
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

LXXXlX-dik (rendkiv.) választmányi ülés. 
1873. évi szcpt. 27-kén. 

Elnök : Hieronymi Károly egyleti alelnök. 
Jelenvolt választmányi tagok: Reitter Ferencz, Metzner Antal, Szily 

Kálmán, Ney Béla, Leutner Károly, Erdey Benedek, Lechner Gyula, Hajnal 
Antal, Lechner Lajos, Naczluliácz Lajos, Nagy János, Zofahl Gusztáv és 
Ambrozovics Béla — egyúttal jegyző. 

1. Elnök üdvözölvén az egyleti szünidő után először összegyűlt választ-
mányt s előadván miszerint a rendkívüli ülés összehívására a belügyminiszter 
urnák az egylethez intézett átirata szolgáltatott alkalmat, amelyben az egylet 
a pesti magyar dalszínház pályázati tervvázlatai megbirálására összeállítandó 
bizottságba egy tag kiküldése iránt kerestetik meg, felkéri titkárt az átirat 
felolvasására. 

Titkár olvassa a belügyminister ur átiratát. Ennek értelmében Buda-
pestnek pesti oldalán, a Hermina-téren építendő magyar dalszínház építési 
vázlatának készítésére a másolatban mellékelt felhívással a szintén mellékelt 
építési programúi alapján Ybl Miklós, Szkalniczky Antal, Linczbauer Tstván és 
Steindl Imre pesti, továbbá Fellner Ferdinánd bécsi és Bohnstedt L. gothai épí-
tészek kerestettek meg, és a vázlatok egy e czélra összeállítandó biráló bizott-
ság által, (mely bizottság tagjainak neve a vázlatkészitőkkel előre közlendő 
lesz) fognak megbiráltatni. 

Elnök megemlítvén még, hogy a fennevezett pesti építészeken kívül tag* 
társaink közül Szumrák Pál, ki tudomása szerint a fővárosi közmunkák taná-
csa részéről és Schulek Frigyes, ki az országos rajztanoda részéről van a bi-
ráló bizottságba kinevezve, mint érdeklettek szintén ki nem küldhetők, felhívja 
a választmányt az egyletet képviselendő bizottsági tag választására. 

A titkos szavazás eredménye : 
Weber Antal, nyert 9 szavazatot. 
Reitter Ferencz » 1 » 
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Hieronymi Károly nyert 1 szavazatot. 
Punczmann Gyula » 1 » 

Elnök nem szavazott. 
E szerint megválasztatott "Weber Antal. 
Egyúttal határoztatott, hogy a belügyminiszter ur ö exjának az egylet 

irányában tanúsított figyelmeért az egylet köszönete nyilváníttassák. 
1. Titkár jelenti, hogy egy hozzá elkésve jutott tudósítás szerint,a nagy tu-

dományu olasz mérnök Possenti Károly, egyletünk tiszteleti tagja mult évi 
dec. 20-kán meghalt. 

A választmány ez érzékeny veszteség felett élénk fájdalmának adott 
kifejezést. 

2. Titkár jelenti, hogy Betocchi olasz mérnöki felügyelő és tanár ur, a 
bécsi közkiállitási jury tagja, egyletünket meglátogatván következő ajándékok-
kal tisztelte meg egyletünket: 

a) Possenti Károly a mult év december havában elhünyt nagynevű mér-
nök, és egyletünk külföldi tagja felett az ajándékozó Betocchi Sándor által a 
temetés alkalmával tartott beszéddel, nem különben az ugyanazon nagy halott 
felett Elca Lombardini által tartott emlékbeszéddel, 

b) továbbá 19 kötet, részint Buccarini, Ponzi és Rotron tudományos mű-
veivel, minek viszonzásául részére az egylet közlönye eddig megjelent összes 
kötetei megküldettek. 

Köszönettel, illetőleg jóváhagyólag tudomásul vétetik. 
3. Titkár következő adományokat jelent be Tolnay Lajos tagtárstól 2 

kötet könyv. 
2. Pest város tanácsa küldött: 
A város ideiglenes vízmüve felett a vízvezetéki bizottmány által előter-

jesztett a viszonyokat felderítő jelentés, és javaslatból 150 péld. 
Az erre következett közgyűlési határozatból 1 péld. 
3. Ujházy János m. kir. főmérnök tagtársunktól. A Rába, Rábcza, Rép-

cze, Kisrábatorok és Marczal szabályozása és csatornázása, továbbá a Hanság 
és a Eertő lecsapolásának felsőbb megbízás folytán általa készített tervezet 
1 példányát. 

