasznúvá tétetvén, milliók 
jólétét növelje: egyesületünk sem utasíthatja el hivatásának köréből azt, 
hogy részt vegyen a közös munkában, melynél a nemzetek egymástól átvéve és 
egymással közölve, az igazságnak fáradsággal szerzett töredékeit, az általános 
mívelődés, a kultura és közboldogság állapotát készítik elő. 

Közlönyünk tehát nemcsak arra való volt, hogy tagjaink közt az egyesü-
lés szellemét ébren tartsa, benne azonkívül még oly becses médiumot is bírunk* 
mely egyleti működésünket a külföldön megismertette s az európai tudomá-
nyos világgal szellemi összeköttetésbe hozván, számunkra annak szellemi kin-
cseit is megszerezte. 

Továbbá bátor vagyok még önöket arra figyelmeztetni, hogy a választ-
mány, a m. é. közgyűlésen kifejezett óhajtáshoz képest, a nagy számban egybe-
gyűlt tagtársaknak kedvességet vélt tenni az által, hogy módokról s eszközök-
ről gondoskodott, miszerint a fővárosban folyamatban levő nagyobb építkezé-
sek társulatilag és kényelmesen megtekinthetők legyenek. Bizonyára örömmel 
és megelégedéssel szemlélendik önök mindazt, a mi szép és nagyszerű a város 
emelésére és felvirágoztatására készül, E mellett azonban önérzetüket emelő 
azon tapasztalást is teendik. hogy a nagy müvek előállításánál nemcsak a köz-
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remüködés, de nagyrészt a vezető szerep is, hazai mérnökök és építészeknek, egy-
letünk tagjainak jutott dicsteljes osztályrészül. —• Hasonló eredmények azon 
súlynak hatását manifestálják, melyet Egyletünk egyes tagjainak buzgó-
sága folytán birt érvényre emelni. 

Az eredmény, melyet eddig felmutattunk, meglehet, nem fog minden vá-
gyókat kielégítni, a haladás, melyet eddig tapasztaltunk, meglehet, néha pró-
bára teszi egyesek türelmét. De a ki méltányosan számbaveszi a körülménye-
ket, melyek közt Egyletünk életbe lépett s első működését megkezdé: az 
nem fogja tőlünk megtagadni az elismerést, hogy 6 évi fönállásunk óta állha-
tatos és kitartó munkássággal igyekeztünk megközelítni kitűzött czélunkat : 

"hazánkban a technikai ügy szellemi és anyagi érdekeit előmozdítani.« 
Nem látom helyén, de szükségét sem annak, hogy visszatükröztessem 

azon nehézségeket, melyek, mindjárt kezdetben magát a megalakúlliatást kér-
désessé tevék, később, anyagi erőink elégtelensége miatt fönállhatásunkat kocz-
káztató válságot idéztek elő, végre a bizalmatlanság idegenkedésével egyletünk 
egészséges fejlődését pillanatra elbóriták. Ma már hála isten! ez mind 
másképen van. A nehézségeket rendre mind legyőztük. A küzdelem csak erőink 
edzésére szolgált, hogy az egyesülés szellemében erősbödvén, anyagi erőben 
gyarapodván, egy szebb jövőbe vetett erős bizalommal és kitartással folytassuk 
megkezdett munkánkat. 

Azon munkásságról, melyet a lefolyt évben folytattunk, az egylet vagyoni 
állapotáról s arról, hogy miként lettek a m. é. közgyűlésnek határozatai végre-
hajtva, a tiszti jelentés fog tüzetesebben szólni, melynek meghallgatására szi-
ves figyelmüket kikérem. 

A napirend legfontosabb tárgyát az eddig működött tisztviselői karnak 
lelépése s helyébe újnak választása képezi, a midőn a t. Közgyűlés szabad 
választás utján határozand a felett, hogy kiket akar ügyeinek intézésével a kö-
vetkező 3 évi cyclus alatt megbízni. 

Midőn tehát ezek után arra kérném fel a t, tagtársakat, hogy a napi-
rendre kitűzött tárgyakat tapasztalt ügybuzgóságuk szellemében elintézni 
méltóztassanak, a közgyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

T i t k á r i j e l e n t é s . 

T i s z t e l t Kö z g y ű 1 é s! 
Azon időköz, mely jelen közgyűlésünket a múlt évitől elválasztja, neve-

zetes s — mindjárt hozzá is tehetem — szerencsés szakát képezi egyletünk 
életének. 

Hosszú sorát jegyeztem fel a tényeknek, melyeket, mint fejlődésének ör-
vendetes mozzanatait, mint haladásunk kétségbevonhatlan jeleit kell üdvö-
zölnünk. 

A magy. mérn. és épít -ejryl. közi. VII kBt 2 2 
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Nem csekély feladat, e tényeket bizonyos rendszerbe foglalva s kellőleg 
megvilágítva úgy adni elő, bogy az előadás könnyen áttekinthető és e mellett 
hű képét nyújtsa az azokban nyilvánúlt törekvésnek és e törekvés eredmé-
nyének. 

De kötelesség tűzi elém e feladatot; meg kell vele mérkőznöm ! Szeren-
csés leszek, ha sikerűi; ha nem: a jó akarat is számithat talán némi méltány-
latra, szives elnézésükre. 

Ha — t. Közgyűlés — azon tényezőket, melyek együttvéve valamely egylet-
nek erejét képezik, fontosságuk szerint veszszük szemügyre: az első hely kétségte-
lenül tagjainak számát illeti, nemcsak azért,-mert az egylet czéljaira szükséges 
eszközök megszerezhetése, nagyban véve, egyenes arányban áll a tagok számá-
val, hanem azért is, mert azon erkölcsi és intellectualis feltételek is, melyek a 
czél elérésére megkívántatnak, nagyobb testületeknél könnyebben feltalálhatók 
mint kisebbeknél. 

Ennélfogva csak a természetes sorrendet követem, midőn azon mozzana-
tokat emelem ki mindenekelőtt, a melyek egyletünknek külterji állapotára vo-
natkoznak. 

S itt azonnal, mintegy kimagasodva a többiek közül, egy oly körülmény 
vonja magára figyelmünket, mely mellett lehetetlen elhaladnunk a nélkül, hogy 
kissé meg ne állapodnánk, már csak azért is, mert azon ténynek, melyet consta-
tálandó leszek, méltatására egészen külön szempontot nyújt, oly szempontot, a 
melyből maga a tény is más sziliben tűnik fel, mint a melyet az különben, egy 
záraz számnak egyszerű kiejtése által nyerne. 

Azon időszakra ugyanis, mely utolsó közgyűlésünk óta lefolyt, egyletünk 
életének egy nevezetes, mondhatjuk korszakot képző napja esik, s ez: alakulá-
sának ötödik évfordulója. 

E nap — épen az ötödik évforduló — alapszabályaink azon határozata 
által nyer különös jelentőséget, mely szerint az egylet tagjai beléptöktől számí-
tott öt egymásután következő évre kötelezik csak magukat. 

Egyletünk alakulása napján, 1867. évi május 20-kán nyerte tagjainak 
igen nagy részét, több mint felét; s így a múlt év máj. 20-kán az egylet tagjai 
zömének lejárt kötelezettsége. 

Nem minden aggodalom nélkül néztünk — t. Közgyűlés — e napnak eléje! 
Lelkesedés hozta létre egyletünket! 
A lelkesedés — tudjuk — igen jó biztató a nagy útra; de nem mindig 

hű útitárs is egyszersmind. Igen jó, majdnem szükséges, hogy valamely ügynek 
az első lendítést megadja; de a hol csak kitartó munkássággal elérhető czélok-
ról van szó: gyakran magában hordja lohadása csiráit, okait. A czélt — tulaj-
donképi és közvetlen szülőjét — nagy alakban, néha képzeletet muló méretek-
ben állítja elénk, mig másrészről az akadályokat, a leküzdendő nehézségeket 
nem mérlegeli avagy kicsinyli, vagy erőnket túlbecsüli —néha ezt is teszi meg 
amazt is egyszerre. 
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Csoda-e, ha aztán hüled, sőt gyakran egészen el is hagy, helyét a szükség-
kép nyomába lépő visszahatás érzelmének engedvén át, midőn mámorából a 
való felismerésére ébred ? 

Csoda volna-e, ha egyletünkben is, melynek czélja részint más rokon egy-
letek által már elért eredmények képében állt előttünk, részint pedig a képze-
let merész ecsete által nyert, habár határozatlan, de annál fényesebb körvona-
lakat, s mely kezdetben, a szétszórva elfojtott erő egyesült kitörésekor oly 
közelről látszék mosolygni felénk — csoda lett volna-e, mondom, ha e lelkesedés 
egyletünkben is, a tagok nagy részénél helyt adott volna az áldozatra már nem 
hajlandó közönynek, midőn öt évi működésünk, öt éven át híven hozott áldoza-
taik eredményében a szemeik előtt lebegett alak hű képmását hasztalan keres-
ték, midőn a czélt — igaz, hogy csak a távolságnak azelőtt hibás becslése miatt, 
igaz, hogy csak egy, úgyszólván optikai csalódásnál fogva (mert hiszen hogy 
haladtunk, hogy czélunldioz jelentékenyen közelebb jutottunk, azt senki nem 
tagadhatja) de elvégre is mind tovább meg tovább illanni látták ? . . . 

Hogy éz aggodalom alaptalannak bizonyúlt, hogy a nap, melylyel sokan 
a válság fellegeit közeledni vélték, habár nem mondhatjuk, hogy érezhető nyo-
mot nem hagyva vonúlt volna el felettünk (hiszen ezt a legvérmesebb remé-
nyüek sem várták) de minden r á z k o d t a t á s nélkül folyt le, s hogy e sze-
rint egyletünkja l e g e l s ő t ű z p r ó b á t szerencsésen megállotta: ez az első 
s mindenesetre fontos tény, melyet ez alkalommal a t. Közgyűlés tudomására 
juttatnom kell. 

Egyletünk ugyanis 1867. évi máj. 20-ikán 627 taggal alakúit meg. Ezek 
közt a 5 évi cyclus eltelte után m. é. máj. 20-ára kilépését bejelentette 35 tag: 
tehát az első létszámnak közel 6 % -ka, 

A megalakulásra következő máj. 20-áig nyert 164 új tag közül, kiknek 
ezidőszerint szintén lejárt már tagsági kötelezettsége, a mai napig 15, tehát 
valamivel nagyobb — azaz 9 % — százalék jelentette be kilépését. A mai napig 
tehát a kilépésre jogosított, összesen 891 tag közül 50 tag, tehát az összes má-
sodévi létszám 51/2 %-ka vonúlt vissza a pályatérről. Ez, viszonyainkhoz mérve, 
bizonyára soknak nem mondható. 

