
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

LXXXVI-dik választmányi iilés. 
1873. évi jun. 7-kén. 

Elnök: Holláu Ernő. 
.Telenvolt vál. tagok: Hieronymi Károly, Reitter Ferencz, Metzner Antal, 

tíliyczi Béla, Hajnal Antal, Domaniczky István, Weber Antal, Leutner Ká-
roly, Szentpály Jenő, Ybl Miklós. Nagy Dezső, Ney Béla, Lechner Gyula és 
Ambrozovics Béla. 

Elnök üdvözölvén a tisztújító közgyűlés után először összegyűlt választ-
mányt felkéri a titkárt a napirendre kitűzött első tárgyak előadására. 

1. Titkár előadja, hogy Horváth Lajos ur, miután körülményeiben oly 
változás állott be, melynél fogva másodtitkári teendőinek alig remélt megfelel-
hetni, ezen állásáról már régebben le akart köszönni, de az ő kérelmére és azon 
reményben, hogy más iránybani túlságos elfoglaltsága csak rövid ideig fog tar-
tani, szándékától elállott. Most azonban, miután az ellenkezőről győződött meg, 
véglegesen beadta lemondását. 

Sajnálattal tudomásul vétetett, s elnök köszönetet mond a lelépett má-
sodtitkár által az egyletnek tett szolgálatokért. 

2. Titkár hivatkozva az eddigi szokásra, mely szerint a másodtitkári állás 
betöltésére nézve első sorban a titkár tette meg mindig javaslatát, ezen állásra 
S u j á n F e r e n c z egyleti tagot hozza javaslatba, kit ismert képességén, tevé-
kenységén kivül különösen azon körülmény is ajánl, hogy oly hivatalban van, 
a mely mellett délutáni és esteli óráit az egylet ügyeinek szentelheti. 

Az alapszabályok értelmében véghez vitt titkos szavazás utján másodtit-
kárnak 12 szavazattal 1 ellenében (mely Hajnal Antalra adatott), Suján Fe-
rencz választatott meg. 

3. Olvastatott a bécsi közkiállitási magyar országos bizottmány végre-
hajtó bizottságának átirata, a melyben értesíti az egyletet, hogy a bizottság a 
bécsi kiállításra kiküldendő szakegyének javadalmazására a kereskedelmi mi-
nisteriumtól nyert összegből két 200 frtos adományt szánt az egylet részéről 

31* 
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javaslatba hozandó két szakegyén számára, s felkéri az egyletet az illetők 
kijelölésére 

Ezzel kapcsolatban Hajnal Antal választm. tag egyúttal a kiállítási bi-
zottmány mérnök- és építészi szakosztályának jegyzője jelentvén, hogy ezen 
szakosztály szintén i'elszóllittatott, hogy két szakegyént jelölne ki, kik e z e n 
o s z t á l y r é s z é r ő l ugyancsak 200—200 frtnyi javadalmaztatással, küldet-
nének ki a kiállítás tanulmányozására, — felkéri a választmányt, hogy egyút-
tal a szakosztály részére is szíveskednék két szakegyént javaslatba hozni. 

Az egylet részéről Horváth Samu (mérnök) és Lukse Eábry Béla (épí-
tész) egyleti tagok jelöltettek ki, miről a végrehajtó bizottság az egylet irá-
nyában tanúsított figyelmének megköszönése mellett értesítendő lesz. — A 
kiállítási szakosztály részére Czekelius Aurél és Platzer Antal hozatnak javas-
latba. 

4. Pest városa átküldi Pest városának a névtelen utczák elnevezését 
feltüntető helyrajzát. 

Köszönettel fogadtatik. 
5. F i s c h e r K. a Gregersen és társa-féle vasúti vállalat főmérnöke 

három, a nyiregyháza-unghvái i vasútvonalon épített híd fényképét, K é p e s -
sy J ó z s e f egyleti tag pedig »Javaslat Bánát közbenső vízhálózatának sza-
bályozásáról czimü munkáját beküldi ajándékba. 