4 A m. kir. József műegyetem rektora a) A k. József műegyetem prog-
rammját az 187 3/4. tanévre 2 példány. 

b) Ugyanazon műegyetemnek 1872/3. tanév megnyitásakor tartott beszé-
dek 6 példányát. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Lechner Gyula és Erdey Benedek urak 
kérettek fel. 

34* 
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XC-dik választmányi ülés. 

1873. évi okt. 4-kcn. 

Elnök: Hieronymi Károly. 
Jelen voltak: Reitter, Metzner, Szahlender, Erdey, Domaniczky, Lecliner 

Gyula, Lechner Lajos, Szily, Punczman, Hajnal, Naszluhácz, Lcutner, Weber, 
Tarafás, Lauka, Ambrozovics, Suján. 

1. Az egylet igazgatója Metzner Antal a f. évi nov. 1. bekövetkező át-
költözésről következő előterjesztést tesz: 

a) Szerződési kötelezettségünk folytán tartozunk a Steinházban eddig 
bírt szállásunkat oly állapotba visszahelyezni, mint azt beköltözésünkkor ta-
láltuk, ennélfogva a lebontott válaszfalakat ismét helyre kell állítanunk, s 
egyéb aprólékos javítási munkákat tétetnünk. Miután a háztulajdonos ezen 
munkálatok végrehajtását bizonyos átalány összegért magára vállalni vonako-
dott ; felkérte Weber és Punczman tagtársainkat, hogy a szóban levő munká-
kat önköltségünkre készittessék el. 

Az igazgató felkéretett, hogy Weber és Punczman tagtársaink felajánlott 
szíves közreműködésük mellett ugy a fentemlített helyreállításokról, mint az át-
költözésről, nemkülönben a mindkettőre szükséges kiadásokról legjobb belá-
tása szerint intézkedjék. 

b) A régi Lloyd épületben bérelt uj szállásunkban a nagyobb javításokat 
a háztulajdonos saját költségére eszközöltetvén nekünk csupán a helyiségek ki-
festéséről, és a világítási készülékek berendezéséről kell gondoskodnunk. A be-
mutatott költségelőirányzat szerint a m. mérn. és épitész-egylet a természettu-
dományi társulat és a társaskör összes helyiségei kifestése kerülne 320 forint-
ba,. papir kárpittal behúzva egyszerű 266 frt, díszes 327 frt. A nagyterem külö-
nös díszítésével 367 frt. 

Miután a választmány a jelenlevő pénztárnoktól megnyugtatást nyert az 
iránt, hogy ezen mellőzhetlen kiadások, részint a legújabb időben befolyt, ré-
szint a biztosan befolyandó pénzekből fedezhetők lesznek ; liatároztatott, hogy 
az egylet uj helyiségei az alapos megvitatás nyomán a festésnél előnyösebb és 
czélszerűbbnek mutatkozó papir kárpittal vonassanak be, és pedig a bemuta-
tott háromféle előirányzatból a legdíszesebb szerint oly módon, hogy egyletünk 
a költségvetés szerinti 367 frt kiadásnak csak azon részét viseli, mely a saját 
helyiségei kárpittal bevont térfogat arányában rá esik,-magától értetvén, hogy 
a nagy terem külön díszítésére számított, s a fentebbi 367 frtba foglalt 40 frt 
költséget kizárólag az egylet viseli. 

c) Jelenlegi, már megkopott bútoraink szövete szintén megújítandó volna 
ugy szintén néhány 3 karú, — és a felolva sások alkalmára néhány fali — lég-
szesz lámpa ujonan beszerzendő lenne. 
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Határoztatott, hogy bútoraink a szükséglet szerint szövettel újonnan be* 
húzassanak, s a netalán mutatkozó egyéb aprólékos javítások is eszközöltes-
senek, a szükséges légszesz-lámpák beszereztessenek, és egy vagy két fekete tábla 
az előadások czéljaira a falban, ugy mint ezt a viszonyok megengedik állandón 
megerősíttessék. 

Mindezen határozatok saját belátása szerinti végrehajtásával az igazgató 
bízatott meg. 

2. Az igazgató a választmányt a házépítés ügyének befejezésére szüksé-
ges intézkedések megtételére hiván fel, végeztetett: hogy a házépítési bizottság 
határozatilag felszólítandó, miszerint az egész építés ügyét minél előbb fejezze 
be, és erről egy teljes munkálatot terjeszszen a választmány elé. Ezen határo-
zatról a házépítési bizottság jegyzőkönyvileg értesítendő. 

3. Titkár jelenti, hogy Meiszner Ernő tagtársunk az al-Duna megje-
lent térképéből még 50 példányt kér. Miután a rajz kőlapja már nincs meg: e 
kérését csak oly módon lehetne teljesítni, ha a közel 300 fölös füzet példány-
ból 50 darab ezen rajzot tartalmazó füzetet az egyes füzetekre szabott (talán 
még lejebbszállitható) ár lefizetése mellett Meiszner tagtársunknak áten-
gednénk. 