De bármennyire fontos legyen is, t. Közgyűlés, e tény, s bármennyire meg-
nyugtató a következtetés, mit e tényből vonni tán feljogosítva lehetünk: ered-
ménynek az mégis csak negativ eredmény. Vívmánynak bizonyára nem nevez-
hető : mert mindentől eltekintve, egészen szárazon, a tény az : hogy egyletünk 
önkénytes kilépések által tagokai veszített. 

Szerencsére azonban, vivmánynyal is dicsekedhetünk, jelentékeny vivmány-
nyal, mely annál örvendetesebb, mert ilyenre egyletünk fennállásának már 6-ik 
évében, a midőn az ügyünk iránt komolyan érdeklődőket tagjaink nagy létszá-
mában jóformán már mind bennfoglalva vélhettük, alig számithatánk. Minden 
elvált tag helyébe új tagot nyertünk, t. Közgyűlés, nem csak, hanem az azon 
oldalról szenvedett veszteség a belépők nagyobb száma által bőven is pótoltatott-

22* 
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50, s hozzá számítva még a választmány által figyelemre méltatott okokból tag-
sági kötelezettségük lejárta előtt kitörölt 11 tagot is, 61 visszavonult régi tag-
társ ellenében ugyanis, 94 új ügybarát csatlakozott hozzánk, úgy, hogy az új 
tagok száma még mindig 33-al haladja meg a kilépettekét. 

Másrészről azonban — fájdalom — a halál, a soha ki nem fáradó halál 
sem vesztegelt ez idő alatt; kérlellietlen keze, míg mi örömmel jegyezgettük 
a tagok névlajstromába azon szaktársainkat, kiket most már tagtársainkul 
van szerencsénk üdvözölni, kérlelhetlen keze több súlyos csapást mért egy-
letünkre, s nem kevesebb mint 11 társat ragadott ki sorainkból. Köztük K a l -
m á r S a m u alapító tagtársunkat és három olyant, kik egyletünk évkönyvei-
ben is megörökített nyomát hagyták hátra tevékenységüknek. Nem látják, t. 
Tagtársak, a választmány körében a derék W a 11 a n d t o t, a kitűnő vizmérnököt, 
ügyünknek egyik legrégibb és hü bajnokát, kit nem ismerhetett senki, a nél-
kül, hogy ne tisztelte volna, kit tisztelnünk egy volt azzal, hogy szeressük is őt. 
Nem látjuk itt, és soha sem fogjuk többé látni T ó t h K á l m á n bajtársun-
kat, ki a merre járt, magával hordta a hazai mérnöki ügyért buzgó indulatát, 
ki a kormány által Amerikába lett kiküldetése rövid idejéből is tudott becses 
s részben szaklapunkban is megjelent adatok gyűjtésével egyletünknek részt 
juttatni. Es hiába keresnők ezentúl közlönyünk lapjain jeles elméleti fejtegeté-
seit T e c h e t I g n á c z ifjú s szép tehetségű tagtársunknak; elhunyt ő, s 
sirba szállt vele a remény is, mit öly méltán fűztünk már is ismertté lett nevéhez ! 

De nem — ne engedjük át magunkat, t. Tagtársak, veszteségünk feletti fáj-
dalmunknak. Vegyünk búcsút elhunyt bajtársainktól s menjünk tovább, kö-
vessük az utat, a kötelesség útját, mit az élet tűz elénk. 

Mint emlitém, 94 új tag vétetett fel egyletünk kebelébe, ellenben 61 ren-
des tag lépett ki abból. Számbavéve még az elhaltakat is, a tiszta szaporulat 22, 
úgy, hogy egyletünk jelenleg 1203 részint alapító,részint rendes, élő tagot számlái-

Szép szám ez t. Közgyűlés, és a mi ennek különös jelentőséget kölcsönöz 
az az: hogy ezen 1203 tag oly ügy körül csoportosúl, oly téren gyűlt össze, 
mely ügy azelőtt hazánkban meglehetősen elhanyagoltatott, mely tér azelőtt 
nálunk, más művelt államokhoz képest, úgyszólván parlagon hevert. 

Mennyivel szebb színben tűnnék fel azonban ez még, ha mondhatnók, 
hogy e tagok, vagy legalább ezeknek nagyobb része, aláírásával örökre azono-
sította egyletünk érdekeit a sajátjával, ha azt mondhatnók, hogy a kiket ez ügy 
előmozdításának czélja egyesített, azokat nincs körülmény, nincs viszontagság; 
mely ez ügytől bármikor ismét elválaszthatná ! 

Végtelen fontosságú az valamely egyletre nézve, jelentékeny befolyással 
van minden tekintetben annak fejlődésére is, ha maga az egylet fennállása, 
anyagilag ügy, mint erkölcsileg, minden körülmények közt, minden eshetőség-
gel szemben biztosítottnak tekinthető. 

Ámde mindenkorra biztosítva, erkölcsileg is biztosítva, csak úgy volna 
egyletünk, ha nem volna kitéve annak, hogy valamely kedvezőtlen véletlen is, 
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az eseményeknek egy röpke szeszélye, annyira megritkíthatja sorait, hogy a 
fennmaradó rész, a mostoha időszaknak talán csak rövid űrén át is, a múlt és 
a remélhető szehb jövő közti kapcsolat fentartására elégtelen volna; ha a l a -
p í t ó t a g legalább is annyi volna tagjai közt, a hány tag ügyünket a legrosz. 
szabb esetben is eléggé méltón képviselhetné, a mennyi már magában elegendő 
volna arra, hogy egyletünket, habár ideiglen is fenntarthassa. 

Ezidőszerint — az elhaltakat is számítva — 93 alapító tag van lajstro-
munkban feljegyezve. Ezek közt 9 új, 1 pedig alapitóvá lett régi tag. 

Nem mondok véleményt a felett, vájjon megüti-e e szám a méltán várha-
tott eredmény mértékét. Elvégre is az, hogy valaki alapító taggá legyen, nem 
függ csak az illető jóakaratától, t. tagtársaink buzgóságáról pedig fel kell 
tennünk, hogy mindegyikük számot veteit e tekintetben körülményeivel. 
Feladatom azonban, mely a tény constatálásában és megvilágításában 
áll, nem zárja ki, hogy óhajtást ne fejezzek ki : mert, hogy alapitóink jelenlegi 
létszáma mellett, egyletünk minden eshetőségek ellenében biztosítottnak nem 
tekinthető: az kétséget — úgy hiszem — alig szenved. 

Áttérek jelentésemnek második szakaszára. 
Az egylet erejét képező tényezők közt második helyen azon anyagi esz-

közök állnak, melyekkel czéljaira az egylet, tagjai vagy kivételesen az egyleten 
kivül állók részéről való hozzájárulás folytán rendelkezik. 

Minden lépés, t. Közgyűlés, melyet az egylet kitűzött czélja felé tesz, 
majdnem minden lépés költséggel van összekötve; és ha az egyes mozzanatok-
nak, melyekkel életéről jelt ad egyletünk, értéke ép oly kevéssé arányosítható 
a költséggel, melybe azok az egyletnek kerülnek, a mily kevéssé lehet az esz-
mék súrlódásának hatását mathematikai képletben kifejezni: e k ö l t s é g 
m a g a , egy-egy ülés, sőt az abban elmondott minden szónak, a közlöny egy-
egy sorának stb. költsége, ha erre valaki fáradtságot szentelne, ép úgy kiszá-
mítható, a mint kiszámítható megközelítőleg, mennyibe kerül például a szobánk 
falán függő órának minden egyes perczegése. 

S e fontos, igen fontos tényező, az egylet pénzereje tekintetében, döntő 
súlylyal azon buzgóság esik a mérlegbe, melylyel a tagok alapszabályilag elvál 
lalt kötelezettségeiknek megfelelnek. 

E részben azonban, t.Közgyülés, a pénztárnok, az itt kiosztott kimutatás-
ban, mely részletezve tünteti elő a lefizetett úgy, mint a hátralékos összegeket, 
sajnos, nem nagyon kielégítő bizonyítványt állít elénk. 

Az 1871. év végén fennmaradt mintegy 5900 frtnyi hátraléknak nem 
csekély része, körülbelül Vs-da vagyis 2050 fr t utólag, még a múlt évben be-
folyt ugyan, és e hátralék a mai napig még jóval apadt: mindamellett oly je-
lentékeny a hátralékban maradt tagok száma, oly magasra rúg a befizetetlen 
tagsági dijak összege, hogy lehetetlen ef ' le t t sajnálkozásunkat ki nem fejeznünk. 
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1080 közt, mint a mennyire tehető körülbelül azon tagok száma, kiknek 
a múlt és a megelőző évekre a múlt évben fizetniök kellett volna, 1080 közt 
nem kevesebb mint 570, tehát több mint fele a tagoknak vagy épen nem, vagy 
csak részben felelt meg kötelezettségének az év végéig, és az összes hátralék 
9800 írtra rúg, vagyis az összes 6 évi, mintegy 48,000 frtnyi illetménynek 
20 % -kát haladja meg. 

Nagy baj, t. Közgyűlés, valamely országra nézve is, ha polgárai tömegesen 
vonják el magukat a rájok kiszabott teher viselése alól. Pedig az állam hatal-
mas, majdnem mindenható az egyes polgárokkal szemközt, nagyobb terhet, 
új adónemeket róhat, kényszer utján is behajthatja követelését s bir hitellel-
Mennyivel súlyosabban nehezedik azonban a mi viszonyainkra, ha a tagok ily 
jelentékeny része vonja el kötelességszerű támogatását az egylettől, mely hitel 
utján ideiglenesen is alig volna képes folyó kiadásait füdözni; melynek talán 
egyetlen kényszereszköze: a h i v a t k o z á s a t a g o k k ö t e l e s s é g é r -
z e t é r e ; mely a híven áldozók rovására, az egyszer megállapított tagsági díjat 
nem emelheti. 

És ha valamely országnak a népe túlterheltetésről panaszkodik, ha netán 
a nép egyik vagy másik osztálya avagy egyesek elviselhetleniil súlyosnak talál-
ván a kiszabott illetéket, ezt hozhatják fel mulasztásaik indokául: mi szolgál-
hat mentségül nekünk, kik egyenként, önmagunk róttuk magunkra az adót, 
kik önkényt, a legkisebb erkölcsi nyomástól is menten s igy teljesen szabad 
akaratból, saját kezünkkel irtuk alá kötelezvényül a nyilatkozatot, mely neve-
ink mellé a terhünkre irt összeget szolgáltatá! 

De nem — t. Közgyűlés — ne tegyük fel a legrosszabbat. Valóban szomorú 
dolog volna, ha feltett szándékban kellene keresnünk a baj kutforrását, ha 
pillanatra is feltehetnők, hogy egy reális férfiakból, az értelmiség színe-javából 
szabad egyesülés által alakúit testület tagjainak ily jelentékeny része képes 
lenne ily módon cserben hagyni azt az ügyet, melyet mint sajátját karolt fel, 
hogy képes legyen ily módon — úgyszólván — meghazudtolni önmagát. 