<}. Olvastatván a közgyűlési határozat folytán az egylet lelépett másod-
elnökéhez intézendő köszönőirat: 

A választmány részéről minden változtatás nélkül elfogadtatik. 
7. Ehrlich Gusztáv, ideigl. tag bejelentett kilépése. 
Tudomásul vétetik. 
8. Uj tagokul felvétetnek : 
Smerezka Ferencz, Buda-Pest, ajánlja Bieberancz. 
Decker Aladár, » » > 
Jármay Jenő, » » Popper. 
Hofbauer Jakab, » » Ambrozovies. 
Pikál Károly, (jul. l-jétől) Buda-Pest, ajánlja Kovács Gusztáv. 
9. A jegyzőkönyv hitelesitésére 
Lechner Gyula és Ney Béla vál. tagok kéretnek fel. 
Egyéb tárgy nem lévén az ülés bezáratott. , 
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E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 
1873. évi j u n . 7-én. 

Elnök: Hollán Ernő, egyl. elnök. 
Jelen volt: 27 egyl. tag. 
1. H a l á c s y S á n d o r ismerteti és bemutatja az általa feltalált fel-

rakó-müszert, melynek segélyével a felvett háromszögtani pontok gyorsan, s az 
eddigi módokét messze meghaladó pontossággal rakhatók fel.*) 

2. Olvastatott a fővárosi közmunkák tanácsának a választmány által az 
egyetemes szakülésnek kiadott átirata, melylyel a közmunkatanács műszaki 
osztályának igazgatója által a Budapesten létesítendő csatornarendszerre nézve 
tett javaslatának 10 példányát azon kérelemmel küldi át az egyletnek, hogy 
azt illetékes szakférfiak által megbiráltatni szíveskedjék. 

Az e fontos munkálatra hivatottak iránti kellő tájékozás végett, a bizott-
ság megválasztása a legközelebbi egyetemes szakülésre halasztatik. 

Egyéb tárgy nem lévén az ülés bezáratott. 

Egyetemes szakülés. 
1873. évi jun. 14-én. 

Elnök: Hollán Ernő. 
Titkár: Ambrozovics Béla. 
Egyleti tag 22. 

1. T á r g y . 

A Budapesten létesítendő csatornarendszerre nézve a fővárosi közmunkák 
tanácsa műszaki osztályának igazgatója által készített javaslatnak a tanács 
részéről kért megbirálására kiküldendő bizottság választása. 

Elnök aszakűlést megnyitván felhívja a tagokat a választás megejtésére. 
Ambrozovics Béla előadván, hogy több egyleti taggal tartott értekezlet-

ben a megválasztandó bizottsági tagokra nézve azon nézet merült fel, misze-
rint e bizottságba való megválasztásra Beiwinkler és Horváth Farkas tagtár-
sak, mint olyanok, kik a főváros csatornázásával tüzetesen foglalkoztak legin-
kább volnának ugyan hivatva. Miután azonban e kérdésben mindkettő az egylet 
kebelében úgy, mint a nyilványosság terén is megvitatott határozott külön 
pártállást foglalt el: nincs kilátás arra, hogy ezen élénken és hajthatatlanul védett 

*) Halácsy úr ezen felette érdekes s a bécsi közkiállitásra szánt találmányát közlö-
nyünkben is szives lesz ismertetni, — A szerk. 
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álláspontjukat feladják és a kölcsönös capacitálásnak helyt engedjenek. Nehogy 
tehát az eszközlendő bírálat ezen kiegyenlíthetlen ellentétes nézetek feletti 
megujuló meddő vitatkozás folytán eredménytelenné váljék : az előzetesen tar-
tott magánértekezlet e két tagtársnak a bizottságba beválasztását nem ajánl-
hatja, hanem Zsigmondy Vilmos, Fogler József, és Lechner Gyula tagtársakat 
hozza javaslatba. 

Még több oldalról tett ajánlatok folytán a bizottságba beválasztattak : 
Zsigmondy Vilmos, Vogler József, Lechner Gyula, Horváth Farkas, Zsák 

Hugó, Kherndl Antal. 

n . T á r g y . 