Hosszabb vita után határoztatott, hogy a rögtöni szükséglet tekintetéből 
Meiszner tagtársunknak a füzetekből kivágandó 50 darab térkép rendelkezé-
sére bocsátható oly feltétel alatt, hogy magát ezen 50 darab térkép újonnan 
készíttetése költségeinek viselésére kötelezze. 

4. Hajnal Antal javaslatba hozza, hogy az uj szállásban a pénztárnok-
nak külön helyiséget adjunk. 

Több rendbeli a javaslat ellen, és mellett tett felszólalás után végeztetett, 
hogy ez ügyben az igazgató lehetőleg a javaslat értelmében intézkedjék, mert 
kívánatos, hogy a mennyire a helyiségek megengedik, a pénztár külön legyen 
elhelyezve. 

5. Uj tagul ajáultatott. Lauka József tag részéről: Ozoray Árpád. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Szahlender és Punczman urak kéret-

tek fel. 

Egyetemes szakülés. 
1873-dik évi oktober 11-kén. 

Elnök: Herrich Károly, később licitter Eerencz. 
Jelen volt 70 egyleti tag, és több vendég. 
Tárgy: Hieronymi Károly értékezése: 
»A közmunkaügy központi igazgatásáról.« 
Ezen igen érdekes és kiváTó'figyelemmel hallgatott értekezés alaposan és 
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kimerítőn ismertette a közmunkaügy központi igazgatását Angol-, Franczia-, 
Belga- és Poroszországban. 

Egyéb tárgy nem lévén az ülés bezáratott. 

XCI-dik v á 1 a s z t m á n y i ii l é s . 
1873. oktob. 18-ikán. 

Elnök: Hieronymi Károly. 
Jelenvoltak: Reitter, Herrich, Nagy János, Lechner Gyula, Lechner La-

jos, Szily Kálmán, Horváth Lajos, Nagy Dezső, Szahlender, Punczman, Zofahl 
Domaniczky, Metzner Antal, Weber Antal, Erdey, Tolnay Lajos, Horváth Ig-
nácz, Ambruzovics, Suján. 

1, Titkár jelenti, hogy Zenta város hatósága, az 1873. évi sept. hó 9-én 
tartott képviseleti közgyűlés jegyzőkönyvének beküldött hiteles kivonata alap-
ján, Majoros István országgyűlési képviselő által azon kéréssel járul egyletünk-
höz, miszerint egyletünk a város költségén Zentánál épült Tisza-hid collaudi-
rozására, vagyis mint Zenta város birója folyó hó 15-ikéről kelt levelében bő-
vebben meghatározza, »a város és a hidépitő vállalkozó köztiszámadás meg-
állapítására« egy mérnökegyleti tagot kiküldeni szíveskedjék. 

Egy hasonló ügy kimerítő tárgyalása alkalmával megállapított eljárási 
elv szerint határoztatott, hogy a magyar mérnök- és épitészegylet, mint ilyen, 
ezen megbízatást nem teljesítheti, hanem készséggel ajánl tagjai sorából szak-
értőket, kikkel aztán Zenta város közönsége, a kívánt munkálat teljesítése vé-
gett, érintkezésbe léphet. Ily szakértükül Stromszky Sándor, Meiszner Sándor, 
Boross Frigyes, Katona Antal és Pékár Károly neveztettek. A titkárság pedig 
megbízatott, hogy az imént nevezett tagtársakhoz távirati uton kérdést intéz-
tessen az iránt, hogy hajlandók-e ezen munkálatra vállalkozni, ugy szintén, hogy 
a beérkezendő válaszok eredménye szerint Zenta város közönségét a választ-
mány határozatáról levélben értesítse. 

2. A titkár bemutatja a budapesti kereskedelmi és iparkamara folyó hó 
4-ikéről kelt 1535. számú átiratát, melyben arról értesíti egyletünket, hogy 
1874-ik évben kezdetét veszi a negyedik sorozata azon londoni nemzetközi ki-
állításoknak, a melyek tárgyát a szépmüvészetek (ideértve a zenét is) a mű-
ipar és ujabb tudományos találmányok és fölfedezések képezik, és hogy ezáltal 
magánmérnöki, mű- és középitészeti tervrajzok is felvétetnek, mely utóbbiak a 
II. csoport 9-ik osztályába sorozvák. 