És csakugyan nem is azért van e feljajdulásunk, mintha a hátralékos 
tagsági dijakat elveszetteknek tartanok, mert eddigi tapasztalásaink nyomán 
is remélhetni véljük, hogy a hátralékok nagyobb része előbb-utóbb ki fog 
egyenlíttetni — aminthogy tényleg újév óta is tetemes összegek folytak be régi 
tartozások czimén, sőt 5 év előtti tartozások is törlesztetnek — felszólalásunk 
főleg a tagsági dijaknak rendetlen, késedelmes beküldése ellen irányúi. Egy 
része a hátralékban levőknek azért nem küldi be a tagsági díjat, mert — mert 
egyszerűen nem gondolnak reá ; sokan, restelvén a csekély összegért, a bizo-
nyára még csekélyebb fáradságot, azt várják, hogy kissé magasabbra nőjjön 
fel tartozásuk; mások megkéslekednek abban a reményben, hogy majd csak 
egyszer felrándulnak Pestre, s személyesen adják át az összeget a pénztárnok-
nak s igy tovább. A vége a dolognak az, hogy pénztárunk néha hosszabb 
időn át üres, s nem fedezheti a legsürgősebb folyó kiadásokat, mely rendetlen-
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ség lehetetlenné teszi az okszerű gazdálkodást és kedvezőtlen visszahatással van 
egyletünk szellemi fejlődésére is. így, hogy többet ne emlitsek, volt eset reá, 
ha jól tudom többször is, hogy az egylet aránylag igen olcsó áron becses könyv-
gyűjteménynek juthatott volna birtokába, s pillanatnyi pénzhiány miatt kény-
telen volt oly müvek előnyös megvételéről lemondani, melyek megszerzésére 
hasonló alkalom alig fog ismét kinálkozni. 

Legyen szabad tehát az ország minden vidékéről ily szép számban ösz-
szegyült buzgó tagtársainkhoz azt a kérelmet intéznünk : szíveskedjenek mind-
egyik a maga körében, lehetőleg oda hatni, hogy egyletünk az ily pénzzavarok-
tól jövőre megóvassék. 

A kölcsönös buzditás, bizonyára nem fog eredmény nélkül maradni. 
E kérelmünkkel, mely — legyen szabad remélnünk — nem fog visszhang 

nélkül maradni, vessünk fátyolt — t. Közgyűlés ! — az imént feltárt képre, 
melynek összhang nélküli, kiegészitetlen vonásai nyugtalanitólag hatnak kedé-
lyünkre ; fordítsuk pillantásunkat egy másikra, mely fényesen, lelkesitőleg áll 
mellette, s fűzzünk koszorút, az elismerés koszorúját azon lelkesek homlokára, 
kik azzal egyletünket megajándékozák. 

Az egylet, mint egész, nem áll minden kifogás nélkül, míg egyetlen egy 
is van tagjai közt, ki alapszabályilag elvállalt, szabatosan meghatározott köte-
lezettségének meg nem felel. Annak azonban, a mit egyesek kötelezettségükön 
f e l ü l tesznek, mit á l d o z a t u l hoznak az ügy oltárára, annak összesége 
magában véve egy egészként, egy tökéletesen kifejlett alakként áll előttünk. 

így áll előttünk t. Közgyűlés — a z e g y l e t h á z a ! 
Ámbár nem mint épületről, sem mint választmányi végrehajtásra bizott 

tárgyról, hanem csak is mint az egylet czéljaira fordítható anyagi eszközöknek 
egy másik kútforrásáról, mint ünkénytes adományról kellene e helyen szólnom 
róla : még is úgy érzem, hogy ha már kimondtam a szót — és jelentésem sor-
rendje úgy hozta magával, hogy kimondjam — meg kell szakasztanom elő-
adásom fonalát, mindenekelőtt azért: hogy egy fontos, igen fontos tényt con-
statáljak. 

Az eszme — t. Közgyűlés — hogy egyletünknek saját háza legyen, meg-
testesült. A ház készen áll! 

Mihelyt a házépítés ügye véglegesen lebonyolítva lesz, külön jelentés fog 
fog arról készíttetni s minden egyes tagnak megküldetni. 

Minthogy azonban ezen ügy valószínűleg csak számadás alakjában fog a 
jövő k ö z g y ű l é s elé kerülni: szükségesnek tartom azt jelentésem keretébe fel-
venni, és — hogy ne kelljen ismét visszatérnem — egyúttal, a mennyire fel-
adatomhoz tartozik, egészen kimeríteni. 

Egyletünk, mint tudni méltóztatik, a házépítés eszméjének megvalósítá-
sát első sorban tagjai áldozatkészségére, a mennyiben pedig ez magában véve 
a czél elérésére elégtelen volna, valamely pénzintézettel létrehozandó hitelmű-
veletre alapította. 
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Az intézkedésre nézve közgyűlési teljhatalommal felruházott választ-
mány mindenekelőtt szükségesnek látta tájékozást szerezni magának arról, 
mily mértékben számithat a tagok áldozatkészségére ? 

A tagok részéről tett ajánlatok eredménye az volt: hogy hitelművelet 
nélkül építenünk egyátalában nem lehet. 

A második kérdés, melylyel a választmánynak tisztába kelle jönnie: a 
házterv programmját illeti. 

A programul megállapításánál határoznia kellett az iránt, vájjon a ház, 
kizárólag, vagy legalább főleg, mint .egyleti ház — avagy a jövedelmezőségre 
fektettetvén a fősüly, mint esetleg az egylet czéljainak is megfelelő közönséges 
bérház terveztessék. 

A választmány számbavéve minden körülményt, alapos megfontolás után 
az u t ó b b i mellett határozott. 

Egyletünk — t. Közgyűlés! — keletkezése óta két íö nehézséggel volt 
kénytelen kitűzött czélja felé törekvésében folytonosan küzdeni. 

Az egyik: tagjainak más iránybani rendkivűli elfoglaltsága, mely mellett 
csak korlátolt mértékben szentelhetik erejüket az egylet czéljainak. E nehéz-
ség szükségszerű kifolyása a körülményeknek, kifolyása hazánk épen azon a 
téren tapasztalható gyors fejlődésének, mely az egyleti tagok kenyérkereseti 
foglalkozásának tere is lévén, első sorban tarthat igényt idejükre, tehetségeik-
re. E baj kútforrása kívül esvén az egylet hatáskörén, azon semminemű intéz-
kedés által segíteni nem lehet. Orvoslását csak az időtől várhatjuk. 

A második főnehézség, melylyel egyletünkn 'k folytonosan küzdeni kellett 
az egylet korlátolt pénzereje. 

E baj lehető enyhítése volt a választmány fennebbi elhatározásának 
egyik főrugója. Pénzünk elégtelensége miatt, s mert nem jövedelmező házra 
kölcsönt nem adnak, kénytelenek lettünk volna, az építkezést hosszú időre el-
halasztván, a begyűlt összegnek a rendesnél nagyobb s mindamellett legbiz-
tosabb kamatozása előnyéről lemondani. 

Egy másik körülmény, mely a választmányt ezen elhatározásra birta, az 
volt, hogy telkünk az utczaszélesítés miatt időközben szenvedett terület vesz-
teség folytán az egylet czéljainak állandólag megfelelő épület tervezésére al-
kalmatlanná is vált. 

Végre: a bérház forgalma egyáltalán ki nem zárja azt, hogy az egyle-
tünk befogadására is alkalmas legyen. — Igy állapíttatott is az meg a prog-
ramúiban, igy terveztetett s hajtatott is végre az egylet háza. 

Egyébiránt — t. Közgyűlés — ha egyszer a házunkat terhelő adósság 
törlesztve lesz, majd ha egyletünk egészen sajátjának fogja tekinthetni házát, 
akkor kikerül belőle nemcsak a tulajdonképeni e g y 1 e t i h á z , hanem azon 
fölül még valami, mit egyletünk szellemi czéljahu fordíthatunk. Addig is, úgy hi-
szem jól érezhetjük magunkat abban a tudatban, hogy egyletünk e házban oly 
alapra tett szert, amely lényegesen hozzájárult állásának megszilárdításához 
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melyről, kedvezőtlen esélyek ellen némileg már biztosítva nézhet a jövő homá-
lyos távolába. 

A tagok részéről tett ajánlatok mellett, liogy az építés foganatba vétet-
hessék, hitelmüvelet utján beszerzendő 60.000 frtnyi összegre volt szükség. Erre 
nézve a pesti kereskedelmi bankkal 8%-re, melyben a 23 évre kiszámított tör-
lesztési hányad is bennfoglaltatik, a szerződés megköttetett, 

És most — t. Közgyűlés — már ismét felvehetem előadásom fonalát ott, 
a hol nzt elejtettem: 

A mondott összegnél nagyobbnak ily módon leendő beszerzése az idő fo-
lyamában szükségtelenné vált. 

A körülbelül 112,000 frtnyi összegre rugó építési költséghez még hiány-
zó összeg, leginkább tagtársaink lelkes áldozatkészségében, de részben egyle-
tünkön kívül állók szíves hozzájárulásában talált fedezetet. 

A házépítésre ugyanis adományokban 10.933 frt, kamatnélküli kölcsön-
ben 8756 frt, 5 % kamatos kölcsönben 3250 frt, 6%-kos kölcsönben 35,000 frt s 
így összesen 57939 frt folyt be eddig, és a még be nem váltott ajánlatoktól is 
várhatunk valamit. Ezen összegnek legnagyobb része, és pedig 47.887 frt a 
legközelebb műit egyleti év eredménye; és pedig 5926 frt adomány, 6361 frt 
kamatnélküli költsön 600 frt 5% 35,000 frt, (a mely nem folyt be ugyan egé-
szen, de szerződésileg biztosítva van) 13 évi törlesztés mellett 6°/o-ra nyújtott 
költsön. 

A tagtársaink által nyújtott hitel kellő méltatása végett szükségesnek 
tartom megemlíteni, hogy az egylet háza 8'A %-kot hoz, s igy a hitelre nyúj-
tott összegek a kamatkülönbözet nagyságának megfelelő adománynyal érnek 
fel; e mellett figyelembe veendő, hogy csak a hitel által lettünk képesek oly 
helyen és oly házat építeni, a hol és a mely 8 */j °/„ -kot jövedelmez, vagyis csak 
a hitelnek köszönhetjük, hogy az adománykép nyert összeg is biztosan oly 
nagy kamatra helyeztethetett cl. 

A ház építése, az alapásással m. é. jun. 19-én kezdetett meg és e hó l-re 
elkészült, úgy hogy a lakások legnagyobb része bérlőik által el is foglaltatott. 

Az itt feltüntetett eredmény bizonyára oly fényes, hogy lehetetlen — t. 
Közgyűlés — arról tudomást vennünk a nélkül, hogy legnagyobb elismerésün-
ket ki ne fejezzük azon lelkesek iránt, kiknek azt köszönhetjük. 