Ozorai Árpád értekezése a magyar műszók alkotásáról és használatáról. 
Értekező a németek műszó alkotását kissé éles kritikával tárgyalja, több 

összehasonlítást tesz a német és magyar műszók közt ez utóbbiak határozott 
előnyére, végül kiemeli a m. mérn. és épit. egyletnek azon érdemét, hogy egy 
német-magyar műszaki szótárnak az egylet támogatása mellett leendő létreho-
zatala által a remélhetőleg sikeres kezdeményezés terére lépett. 

Több tárgy nem levén elnök a szakülést feloszlatta. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Naszluhácz és Ney Béla egyleti tagok 

kérettek fel. 

Egyetemes szakiilés. 

1873-dik évi junius 21-kén. 

Elnök: Hieronymi Károly egyleti alelnök. 
Jelenvolt 36 egyleti tag. 
1. S c h u l e r A n t a l felolvasást tar tot ta Hohenegger-féle vasúti állo-

mási védjelzőről.a) 
2. S ó l y m o s B é l a a lóvonatu vasutakról értekezett. 

LXXXYII-dik választmányi ülés. 

1873. évi julius 5-kén. 

Elnök: Reitter Ferencz. 
Jelenvoltak : Metzner Antal, Erdey Benedek, Leutner Károly, Lechner 

Gyula, Domaniczky István, Ambrozovics Béla, Suján Ferencz. 

*) Az é rdekes d o l g o z a t o t egész t e r j e d e l m é b e n k ö z ö l j ü k je len f ü z e t ü n k b e n . 
A s z e r k. 
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1. Ambrozovics Béla titkár bemutatja a választmánynak a folyö évi ju-
nius 7-dikén tartott választmányi ülésben másod titkárrá megválasztott Suján 
Ferenczet, ki röviden köszönetet mond a választmánynak benne helyezett bi-
zalmáért. 

2. Bejelentetik, hogy Képessy József »Javaslat a Bánát vizei szabályo-
zásáról* czímü munkája egy példányát az egyletnek megküldé. 

Köszönettel fogadtatott. 
3. Olvastatik a »felső-szabolcsi tiszaszabályozó társulat« levele, melyben 

felkéri az egyletet, hogy a társulat által épitett nagyobb zsilip felülvizsgála-
tára kebeléből szakértőket küldjön ki, kik a kormány közegeivel együttesen 
tartandó felülvizsgálatnál a társulat érdekeit fognák képviselni. 

A tárgy alapos megvitatása után határoztatott, hogy miután egy bizott-
ságnak e czélra az egylet részéről leendő kiküldetésével az egylet, mint olyan, bi-
zonyos erkölcsi kötelezettséget és felelősséget vállalna, mi az alapszabályokkal 
ellenkezik: a választmány e kérelemnek meg nem felelhet. Mindamellett ez 
ügyben szívesen nyújt segédkezet a társulat oly formán, hogy az egyletnek 
kormányi szolgálatban nem álló tagjai közül neliány e czélra hivatott szakfér-
fiút ajánl. Ajánlandókul javaslatba hozattak és megválasztattak Vidéky 
László, Katona Antal és Wohlfahrt Henrik, kikkel a társulat mint magán-
szakemberekkel e tárgyban érintkezésbe léphet. 

A választmány ezen határozatáról a társulat értesittetni rendeltetett. 
4. Olvastatik Lauka József tagnak mint a műszaki szótár szerkesztőjé-

nek felterjesztése, melyben ezen munkálat jelen állásáról jelentést tesz, és 
egyúttal az alább kijelölendő irányban egyletünk gyámolitását kéri. 