A budapesti keresk. és iparkamara levén felsőbb helyről megbízva, hogy 
ezen kiállításra jelentkező kiállítók és a londoni kiállítási bizottság közt a köz-
vetítést teljesítse, ezúttal tehát felhivja egyletünket az ezen kiállításra vonat-
kozó bejelentések elfogadására, s azoknak a nevezett kamarához juttatására-
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A választmány áthatva lévén ezen ügy fontosságáról, ez ügyben eljárási 
javaslat és az előintézkedések megtételére egy bizottság kiküldetését határozta. 
E bizottságba Tolnay Lajos és Lechner Lajos tagtársak választattak. 

3. Metzner Antal igazgató, következő három rendbeli jelentést tesz. 
a) Stein Náthán háztulajdonos hajlandó azon átalakításokat, melyeket 

az egylet az eddig birt szállásán megtétetni kötelezve van, 225 frt általány 
összegért magára vállalni. A folyó hó 4-ikén tartott válssztmányi ülésben lia-
tároztatott ugyan, hogy ezen átalakításokat saját számlánkra házilag készíttes-
sük el, de ezen ügynek a kért általányösszeg megadása általi elintézése az 
egyletre nézve minden tekintetben előnyösebb levén, javasolja a múltkori ha-
tározatnak ily értelemben megváltoztatását, s Stein Náthán ajánlatának el-
fogadását. 

E javaslat egyhangúlag elfogadtatott. 
I) Hajlandó továbbá a háztulajdonos néhány, az egylet tulajdonát ké-

pező felszerelési tárgyát: gázcsővezet, falszekrény sat. becsű utján megállapí-
tandó értékben átvenni. 

Az igazgató felhatalmaztatik, az ily módon meghatározott méltányos árt 
elfogadni. 

c) Az egylet házában lakók kötelezve volnának a mellékes kiadások fe-
dezésére (vizvezeték, világítás, szemét kihordás) a rendes házbér még 5°/„-kát 
fizetni. A vizvezető csővezet ugyan el van készítve, de házunk még eddig a vá-
rostól vizet nem kapott, ezen okból vonakodnak alakok ezen 5°/0-ot megfizetni. 
A méltányosság azt kívánja, hogy ezen 5°/0-nak azon részét, mely a lakásoknak 
vizzel ellátási költségére esik, addig, míg a vízhiány tart, engedjük el, a többi 
részt azonban a lakók tartozzanak megfizetni. Kéri az ezen czímen elengedhető 
részt meghatározni. 

A választmány a kérdés alapos megvitatása után abban állapodott meg, 
hogy a vízhiány folytán elengedhető % meghatározása bizassék az igazgató 
belátására. 

4. Titkár jelenti, hogy Alessandro Cialdi »Sul moto andoso del Mare« 
czimű művének egy példányát egyletünknek ajándékozá. 

Köszönettel fogadtatik. 
5. Mikc Alajos egyleti társnak az öt évi ciclus után bejelentett kilépése, 
Tudomásul vétetik. 
Uj tagokul felvétettek: Tetmájer Károly, ajánlja Pilcli Ágoston; Pohl 

Antal, ajánlja Glück Náthán; Mendl István (alapító t.) ajánlja Lechner 
Gyula; Kiss István, ajánlja Herrich Károly. 

Jegyzőkönyv hitelesítésére Lechner Gyula és Weber Antal kéret-
tek fel. 
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E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 
1873. okt. 18-kián. 

Elnök: Hieronymi Károly. 
Jelenvolt 48 egyleti tag. 
Tárgy: Vidéki László értekezése a Lier ur-féle uj csatornázási rend-

szerről. 
Ezen rendszer szerint az árnyékszékek tartalma egy külön csatorna-eső-

vezeten távolíttatik el a városból a csatornákban levő légnek gőzgép által ki-
szivattyuzása folytán előidézett légnyomás által. 

Hátránya ezen rendszernek az, hogy az eső és egyéb felhasznált viz leve-
zetésére külön közönséges csatornák szükségeltetnek, az árnyékszékek átala-
kítása is tetemes költséget igén) el, ugy, hogy ezen rendszert csak vízen épült 
városokban lehet előnynyel alkalmazni, mint Antwerpen és Velencze. 

Hozzászóltak ugyanily értelemben a tárgyhoz Horváth Ignácz, Hieronymi 
Károly és Reitter Ferencz. 

Hieronymi alelnök indítványára Vidéki László azon bizottságba, mely 
az egylet részéről a fővárosi munkatanács műszaki osztályfőnöke által készített 
s az egylethez benyújtott. A főváros csatornázását tárgyaló munkálat megbirá-
lására kiküldetett, főleg oly czélból választatott be, hogy mint a közmunkata-
nács műszaki osztályának tagja, az említett biráló bizottságnak a kizárólag a 
közmunkatanács birtokában levő csatornázási adatok közlésében segédkezet 
nyújtson, a mire Vidéki László ur egyúttal fel is kéretett. 

Ezzel az egyet, szakiilés bezáratott. 