Nem akarom osztályozni az érdemet; egyaránt illeti az meg mindazokat 
kiknek ez eredmény kivívásában részük volt. De engedje meg nekem a t. Köz-
gyűlés, hogy a szerint, a mint az kezdettől fogva az egyik vagy másik irányban 
nyilvánúlt, bizonyos csoportozatban tüntessem fel a buzgalmat, mely a sikert 
előidézte. 

Az egylet,különösen annak 1870. máj. 29-én tartott közgyűlése által fel-
karolt eszme, a házépités eszméje, Herrich Károly tagtársunké, kinek főérde-
me van a kereskedelmi banknál kötött 60000 frtnyi költsön kieszközlésében is. 

Hogy az eszme megtestesült, azt t. Közgyűlés, azon lelkes tagtársaknak 
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köszönhetjük, kiknek részint áldozatkészsége, részint buzgó fáradozása vagy 
mindkettő együttvéve azt egyátalán lehetővé tette. S itt mindenekelőtt azon t. 
tagtársakról kell megemlékeznünk, kik az első lépés megtételére, a telek meg-
vásárlására nyújtották a szükséges összeget, élükön azon férfiúval a kit egyle-
tünk élén is van szerencsénk tisztelni, ki már előbb tett 1000 frtos alapítvá-
nyát ez alkalomból azonnal lefizette és ezenfölül e czélra 5000 frt kölcsönt 
nyújtott, kamat nélkül. 

Hosszú sora lépett nyomukba a lelkes adakozóknak, kiknek részint ala-
pítványa, részint kamatnélküli vagy kamatos kölcsöne a ház felépítésére for-
díttattak. Nem szükség e t. tagtársakat és az általuk nyújtott összegeket egyen-
ként megneveznem, meg lesz áldozatkészségük az annak idején közzéteendő ki-
mutatásban örökítve; de lehetetlen már most ki nem emelnem egy tagtársun-
kat, a lelkesek leglelkesebbjét, kinek áldozatkészsége, fáradhatlan buzgalma és 
tevékenysége, lelkesítő példaként állott mindannyiunk előtt, ki a mutatkozott 
35000 frtnyi véghiánylatnak tagtársaink körében leendő összegyűjtésére vál-
lalkozván, a 13 évi törlesztésre kötendő 6%-kos kölcsönre az aláírást maga 
8000 frttal megkezdte, nemcsak, hanem még mielőtt a fennebbi összeg teljesen 
biztosítva lett volna, és megkönnyítendő a további eljárást, az egész 35000 ftra 
nézve az egylettel, mint ennek egyetlen hitelezője kötötte meg a szerződést; 
ki akár bölcs tanácsára, akár közvetítésre volt szükség, mindenben és minden-
kor készséggel ajánlotta fel az ügynek szíves szolgálatát. E férfiú t. Közgyűlés : 
Ybl Miklós, jeles építészünk s tagtársunk! 

Elismerés illeti továbbá a választmány által a foganatosítás körül szük-
séges intézkedések megtételére kiküldött házépítési bizottságot; végre a ház 
tervezőjét és végrehajtóját: Ney Béla t. tagtársunkat. A bizottság czélszerü 
intézkedései, az építkezés szakavatott és erélyes vezetése emelték a terv léte-
síthetése iránti bizalmat, s az e vállalkozás czélszerűsége ellen itt-ott táplált 
aggályok is mindinkább eloszolván, a siker gyors látszata, az áldozatok foga-
natja, serkentőleg hatott az áldozat meghozatalával még késlekedett tag-
társakra. 

Végre meg kell itt emlékeznünk a szab. osztr. államvasuttársulatról, mely 
4000 frttal, a tiszavidéki vasútról, mely 2000 frttal, a Ganz-féle gyárról és az 
osztr. épitőtársulatról,melyek egy-egy ezer fttal járultak a házépítéshez,valamint 
miudazon testületekről és egyletünkön kivül álló magánosokról is, a kik akár 
egyenes adomáuy, akár árelengedés alakjában mozdították elő a házépítést s 
ezzel egyleti ügyeinket. 

Jelentésem ezen részének feladata azon anyagi, illetőleg anyagi értékben 
kifejezhető támogatás feltüntetése lévén, melyben czéljai előmozdítása tekinte-
téből egyletünk a múlt közgyűlés óta részesült, nem hagyhatom említetlenül a 
»Ganz és társa, vasöntő és gépgyár részvénytársulat«-nak a házépítésre nyúj-
tott összegen felül az egylet czéljaira tett 500 frtnyi külön adományát, vala-
mint azt, hogy könyvtárunk is közvetlen könyvadományok folytán 60 önálló 
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müvei (74 kötetben) gyarapodott.Ezen adományok legjelentékenyebbjei: Pos -
s e n t i K á r o l y egyletünk tiszteletbeli tagjáé, 26 kötet, és T ó t li K á l m á n 
elliunyt tagtársunké, szintén 26 kötet. 

S ezzel befejeztem volna jelentésemnek az anyagiakra vonatkozó-
részét. 

Áttérek az utolsó közgyűlésünk óta egyletünk kebelében kifejtett szelle-
mi tevékenység taglalására. 

Egyletünk czélja a mérnöki és építészeti tudományoknak társulati uton, 
kölcsönös egymásrahatással való fejlesztésében culminál. 

A mely mértékben egyletünk e czélnak megfelel, a mely mértékben le-
szünk képesek ez irányban eredményt felmutatni: azon mértékben emelkedik 
az egylet tekintélye s e kettővel a tagok önérzete, kötelességeik teljesítése irán-
ti buzgalma, áldozatkészsége és az egylet más irányú czéljai felé való törekvés 
lehetősége — mindezekkel pedig tagjai számának gyarapodása. Szóval: az 
egylet által tudományos irányban kifejtett tevékenység — azon szellemi mun-
ka, melyet tagjai az egylet oltárára áldozatul hoznak, egyike azon fontos és 
nélkülözhette n tényezőknek, melyek az egylet erejét képezik. 

Az egylet czéljai felé való törekvésünk mértékét azon eszközök és mó-
dok mikénti felhasználása és fejlesztése adja. melyek e végből rendelkezésünk-
re állanak. 

Ezek: a tudományos felolvasások és tárgyalások, és az egylet szaklapja. 
A mi a fölolvasásokat illeti, e tekintetben — t. Közgyűlés — szerencsés 

vagyok oly eredményt constatálhatni, mely viszonyaink közt valóban fényesnek 
mondható és annál meglepőbb, mert a megelőző évben egyletünk épen e te-
kintetben volt legmeddőbb, épen az ez irányban való működés mezeje vo lta leg-
gyömölcstelenebb. 

Nem kevesebb mint 34 tudományos — részben tudományos vitatkozással 
összekötött — felolvasás és külön 1 tisztán tudományos tárgyalás tartatot t 28 
egyetemes szakülésen, 24 tagtárs által, a múlt évi közgyűlésünk óta lefolyt 15 
havi időszakban. Tehát majdnem annyi, mint azelőtt, egyletünk megalakulása 
óta 5 év alatt összesen, a mely egész idő alatt (természetesen az osztályülése-
ken és egy közgyűlés alkalmával tartottakat is beleértve) együttvéve összesen 
34 és a legkedvezőbb évi eredménykép (1869-ben) csak 16 felolvasást mutatha-
tunk fel 13 felolvasóval. 

Ezen fölül két osztályűlés tartatott, mindkettő a VI. és VII. az az a mű-
és középitészeti szakosztály által közösen. 

Felolvasást tartottak : Horváth Lajos 1, Wolilfart Ernő 1, Punczmann 
Gyula 2, "Wartha Vincze 1, Vídéky László 3, Metzner Antal 1, Ney Béla 2, 
Pinkász Sándor 2, Északi Károly 2 (1 tárgyban), Beiwinkler Károly 4 (2 
tárgyban), Horváth Ignácz 2, Herrich Károly 1, Kherndl Antal 1, Tóth Már-
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ton 1, Egan Aladár 1, Verderber István 1, Virág Lajos 1, Heim Henrik 1, 
Horváth Farkas 1, Lauka József 1, Incze György 1, Maurer Vilmos 1, Bodo-
ky Lajos 2, Solymos Béla 1 — összesen 34 felolvasás 21 tárgyban, melyek közül 
6 közlönyünkben is megjelent, több pedig — az egylet tárgyalásairól megjelent 
közleményekben rövidebb-hosszabb kivonatban ismertetett. 

Ezen felolvasások némelyike érdekes eszmecserére, tudományos vitatko-
zásra is szolgáltatott alkalmat. Különösen Beiwinkler Károlynak Pest város kö-
vezése és csatornazása tárgyában tartott értekezései, mely utóbbi tárgy egy 
más Horváth Farkas tagtársunk által külön szakülésen tartott értekezést vont 
maga után. Továbbá Herrich Károly tagtársunk felolvasása, melyben a buda-
pesti dunaszabályozás tervezetét és munkálatait ismertette, s a melyből felette 
érdekes és élénk vita fejlődött, a melynek folytatólagos tárgyalása külön napi-
rendre is tüzetett. E tudományos vitatkozás egyik kiváló, talán legkiválóbb 
momentumát képezi egyletünk ilyenekben nem épen gazdag múltjának. Oly 
jelenség volt ez t. Közgyűlés, mely vajha mentől gyakrabban ismétlődnék! 80-on 
felül gyűltek össze e tudományos s egyszersmind a fővárosra nézve életbevágó 
kérdés iránt érdeklődő tagtársaink közül, s a valóban parlamentaris vita úgy 
érdemére, mint alakjára nézve méltó volt a testülethez, melynek kebelében az 
lefolyt. Ismétlem, egyik legfényesebb mozzanata volt ez egyletünk életének; 
magának pedig e mozzanatnak — legyen szabad ezt hozzá tennem — fénypontját 
Hieronymi tagtársunknak az egylet tárgyalásai közt közlönyünkben is meg-
jelent remek beszéde képezte. 

Általában, t. Közgyűlés, azt tapasztaljuk, hogy valahányszor valamely 
n a p i r e n d e n l e v ő k ö z é r d e k ű kérdés kerül a szőnyegre, az mindig nagy 
számát vonzza üléseinkre a szaktársaknak, mig ellenben más ülések, melyek 
habár közérdekű, de a nagy közönséget még nem foglalkoztató kérdés körül 
forognak, már gyérebben látogattatnak; oly felolvasások pedig, a melyek a 
műszak valamely ágából kiszakított egyes tudományos részlettel foglalkoznak, 
kevésbbé-többé távol tartják szaktársainkat. 