A jelentés előadja, hogy a szerkesztő által készített s a választmány 
által helyeselt programm szerint a szótárba felveendő szakmák német műszói 
a vezérfonalul használt »Karmarsch-Unverzagt«-féle német-franczia-angol áta-
lános iparműtani szótárból kiírattak és kőnyomatilag sokszorosíttattak, hogy a 
műszavak gyűjtésére vállalkozó műszaki közönségnek megküldessenek. A vá-
lasztmány által e czélból még 1872. évi julius 16-dikán egyleti közlönyünkben 
s az összes hazai lapokban közzétett felhívásnak nem lett a kívánt eredménye 
a mennyiben a műszók gyűjtésére és beküldésére még eddig igen kevesen ajánl-
koztak, több fontos szakmának pedig épen nem találkozott képviselője. Ennél-
fogva kéri a választmányt a) szíveskedjék egyletünk nevében a budapesti mű-
egyetem és a selmeczi bányász- és erdész-akademia tanárkarát felkérni, hogy 
minden tanár az átalános műszaki szótár szakmái közé tartozó, általuk hasz-
nált vagy ismert műszót annak német kifejezését előre írva, beküldeni ne ter-
heltetnék. 

b) Felkérendők volnának a magyar nyelvérzékkel biró szaktársak, hogy 
vidékükön a gyárakban és műhelyekben használatban levő műszókat összegyűj-
tenék és beküldenék. 

A választmány ezen felterjesztésnek beható tárgyalása után a szerkesztő 
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kérelmét pártolandónak vélte, s megbízta az egylet titkárát, hogy úgy a fenne-
vezett tudományos tanintézetek, mint a vidéki szaktársak a kívánt módon való 
közreműködésre felkéressenek. 

5. Olvastatik Pest város mérnöki hivatalának levele, melyben egyletünk 
felhivatik, hogy esillag-utczai házánál a burkolatot 8 nap alatt rakassa le, s 
egyúttal jelenti, hogy e tárgyban a szükséges intézkedés már megtétetett. 

Helyeslő tudomásul vétetik. 
6. Az igazgató előadván, hogy az egyletnek házbérre, átköltözésre stb. 

a legközelebbi hónapokban több pénzre lesz szüksége, indítványozza, hogy a 
tagsági dijak befizetésével a mult évekről hátralékban levő tagtársak, főleg 
régibb tartozásaik befizetésére erélyesen felszólíttassanak. 

Hosszabb eszmecsere után abban történt megállapodás, hogy azon tag-
társak, kik a folyó évet megelőző évektől tagsági díj tartozásban vannak, eb-
beli kötelezettségük teljesítésére felkéressenek, azon kijelentéssel, hogy ha a 
kitűzendő határnapig tartozásaikat le nem rónák, akkor nekik a nyugták után-
vét mellett fognak megküldetni, ennek el nem fogadása esetére pedig tartozá-
suk törvényes úton fog behajtatni. 

7. A titkár indítványozza, hogy azon tagoknak, kik a közlönyt nem já-
ratják s így az egylet működéséről értesülést nem szerezhetnek, az egylet tár-
gyalásai külön lenyomatokban megküldessenek. 

A választmány méltányosnak találván, hogy minden tag, ki a tagsági 
dij fizetése által egyletünk fentartásához hozzájárul, az egylet működéséről ér-
tesítve legyen, az indítványt annál is inkább elfogadja, mert remélhető, hogy 
az egylet tárgyalásainak elolvasása az illetőkben a közlöny iránti érdeklődést 
is fel fogja költeni. 

8. Unger Emil alapító tag bejelentett halála részvéttel tudomásul 
vétetik. 

9. A titkár továbbá jelenti, hogy Irmay Ferencz 1874. évi mart. 31-dikéu 
az egyletből ki akar lépni. 

Tudomásul vétetik. 
Uj tagokul felvétetnek: 

/ 

Lázár Domonkos, ajánlja Éltető Elek. 
Imrey János, ajánlja Szily Kálmán. 
10. Titkár jelenti, hogy Ney Béla és Toldy István eddigi rendes tagok 

200 forinttal az alapítók sorába léptek. 
Örvendetes tudomásul vétetett. 
11. A jegyzőkönyv hitelesítésére Lechner Gyula és Erdey Benedek ké-

rettek fel. 