Nem meglepő e jelenség, sőt nagyon természetes. 
Egyrészről mi is csak része vagyunk a nagy közönségnek: a mi ennek 

figyelmi t magára vonja, lehetetlen, hogy a mienket elkerülje ; a mi ezt felme-
legíti, lehetetlen hogy bennünket hidegen hagyjon. Az, hogy a kérdés szak-
mánkba vág, csak fokozza érdeklődésünket. 

Hogy pedig egyáltalában, általános kérdésekkel szívesebben foglalkozunk, 
mint ezeknek részleteivel, az csak hű visszatüki'öztetése műszaki viszonyaink-
nak : nem állunk a műszaki ismereteknek azon színvonalán, a melyen túl csak 
a részletek alaposabb kifejtése képezné feladatunkat. Ennek ellenkezőjét, hogy 
t. i. általában véve, vagy nagyjában oly magaslaton állnánk, hogy a már töké-
letesen kifejtett részleteteket csak rendszerbe kellene foglalnunk: úgy hiszem 
senki sem merné állítani. A tény, hogy a specialitások felé irányuló hajlam a 
másik, az encyclopoedikus ellenében nagyon gyengén nyilvánul, holott az utóbbi 
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esetben már inkább az ellenkezőt kellene tapasztalnunk, legalább ellentmon-
dana ez állításnak, s ellent mondana az, hogy a mi 4 év előtt szükségesnek mu-
tatkozott : tudományos működésünknek az egyetemes szakülésekre való összpon-
tosítása, még a mai napig is, sőt valószínűleg még jó ideig okvetlenül fentar-
tandónak bizonyúlt; mert szakosztályaink, melyek közül csak az építészeti tar-
tott, s ez is csak két ülést, úgy látszik nem tartják még elérkezettnek az idót, 
hogy csak kisérletet is tegyenek: a kizárólag egy szakma körébe tartozó 
ügyeknek tárgyalására mintegy usurpált jogot egyetemes szaküléseinktől el-
vitatni. És ez talán jól is van igy. Nem is volna czélszerű e jelenségnek ellen-
kezőjét mesterséges utón előidézni. Mozdítsuk elő lehetőleg ügyeink fejlődését; 
de az, a mit mutatunk, legyen hű a valósághoz. 

A dolog ilyetén állása azonban egyenesen arra utal: hogy épen belső 
fejlődésünk érdekében mentől több közérdekű kérdést vonjunk tárgyalásaink 
körébe, egészen eltekintve attól, hogy úgy a közjó előmozdítása, mint egyletünk 
tekintélyének emelése iránti kötelességünk parancsolólag követeli, hogy oly 
közérdekű kérdésekben, melyekre nézve a műszaki szempont a döntő, egyletünk 
is a mérlegbe vesse illetékes szavát. 

Visszatérve a felolvasásokra, megemlitendőnek tartom még, hogy legna-
gyobb része azon t. tagtársainknak, kik értekezéseikkel egyletünk irányában 
szellemi adójukat leróni igyekeztek, számszerint 17 (24 közül) azelőtt még nem 
tartott felolvasást egyletünkben, úgy hogy a felolvasók köre is jelentékenyen 
tágúlt utolsó közgyűlésünk óta. 

De nemcsak a felolvasások és felolvasók számát, hanem az ülések láto-
gatottságát tekintve is nagy haladás mutatkozott a megelőző évekhez képest.. 
Mig azelőtt az egyetemes szaküléseken jelenvolt tagok számának átlaga alig 
haladta meg a 34-et és a legnépesebb ülés is alig számlált 50 tagnál többet: a 
lefolyt egyleti évben az egyetemes szakülések összes látogatóinak átlaga 
40 körül járt, látogatottabb ülésein pedig az előadó 60—80 hallgatóval dicse-
kedhetett. 

Legyen szabad itt még megemlítenem, hogy egyletünk két kirándulást 
is tett, egyiket e dunaszabályozási, a másikat a margít-szigeti liidoszlop sü-
lyesztési munkálatainak megtekintésére. 

A mi szellemi munkásságunk második közegét, az e g y l e t k ö z l ö n y é t 
illeti: ennek füzetei a lefolyt időszakban némi késedelemmel ugyan, de a ren-
des havi időközökben jelentek meg. 

A múlt évi kötet a megállapított 30 ív helyett 33 '/a ívnyi szöveggel, de 
23 helyett csak 20 rajzlappal jelent meg; a kevesebblet azonban 35, a szöveg 
közé nyomtatott fametszettel némileg pótoltatott. Eredeti dolgozat 16 (20 
czikkben) ismertető, illetőleg idegen nyelvből fordított nagyobb dolgozat 12 
(15 czikkben) könyvbirálat 1, vegyes közlemény pedig 117 jelent meg közlö-
nyünk múlt évi folyamában. 

íróink száma 7-tel szaporodott. 
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Az idei évi-folyam eddig megjelent füzetei körülbelül lépést tartanak a 
múlt éviekkel: a jövő füzetektől, pedig a mennyire már most tájékozva vagyunk, 
határozottan többet várhatunk. 

Közlönyünk t a r t a l m á r ó l , annak belbecséről, nem czélom s mint 
egyúttal szerkesztőnek, nem is volna illő véleményemet nyilvánitani, annál ke-
vésbbé pedig e helyen a megjelent dolgozatok bírálatába bocsátkoznom. De kö-
telességem lévén 4 V2 év óta közlönyünk — úgy szólván — minden egyes olva-
sójának helyére képzelnem magamat, úgy hiszem szabad lesz ez alkalommal a 
szaklapunkra nézve egyáltalán tehető kedvezőtlen észrevételekre kissé reflectál-
nom, és pedig nemcsak az utolsó közgyűlés óta megjelent füzetekre vonatkozólag. 

A mi mindenekelőtt az e r e d e t i dolgozatokat illeti: jelenhettek t. Köz-
gyűlés, és kétségkívül jelentek is meg közlönyünkben oly dolgozatok, melyek egy 
vagy más szaktársunk szigorú felfogása szerint talán nem ütik meg egészen a 
mértéket, mely tudományos szaklapnál alkalmazandó volna. De t. Szaktársak! 
kérdem:' van-e az egész technikai világirodalomban (megjegyzendő, hogy rövid 
havi időközökben megjelenő) folyóirat, mely e tekintetben minden igényt kielé-
gitene ? Másrészről meg kérem: vegyük tekintetbe viszonyainkat, vegyük te-
kintetbe, hogy túlszigorú mérték alkalmazása gyakran egyértelmű volna füze-
teink elmaradásával, legalább is jelentékeny késedelmével; végre ne feledjük, 
hogy nekünk teremtenünk kellett, megteremtenünk, a mi azelőtt nem volt: a 
magyar műszaki irodalmat, s hogy még mindig úgyszólván kezdők vagyunk e 
téren, hogy még a — nem épen hiú — törekvést is meg kell becsülnünk. 

A mi pedig az »I s m e r t e t é s«-ek rovatát illeti: jelenhettek és kétségkívül 
jelentek is meg abban oly közlemények, a melyeknél kitünőbbeket és érdeke-
sebbeket szedhettünk volna ki a külföldi lapokból. De eltekintve attól, hogy itt is 
sok függ a nézettől, legyen szabad megjegyeznem, hogy közlönyünknek nem 
állnak rendes, állandó munkatársak rendelkezésére, hanem még mindig csak 
véletlenül beérkező dolgozatokra van utalva. 

Tekintve i r á n y á t, közlönyünknek kezdettől fogva két főhiánya van, mely 
lehetetlen, hogy elkerülte volna figyelmét azon tagtársainknak, kik erre is ki 
szokták terjeszteni bírálatukat. 

Az első az : hogy szaklapunkban a szorosan vett gyakorlati irány, a — nem 
annyira elméleti, mint inkább szemlélődő irány ellenében, nincsen eléggé képvi-
selve. Tekintve azonban, hogy általános kérdések általános szempontból való 
fejtegetésének ép úgy, sőt körülményeink közt, a midőn sok kérdésre nézve a 
fő elvek iránt kell még tisztába jönnünk, talán még inkább van jogosúltsága 
közlönyünkben, mint például egy-egy speciális műtárgy ismertetésének: habár 
kivánanatos volna is, hogy különösen a hazánkban mindenfelé nagy mértékben 
folyó építkezéseink jelentékenyebbjeinek leírása, a végrehajtás körül tett tapasz-
talatokkal együtt, közlönyünk számára illetékes szaktársaink részéről bekül-
detnének: ezek, a közlönyünkre fordítható költség (körülbelül 6000 frt.) korlá-
toltsága mellett, megint csak az előbbi kathegoriába sorozható czikkek rovására 
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jelenhetnének meg. Ily szempontból vévo a dolgot, természetesen nem hangsú-
lyozhatnánk kérelmünket a kevesebb figyelemben részesített irány érdeké-
ben a nélkül, hogy a netalán hajlamuknál fogva a másikat támogatók 
buzgalmát ne hűtenők; a mennyiben azonban egy vagy más tagtársunk-
nak mindegy volna, milynemű dolgozatra szánja idejét, úgy hiszem szí-
vesen veendi jelen figyelmeztetésemet, s legyen szabad egyúttal arra is figyel-
meztetnem t. tagtársainkat, hogy: közlöny és szakülések egymást némileg 
kiegészíteni vannak hivatva. 

Második hiánya szaklapunknak, a mi irányát illeti, az, hogy a hazai tech-
nika és építészet terén felmerülő, úgy szólván napi eseményeknek, nem volt hű 
és gyors közlönye. 

E bajon már lehetne némileg segíteni. Némileg mondom, mert: hogy 
közlönyünk a technikai és építészeti ügy minden egyes apróbb mozzanatát fel-

jegyezze, hogy minden eseményt, melynek ismerete egyes tagtársainknak érde-
kes lehetne, esetleg hasznos tájékozásul szolgálhatna, ha csak röviden is érint-
sen, azt ugyan kívánni nem lehet; nem pedig két okból: először azért, mert az 
e téren tapasztalható sürgés-forgás hű visszatükröztetésére lapunk terjedelme 
elégtelen, s így ez csak a maradandó becsű dolgozatok kiszorításával volna esz-
közölhető ; másodszor pedig nem azért, mert ha már feladatáúl tűzné ki ezt 
közlönyünk, annak czélszerű megoldása bizonyos rendszer szerinti és követke-
zetes eljárást tenne szükségessé. Az eseményeknek szakadatlanul szenimeltar-
lása, az adatok gyűjtése, ezek közül a közlendők kiválasztása, az egyszer figye-
lemre méltatott kérdésnek minden phasisain való követése stb. állandólag 
alkalmazott s majdnem egyébbel sem foglalkozó szerkesztői személyzetet felté-
telezne — mi a fennebbi költség-akadályokba ütközik. Minden más mód expedi-
ens vagyis, a mint ezt magyarra fordítjuk: kisegítő eszköz marad, mely jó, ideig-
óráig, de csakhamar megtagadja szolgálatát. Tettek ilyennel kísérletet mások? 
tettünk mi is, de hasztalan! 

Egyébiránt nézetem szerint nem is lehet czélja közlönyünknek ennyire 
kiterjeszkedni, annál kevésbbé, mert hiszen a napi lapok úgy is telve vannak 
az ilynemű tudósításokkal, melyek közt reclamok sem hiányoznak, s csak azért 
tartottam szükségesnek annak viszonyaink közt lehetetlenségét is kitüntetni, 
mert ily irányú vágyak több oldalról nyilvánúltak, és közlönyünkben is kifeje-
zést találtak. 

Hogy azonban legalább a közérdekűbb technikai események röviden je-
leztessenek, hogy közlönyünkben a nevezetesebbb technikai és építészeti válla-
latok maginditásáról, a kiválóbb építkezések állásáról, különösen a melyeknek 
egyik vagy másik tagtársunk vagy élén vagy egyébként közelében áll, megbíz-
ható adatok közöltetnének: ez mindenesetre oly kívánság, melynek az illetők 
szives készsége mellett nem volna nehéz megfelelnünk. S nem mulaszthatom el 
ez alkalmat, hogy a közlönyünk ez iránybani érdekeinek előmozdítására hivatott 
igen tisztelt tagtársakat e készségre fel ne kérjem. 
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Egyébiránt az egylet tagjainak, különösen a külső tagoknak, kikre nézve 
az egylet úgy szólván csak közlönyében él, és előfizetőinknek, illetőleg a leg-
újabb alapszabályaink értelmében az előfizetési árt magában foglaló magasabb 
tagsági díj fizetésére magukat kötelezett tagtársainknak folyton gyarapodó 
száma, megnyugtató tanúságot látszik szolgáltatni arra nézve, hogy t. tagtár-
saink, habár a közlöny nem felel meg mindenben a várakozásnak, sőt messze 
van a tökélynek még azon fokától is, a melyet oly szerkesztő mellett, ki egész 
idejét annak szentelhetné, meggyőződésem szerint már is elérhetett volna, hogy 
— mondom — tagtársaink igen jól ismerik viszonyainkat, ismerik a nehézsége-
ket, melyekkel ily folyóirat szerkesztése jár, s méltányolván az e nohézségek 
leküzdésére irányuló őszinte törekvést, elnézéssel vannak közlönyünk hiányai 
iránt. 

A fenebbiekben, úgy hiszem, elég híven'vázoltam egyletünknek a legköze-
lebb lefolyt egyleti évben tudományos irányban kifejtett tevékenységét. 

Legyen szabad már most itt is, mint ezt a megelőző szakaszoknál tettem 
a feltüntetett eredményt, a mennyiben ez általában lehetséges, mintegy mérlegre 
vetve szemközt állítanom azzal, a mit ez irányban egyletünktől méltán vár 
hatunk. 

Nem tartózkodom ismételni, hogy ez eredmény nemcsak kielégítő, hanem 
viszonyaink közt fényesnek mondható. 

Bármennyire kívánatos volna is t. Közgyűlés, hogy egyletünknek, mint 
kiválőlag szellemi czélokra alakúit társulatnak, minden egyes tagja, vagy leg-
alább tagjainak nagyobb része munkájával is hozzájáruljon azon nagy mű 
megalkotásához, azon jelenség előidézéséhez, mely czélként lebeg vágyaink 
előtt; bármennyire szép, nagyszerű, lélekemelő még gondolatnak is az, elmond-
hatni : él, fejlődik, virágzik egyletünk, mert minden egyes tagja, nemcsak meg-
takarított filléreivel, hanem szellemi tökéjével is hozzájárul azon ügy előmoz-
dításához, mely ezret jóval meghaladó számban gyüjté maga körül a lelkeseket : 
ez — az egy testté tömörült egyesek szellemi erejének ily összeforrasztása, az 
egylet tettképességének ily mértékbeni hatványozása, a képzelet tüzénél talán 
igen, de a valóságban soha sem lesz foganatosítható. 

De, ha tekintetbe vesszük, hogy egyletünk tagjai szellemi erejüknek más 
oldalról le nem kötött részét szentelhetik csak az egylet czéljainak; ha tekin-
tetbe veszszük, hogy felolvasások tartására, és az irodalom terén való munkás-
ságra hivatott tagtársainknak legnagyobb része ez idő szerint is még oly sok 
oldalról és oly mértékben van igénybe véve, hogy a legjobb akarat mellett is alig 
képes idejéből annyit kiszakítani, a mennyi egy-egy értekezés kidolgozására 
szükséges, s hogy mindamellett a Budapesten tartózkodó mintegy 410 tag közül 
(mert hiszen a külső tagok, a mi a felolvasásokat illeti, alig jöhetnek számba) 
minden 12-dik tagra esik egy felolvasás és minden 17-ik tagra egy felolvasó 
és hogy, a közlönyt is figyelembe véve (mely egyébiránt ha a költség megen-
gedné erősebb is lehetne) a lefolyt évben az egylet összes tagjainak, nem 6zá-
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mítva a bizottságokban működött tagokat mintegy V30 része mozdította elő 
tudományos működéseivel egyletünk ezéljait: ezen eredmény a jelenlegi viszo -
nyaink közt elérhetőt úgy hiszem már jóformán megközelíti. 

Ezek után t. Közgyűlés, egyletünk igazgatására, a választmánynak múlt 
évi működésére térek át. 

A választmány összesen 20 ülést tartott. Ezekben tett intézkedései leg-
nagyobb részt folyó ügyekre vonatkoztak. 

Ezek közt pedig a házépítés ügye volt az, mely a választmány figyelmét 
gondoskodását a legnagyobb mértékben vette igénybe, a melyről fennebb szó-
lottam. Egyéb intézkedései közül csak a következőket tartom kiemelendőknek : 

1. A Pesten építendő műegyetem terveztetése alkalmából a közoktatási 
miniszterhez kérelmet intézett az iránt, hogy az egyenes megbízás utján készí-
tendő tervekre kitűzött díj mellett még legalább egy általános pályadíj is tű-
zessék ki. Ez értelemben határozott is a miniszter úr, s a tervek megbirálására 
alakított bizottságban egy kiküldött által (Weber Antal tagtársunk személyé-
ben) egyletünk is képviselve volt. 

2. Az ugyanezen ügy tárgyalása folyamán a választmány kebelében fej-
lődött vita alkalmából, egy az általános pályázatnak az egyenes megbízás 
utján való pályázat fölötti előnyeit kifejtendő, s annak idején az összminisz-
teriumhoz benyújtandó emlékirat elkészítésére bizottságott küldött ki. A bi-
zottság nem adta még be dolgozatát. 

3. A magy. tud. Akadémia részéről felszólíttatván, hogy az Akadémia 
könyvkiadó bizottságába egy képviselőt küldjön, kinek feladata volna kiadásra 
méltó magyar vagy lefordittatásra méltó egyes idegen műveket javaslatba 
hozni: a választmány az egylet titkárát küldötte ki, ki ismé t az egyes szakosz-
tályokhoz fordult tanácsért. A szakosztályok közt csak az építészeti osztály 
nyilatkozott, Mauch »Die Architectonischen Ordnungen der Grichen u. Römer 
und der neueren Meister« czímü müvét ajánlván lefordításra. A könyvkiadó 
bizottság határozata legközelebb várható. 

4. A választmány tanácskozásainak szükségessé vált rendszeresítése vé-
gett egy az alapszabályok és az ügyrend keretébe beillő szabályzatot állapí-
tott meg. 

Még egy fontos intézkedéséről a választmánynak, kell jelentést tennem. 
Egyletünk, elhagyva jelenlegi helyiségeit, jövő november 1-én a régi 

Lloyd-épületbe költözködik. 
Mint fennebb említeni szerencsém volt, egyletünk fejlődése jelentékeny 

lendületet nyert utolsó közgyűlésünk óta. Nemcsak száma, hanem látogatott-
sága is szaküléseinknek örvendetesen emelkedett annyira, hogy voltak üleseink 
melyek egyletünk helyiségeit a zsúfolásig megtöltötték, a melyek alkalmával 

A magy. mérn. és épit.-egyl. közi. VII. köt. 2 3 
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helyiségeink nemcsak kényelmetleneknek, hanem a szó szoros értelméban szű-
keknek bizonyúltak. 

Hasonló helyzetben van, a szállást illetőleg velünk kezdettől fogva szoros 
viszonyban álló Természettudományi Társulat és a két testület kebeléből alko-
tott » Társaskör « is; úgy, hogy a jelenlegi szállás-állapot mindahárom testü-
letre nézve egyaránt immár tarthatlanná vált: mind a háromra nézve beállott 
és pedig elodázhatlanul, a terjeszkedés szükségessége. 

Időközben azonban elkészült az egylet háza, s méltán tehetné fel va-
laki azt a kérdést, hogy hát miért nem költözködik most már egyletünk saját 
házába ? 

A választmány elhatározására három szempont volt irányadó. 
Először is a választmány meg van győződve, hogy egyletünknek, saját 

házába való költözködése, a háznak a központtóli távolsága miatt, legalább ez-
időszerint még, midőn épen ujabban szerencsés fejlődésnek indult egyletünk, 
koczkáztatott lépés volna, a mennyiben az egylet látogatóinak száma kétségte-
lenül lejebb fogna szállani. Ebhez (a mi magában véve is elég ok lett volna 
arra, hogy a választmány e gondolatról egyelőre lemondjon) hozzájárult azf 

hogy a választmány nem hunyhatott szemet azon tény előtt, hogy a helyiségek-
ben való terjeszkedés szüksége egyidőben merült fel mindhárom társulatra 
nézve. Nem tekinthette e tényt, az egyidejűleg beállott kedvezőbb fejlődés tényét 
puszta véletlen művének, sőt ellenkezőleg, örömmel kelle abban a természettu-
dományi társulattal kötött kölcsönös viszonynak, a két testület tagjai által a 
ársaskör létrehozatala körűi kifejtett buzgalomnak és azon gyámolításnak, 

melyben egyletünk e kört részesité, várt gyümölcsét felismernie. 
A három társulat egymás fejlődésére való kedvező hatásának minden 

oldalról egyaránt lett felismerése azonban kizárt egyúttal és egyelőre a helyi-
ségekben való terjeszkedés kérdésének mikénti megoldására nézve minden oly 

combinatiot, mely azoknak egymástóli elválását, illetőleg ennek szükséges kö-
vetkezését, a »Társaskör« feloszlását vonta volna maga után. Minthogy pedig 
a term. tud. társulat, házunk távolságát a központtól szintén alkalmatlannak 
találta: a saját házunkba való költözködés, mint egyike ezen combinátioknak, 
ezen okból is mellőzendőnek mutatkozott. 

Mellőzendőnek mutatkozott és tényleg mellőztetett is végre azért: mert 
sikerült a választmánynak, egyetértőleg a két másik társulattal egy oly nagyobb 
szállást találni, és 3 évre biztosítani, mely kellőleg felosztva mindhárom társu-
lat igényeinek minden tekintetben megfelel a nélkül, hogy ebben a költségek 
megállapított] megosztási kulcsa szerint egyletünk drágábban laknék mint 
saját házában fogna lakni, a mennyiben azon helyiségekért, melyeket saját 
használatára ott esetleg igénybe venne, bér fejében ugyanannyit kap, mint a 
mennyit uj helyiségeiért maga fizet: 1900 frtot. 

Megemlitendőnek tartom végre még azt is, hogy jelenlegi helyiségeink 
bérleti ideje csak novemberben járván le; s a j á t — m á r e hó 1-én lakható 
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állapotban volt — házunkba való költözködésünk félévi bérveszteséggel is j á r t 
volna. 

S ezzel kimerítve a választmány által tett fontosabb intézkedések sorát, 
jelentésemnek ezen szakaszát is bezárhatnám, ha azon természetes érdeklődés* 
melylyel haladásunk minden mozdulatát kisérem, de (talán csupán gyengéd te-
kintetekből, nem mellőzhető) kötelesség is, a mennyiben ismét csak tény és pedig 
fontos tény constatálásáról van szó) nem unszolna még egy örvendetes jelenségről 
megemlékeznem, mely szintén egyik jeléül vehető ügyeink kedvező fejlődésének. 
A megelőző években nem tartozott épen a ritkaságok közzé, hogy egy-egy választ-
mányi ülés a kitűzött napon csak alig volt megtartható, sőt volt reá eset nem 
egyszer, hogy az ülés a határozatképes szám hiányában meg sem is tartatha-
tott, úgy hogy e körülmény folytán szükségesnek találtatott a határozatképes 
ülések tagjai számát alapszabályilag 11-ről 7-re leszállítani. Ilyen eset, a lefolyt 
egyleti évben egyetlen egyszer sem fordult elő, s hogy nem az épen emiitett le-
szállítás következtébén nem fordult elő, annak az szolgál bizonyságáül, hogy a 
mult év legkevésbbé látogatott választmányi ülése is 11 tagból állott, az átlag 
] 5 volt, a leglátogatottabb ülés pedig 25 választmányi tagot számlált. 

Még csak egy tárgy van t. Közgyűlés, melyről jelentést szükséges ten-
nem. Értem a műszaki szótár ügyét. 

Tudva van a t. tagtársak előtt, hogy egy ilyen szótárnák egyletünk tá-
mogatásával leendő szerkesztésével a választmány Lauka József tagtársunkat 
bízta meg, és hogy m. évi julius hóban ezen szótár ügyében szakközlönyünkben, 
nem különben a napi lapokban is egy értesítés illetőleg fölhívás jelent meg, 
melyben a szótárba fölveendő szakmák elsorolása mellett, egyletünk tagjai 
ezen közhasznú vállalatnak kitelhető hazafias gyámolitására, és szógyűjte-
mények beküldésére fölkérettek. 

A szerkesztő az egylet választmárya által helyeselt programm értelmé-
ben a szótár szerkesztésére nézve vezérfonalúl elfogadott Karmarsch-Unver-
zagt-féle német-franczia-angol szótárból a német műszókat külön-külön az 
egyes szakmák szerint összeírta és kőnyomatilag' sokasittatta, egyrészt azért 
hogy azoknak fáradtságán könnyítsen a kik egyes egész szakmák magyar mű-
szóinak gyűjtésére vállalkozni szívesek; másrészt, hogy kitelhetőleg teljes 
gyűjtemény jöhessen létre. 

A kőnyomati sokasítás többféle késleltető akadályokkal volt egybekötve; 
de elvégre a sokasítmányok még is elkészültek és azoknak, a kik gyűjtésre 
ajánlkoztak utasítással együtt szétküldettek. 

A szoros értelemben vett mérnöki tudományok szakmáira, minők: föld-
mérés, vasútépítés, gépészet; továbbá a természettudományi szakmák műsza-
vainak gyűjtéséré kielégítő ajánlatokat eredményezett a múlt évi fölhívás; a 
száraz építészetre, különösen pedig a mérnöki építészeti gyakorlat segédkézmű-

23* 
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szakmák műszavainak, példáúl kőműves, ács, asztalos stb. gyűjtésére azonban 
fájdalom ajánlat épen nem érkezett. 

Az ilyen szakmák szavainak gyűjtésére leginkább magyar városokban és 
vidéken lakó tisztelt ügyfeleink volnának hivatva. 

Legközelebb egy á j felhívás fog e tekintetben lapok utján közzé tétetni, 
addig is megjegyzendőnek vélem, hogy a szótár szerkesztője nemcsak egész 
szakmák, hanem csekélyebb számú, sőt egyes műszavakat, s különösen tájsza-
vakat is köszönettel elfogad, s ha e tekintetben kívánt támogatásban részesül: 
akkor ismert buzgósága mellett remélhető, hogy az általános ipar műtani szó-
tár, melyre már meglehetős mennyiségű anyag van összegyűjtve, innen másfél 
évre elkészül. 

S ezzel befejeztem — talán igen is hosszúra nyúlt jelentésemet. 
Az egylet vagyoni állapotát, a pénztárnoki kimutatás, könyvtárunk álla-

potát az annak megvizsgálására a m. közgyűlésből kiküldött bizottság jelentése 
tünteti fel. 

Részemről még csak egyletünk eddigi összes tevékenységének kívánom 
vázlatképét néhány talán nem érdektelen statistikai adatban a t. közgyűlés elé 
állítani. 

Egyletünk 6 év alatt ta r to t t : 
Közgyűlést (a maival együtt) 9-et. 
Választmányi ülést 
Szakülést és pedig egyetemes szakülést. 

Osztályülést . . . 
Összesen szakülést . 

. . 85-et. 
63. 
14. 

77-et. 

. 171. Az összes ülések száma 
Ülés, a melyen felolvasás tartatott, volt 61. 
Felolvasott tárgy 72 ugyanannyi felolvasóval (köz-

tük legtöbbel Ney Béla tagtársunk, ki 6-szor értekezett). 
Közlönyünk hozott f. é. april végéig: 
Eredeti dolgozatot . . . . 156-ot 141 tárgyról 76 szerzőtől. 
Ismertető közleményt . . . . 85-öt. 
Vegyes közleményt . . . . 387-et; összesen 188 Va ívnyi szöveg-

gel; 168 rajzlappal és 123 a szöveg közé nyomott fametszettel. 
Együttvéve szép eredmény ez T. közgyűlés! 
E vázlatból, s úgy hiszem egész jelentésemből, azt az örvendetes s a jö-

vőre nézve megnyugtató meggyőződést meríthetjük, hogy nem szalma tűz 
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múlékony lángja,, hanem munkaedzett férfiak komoly törekvésének nyilvánu-
lása, nem hiú álomkép utáni tehetetlen rajongás, hanem öntudatosan válasz-
tott új ösvényen új küzdelemért égő vágynak el nem fojtható kitörése volt a 
lelkesedés, mely egyletünket létrehozta, s mely megalakulása napját oly emlé-
kezétessé tette! 

Vajha e lelkesedés a czélunkhoz vezető rögös, fáradalmas úton továbbra 
is hű kísérőnk maradna! 

Pénztár-vizsgáló bizottság jelentése. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Az egylet 1871-ik évi pénztári számadásainak a mult évi február 25-én 

tartott VIII-ik közgyűlés megbízása folytán általunk teljesített megvizsgálá-
sáról a következő jelentést van szerencsénk beterjeszteni : 

Szükségesnek láttuk mindenekelőtt arról szerezni meggyőződést, vájjon 
az egylet és tagjai közt fenálló anyagi viszony, illetőleg a tagok befizetése 
folytán mutatkozó túlfizetések vagy tartozások helyesen vannak-e az egylet 
bevételeit és követeléseit tartalmazó s azokra nézve a tagokkal szemben ellen-
őrzésül szolgáló évi jelentésben kitüntetve ? E jelentés tételei tehát egyenként 
összehasonlíttattak a tagok névszerinti főkönyvének és a pénztári naplónak 
megfelelő tételeivel, az egyes helyeken észrevett eltérések ugy az utóbbi adatok 
mint a pénztárnok úr által elismerést érdemlő szabatossággal nyújtott igazo 
zolások alapján helyesbíttettek, és az évi jelentés tételei a pénztári napló- és 
főkönyvvel összehangzásba hozattak. 

A most említett módon átvizsgált és eltéréseiben helyreigazított 1871-ik 
évi jelentés egy példányát tisztelettel bemellékeljük: megjegyezvén, hogy az 
eltérések okát egyrészt a helybeli tagoknak gyakran a vidékre való költözésé-
ben és ezzel járó tagdíj változásban, a mely többnyire későn jut a pénztárnok-
nak hitelesen tudomására, másrészt abban találtuk, hogy az évi jelentésben nem 
csupán azon tételek soroztattak fel, melyek az 1871-ik éven át befolytak, hanem 
azon befizetések is, melyek 1872-ik év január 31-ig történtek. 

A pénztári napló továbbá a többi bevételekre és kiadásokra nézve min-
den egyes tételnél előmutatott s kellő utalványozással ellátott nyugtatók és 
fizetési okiratok alapján kifogástalannak találtatván, a mult évről átvett pénz-
tári készletnek beszámításával a bevételek összege . . . 26239 frt 34V2 kr., 

a kiadásoké 24326 frt 71 kr., 

és a pénztári maradvány 1912 frt 63 Vz kr-
ban helyesen megállapítottnak találtatott. 

Az évi jelentés végén lévő pénztári mérleg vagyis az iménti főösszegek-
nek a bevételek és kiadások minemüsége szerinti részletezése, valamint az egy-
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let 1871-ik év végével volt vagyoni állapotjának kimutatása szintén átvizsgál-
tatván, tapasztaltatott, hogy az helyesen és a megelőzött 1870-iki számvizsgá-
lati jelentésben felemlített kiegyenlítés megejtésével eszközöltetett. 

A tisztelt közgyűlés előtt érdekkel birónak lenni véljük ezekre vonat-
kozva kiemelni, hogy a folyó rendes és rendkivüli bevételek összege (62 frtnyi 
ellentételezett összeg levonásával) 13754 frt 241/2 krt. ; 

s az ugyan ilynemű kiadásoké 12490 frt 65 krt., 
tevén, ezekben 1263 frt 59'/a krt. 
bevételi többlet mutatkozik. 

Továbbá az alaptőkére — mint lefizetett alapítványok és házépítésre tett 
adományok és kamat nélküli kölcsönök — 10235 frt 17 kr. készpénz folyt be, 
melyből a házra tett kiadás 939 frt 13 kr., 
levonatván 9299 frt 4 kr mutatkozik mara-
dékul, a mely a vagyoni kimutatásnak I alatt levő 2, 3, 4, tételei szerint a ta-
karékpénztárba lett elhelyezve. 

Az egylet tiszta vagy tevőleges vagyona végre, mely a megelőző 1870 ik 
év végén 23597 frt 65 Va kr értékre tétetett, a most szóban levő 1871-ik év 
végével, alaptőkében — melyben a háznak nagyobbodott értéke, mult 
évi 17000 frt helyett 23880 fr t vétetett fel — 36318 frt 24 krral, forgó tőké-
ben 4273 frt 43 Vs krral, összesen 40591 frt 67 >/2 krral mutatkozik, miszerint 
a tiszta vagyongyarapodás ebben az esztendőben 26894 frt 2 krra tehető. 

A megelőző évi számvizsgálati jelentésben megjegyzett kiegyenlítések a 
természettudományi társulattal, valamint az 1871-ik esztendőben fenforgott 
kölcsönös leszámolások, hiány és a jövő évre való átvitel nélkül megtörténtek. 
Továbbá megkezdetett azon indítvány foganatba vétele is, miszerint a házépí-
tési alap elkülönítve könyveltetni javasoltatott annyiban, a mennyiben az évi 
jelentésnek ugy névsoros kimutatásában, mint a pénztári mérlegben és a va-
gyoni állapot átnézetében a házra vonatkozó adományok és az alaptőke elkü-
lönítve rovatoltattak, továbbra pedig a házat illető mindenféle bevételekre, 
ajánlatokra és kiadásokra vonatkozólag egy önálló teljes számadás készítése 
vétetett munkába. Erre való tekintettel a házra kötvényekben vagy aláírással 
tett ajánlatokra, kamat nélküli vagy kamatos kölcsönökre csak annyiban ter-
jesztetett ki a jelen számvizsgálat, a mennyiben azok a számadási év folytán 
készpénzül valósággal befolytak, és ezen bevett összegek az évi jelentés névsor 
kimutatásának utolsó rovatában vörös tintával jegyzésbe is tétettek. 

Mindezek után legjobb meggyőződéssel indítványozzuk, hogy Leutner 
Károly pénztárnok úr a kinek kifogás nélkül és gonddal vitt kezelését a szi-
gorral teljesített számvizsgálet alatt tapasztaltuk, az 1871-ik "esztendei egyleti 
számadásra nézve minden további felelősség terhe alól fölmentessék. 

A számvizsgálat közben felmerült észrevételek alkalmából bátorkodunk 
a tisztelt közgyűlés figyelmét némely czélszerüeknek ítélt s alábbi pontokban 
előadott indítványokra felhívni: 
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1. Kívánatosnak tartjuk, hogy az évi jelentésekben a tagok befizetéseit, 
illetőleg az egylettel szemben fenálló anyagi viszonyt előtüntető rovatok a szó-
ban forgó év végével fenállott tényleges eredményt mutassák, s abba a követ-
kező évnek a közgyűlés megtartásáig lefolyó hónapaiban befolyt fizetések fel 
ne vétessenek. Minthogy az egyes befizetések a pénztárnok ur által a közlöny-
ben nyugtáztatnak, nincs ok arra, hogy egy bizonytalan határnapig teljesített 
fizetések is még felvétetvén, az összhangzás a tagok egylet iránti állását elő-
tüntető kimutatás és a pénztári mérleg közt, megzavartassék. 

2. A pénztári kezelés biztossága és a számvizsgálat könnyebbitése vé-
gett czélszerűnek mutatkozik, az alapszabályok 14. §-a és az ügyrend 13. és 
32. §-ai értelmében, a választmányi utalványozás alá eső tételek tényleg történt 
utalványozását a pénztárnoknak jegyzőkpnyvi kivonat által tudtára adni. 

Könyvtár-vizsgáló bizottság jelentése. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Alólirottak a magyar mérnök és épitész-egylet könyvtára megvizsgálására 

az 1872. évi február 25-én tartott közgyűlés által kiküldetvén, jelentésünket 
van szerencsénk a következőkben bemutatni: 

Az 1871-ki évben állott a könyvtár 450 önálló munkából 1290 kötetben. 
Az 1872-ik évben a szaporodás tesz 141 művet 162 kötetben s így a 

könyvtár jelenleg áll 591 munkából 1453 kötetben, melyek tartalom szerint 
következőkép oszlanak fel : 

Magyar irodalom . 82 mű 130 kötet. 
Folyó irat . 73 » 531 » 
Mennyiségtan . 19 » 39 » 
Phísica, mechanica, technologia . 39 » 67 » 
Mértan . 18 » 27 » 
Ut, vasút és hidépitészet . . . . 83 » 139 » 
Vizépitészet . 65 » 87 » 
Középitészet . 85 » 195 » 
Rajzok . 49 » 88 » 
Vegyesek . 68 » ; 150 > 

Összesen . . 591 mű 1453 kötet. 
A könyvtár szakmák szerint egybeállítva a legjobb rendben s a lajstro-

mozás a legutolsó időig pontosan vezetve találtatott mindamellett, hogy a szek-
rények kevés száma nemcsak hogy könnyű kezelést nem enged, de azt a szó 
szoros értelmében fárasztóva teszi. 

A katalogusok alapján történt részletes átvizsgálásból következő hiányok 
állapíttattak meg: 
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36Ó sz. alól »Instruction für Juridictions Ingenieere zur Verfertigung der 
Special-Strassenkarten« 1 füzet. 

364. »Legge sulle expropriazione per causa di utilita publica« 1 füzet. 
388. »B,egolamento del servizio del personale tecnico esterno applícato 

alla construzíone del canale Cavour« 1 füzet. 
A régibb időből hiányzanak: 
Bötticher C. Ornamentenbuch 1 füzet. 
Durand Perronets Werke die Beschreibung der Entwürfe von Jahre 

1820. 1 füzet. 
Böraches Friedrik. Die internationale Münzmass und Gewichtscomitee 

der pariser Weltausstellung 1867 1 füzet. 
Minutes oíf the eomita of Council un edueation 1 füzet. 
Ezeken kivül a 162 sz. a munkának első fele része erőszakos kettészakitás 

után vitetett el még a korábbi évek valamelyikében. 
A könyvtár vizsgálat alkalmával kikölcsönözve volt 19 tag által 74 darab 

könyv és bekötött folyóirat. 
A folyóiratok teljes példányai szintén bekötve és számozva vannak. A 

hiány azonban itt nagyobb, mint az önálló müveknél, de a minek főbb oka az, 
hogy a csere vagy megrendelt példányok többször hiányosan érkeznek be és a 
mult évi közgyűlés meghagyása folytán történt megrendelésekkel a régi hiányt 
csak kevés esetben sikerűit pótolni. 

Igy a »Builder« folyóiratból, mely cserepéldány volna, a múlt évben kimu-
tatott hiány jelenleg is fenáll, s hiányzik az 

1868-ik évfolyamból 1302, 1303, 1305, 1306, 1313 sz. 
1869-ből . . . . 1367-től végig. 
1870-ből . . . . 1409-től 1411-ig, továbbá 1431, 1433, 1440, 1454 

Az »Ungarischer Actionar«-ből 1870-re meg nem küldettek a 80. és 83., 
1872-ből 183, 186, 198, 199, 200, 201, 203. 210, 315, 231, 232, 239 számok. 

Förster »Allgemeine Bauzeitung«-jából nem voltak megszerezhetők az 
1868-ki évfolyam 4, 5, 6, és 31 számai. 

Az »Ungarisches Centralblatt« 1870-ki folyamából nem küldettek meg 
a 12, 13, 16, 19. számok. 

1871-ből 25-től 28-ig és 30-től az év végéig. 
A >The Engeneer* 1869. folyamából meg nem szerezhető a 707. szám. 
Az »Erdészeti lapok«-ból be nem érkezett az 1867-ki évfolyam, továbbá 

az az 1871. és 1872-ki füzetek. 
Az Illustrirte Gewerbezeitung-ból nem kaphatók : 
1871-ből a 12, 20 számok. 
1872-böl a 48. szám. 
A ^központi vasúti és közlekedési közlöny« 1872-ki folyama hiányos 

4-től 13-ig. 
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A »Meehanics magazin« 1873. évfolyamából 2426, 2454, 2455 számok nem 
pótolhatók. 

A »Moniteur des interets materiels« 1870. folyamából 47 és 50. 
Az »Organ für die Fortscliritte des Eisenbahnwesens« 1868-ból 3 füzet. 
A »Verhandlungen und Mittheilungen des neuen östr. Gewerbevere ins« 

1868. évi folyamából 1, 2, 3, 4, 22. 1869-ből 3, 25, 37. 
A »Zeitschrift des östr. Ingenieur und Arcliitecten-Vereins« 1781-ki 

kötetéből az 1 füzet. 
A »Zeítung des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen« 1871-ből 6. 
Bányászati és kohászati lapokból még nem küldetett meg 1872-ből 4,5, 6. 
Gewerbeblatt für das Grossherzogthum Hessen 1868-ból 1, 2, 3, 4 nem 

kapkató. 
Ge-werbeblatt aus Würtemberg: • 
1869-ből 12, 29, 36, 41, 51, 52. 
1870-ből 14, 22, 23, 24, 28, 35, 37, 45, 51. 
1871-ből 9, 10, 11, 24, 48, 
1872-ből 31. 
Societé des Ingenieurs civils cserepéldánya folyóirat. 
1868-ból az 1-től 32-ik lapig. 
1869-ből az 147—164. 
1870-ik évfolyam egészen. 
1871-ből az 87-től 104 lapig. 
1872-ből a czimlap és a vége. 
Revue generale de 1' architecture et des travaux publícs csere folyóirat 

1872. évfolyamából 5, 2, 10, 27, 28, 29, 30, 34, 44, 60, 61. 
Couche voie materiel roulant et exploitation technique des chemins de 

fer 162 sz. a. levő mű első kötetéből 1—362 lapig, az atlasból 1—21 lapig; 
ugyané mű Il-ik kötetéből csakis az első rész van meg. E csonkitások elide-
genítés következményei. 

A 70 sz. a. levő The practical mechanies journal 1870. folyamából az I. k. 
A 68 sz. Publications industrielles des machinies par Amergand ainé-

1870-ki füzete átlássál. 
A 82 sz. Revue generale de 1. architecture 1870-ki 1871-ki évfolyama, 

melyek meg nem érkeztek. 
Yégre hiányosan ajándékoztattak: 
Bömches Materiale und Verfahrungsweiser, melynek csak vége van meg. 
Giornale del ginojo civil, melynek 1868 és 1970-ki folyamaiból a 12-dik 

füzet hiányzik. 
Egyéb tekintetben úgy a könyvtár, mint a nyomtatás alatt álló catalo-

gus megfelelő rendben találtattak s mint fent is emiitettük csak a szekrények 
kellő szaporítása kívántatik arra nézve, hogy a könyvtár hozzáférhetőbb és 
kényelmesen áttekinthető legyen. 
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