
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

XCII-tl i k v á l a s z t m á n y i ü l é s . 

1873. évi decz. 6-ikán. 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelen voltak: Hieronymi Károly, Metzner Antal, Ambrozovics Béla, 

Snján Ferencz, Erdei Benedek, Leutner Károly, Ney Béla, Szily Kálmán, 
Naszluhácz Lajos, Leclmer Lajos, Nagy János, Domaniczky István, Lechner 
Gyula, Weber Antal, Szentpály Jenő, Szahlender Károly, Punczman Gyula, 
Ybl Miklós. 

1. Elnök megnyitván az egylet új helyiségeiben tartott első választmányi 
ülést, ezen alkalomból melegen üdvözli a válaszmányt, örömének és azon re-
ményének ad kifejezést, hogy ezen tágasabb és díszesebb helyiségek a barát-
ságos találkozásra nagyobb ösztönt szolgáltatván, közvetve a szellemi érint-
kezés is megkönnyítve leend. s ez hatalmas tényezőként fog szerepelni azon 
czélnuk elérésére, melyet egyletünk alakításával magunk elé tűztünk; köszö-
netet mond mindazoknak, kik ezen szép eredmény létrehozásában közre-
működtek. 

Az elnöki megnyitó beszéd felett a választmány élénk helyeslésének adott 
kifejezést. 

2. a) Metzner Antal igazgató, előadja az átköltözés és az uj helyiség 
felszerelésének ügyét, beszámol a választmány által adott felhatalmazás foly-
tán tett intézkedéseiről, s a költségekről. Mindezekre kéri a választmány 
jóváhagyását. 

b) Az igazgató elismeréssel emlékezik meg "Weber Antal tagtársról, ki, 
mint a háztulajdonos által megbízott építész, ezen uj helyiségek czélunknak 
megfelelő átalakítási munkálatait vezette, úgyszintén Lechner Lajos tag-
társról, ki az ülésterem részére két darab, csinos keretű, zöld posztóval be-
vont, térképek vagy rajzok felfüggesztésére alkalmas, nagy fali táblát aján-
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dékozott; nem különben Gregersen Guilbrand tagtársról, ki az ülésteremben 
a szakfelolvasók használatára egy emelvényt, asztalt és egy díszes keretbe 
foglalt nagy fali rajztáblát saját költségén készitett. 

A választmány mindhárom tagtársunknak elismerését és köszönetét 
nyilványitja. 

c) Az igazgató jelenti továbbá, hogy a lépcsőház elzárásául szolgáló üveg-
fal költségei a kimutatásba nincsenek befoglalva. Azonban alapos re-
ményünk van ahhoz, hogy ezen üvegfal egész költségét a háztulajdonos 
fogja viselni. 

Tudomásul vétetett. 
d) Az igazgató előadja, hogy a titkár-szobában csak egy író-asztal lévén, a 

felszaporodott teendők miatt a másod-titkár részére még egy íróasztal, nem 
különben a fontosabb és értékes egyleti irományok elhelyezésére egy 
szilárdan készitett záros szekrény beszerzése leend szükséges, e két da-
rab bútor körülbelül 70 forintból beszerhető. Kér erre felhatalmazást. To-
vábbá javaslatba hozza, hogy az egylet vegye meg az elhalt Unger Emil 
épitész tagtársunk hagyatékához tartozó nagy rajz- és iromány-szekrényt, 
mely a megvétel minden kötelezettsége nélkül egyletünk olvasó-termében 
van ideiglenesen elhelyezve s használatba véve, vegye meg pedig: mert 
értékes rajzaink elhelyezése és kényelmes használhatása végett egy ily 
szekrényre csakugyan szükségünk van, mert ezen szekrény czélszerű-
sége mellett még valódi remekmű és mübecscsel is bír ; mert szakértők becslése 
szerint ezen 500 ftr. értékű szekrény az örökösöktől fele áron 250 forintért 
megszerezhető. Több választmányi tag nyilatkozata után a választmány az 
Íróasztal és az iratszekrény beszerzését szükségesnek, az Unger-féle rajz- és 
iromány-szekrény megvételét pedig, főleg Weber tagtársunk azon ajánlkozása 
folytán, mely szerint ezen szekrényt az örökösöktől 200 forintért is megszerez-
hetni reményli, kívánatosnak találta ugyan, azonban mielőtt ezek felett ér-
demileg határozna, tudomást kivánt szerezni a pénztár állásáról, vagyis az 
ezen beszerzésekre szükséges összeg fedezéséről Erre Leutncr pénztárnok elő-
adja, hogy 1873. dec. 5-ikén k. b. 2300 frt áll a választmány rendelkezésére, 
melyből az [a) alatt kimutatott 2412 frt. költségekből még 2000 frt. lesz fíze-
tendő, úgy szintén a közlöny kiállításának 1 havi költsége. Továbbá bizton 
remélhető, hogy a hátralékos tagdíj tartozásokból is postai utánvét utján 
nem csekély összeg fog befolyni úgy, hogy az imént javaslatba hozott költsé-
gek is teljesen fedezhetők lesznek. 

A választmány tehát a fedezetre nézve is kellő megnyugtatást nyerve, 
határozta: hogy a titkár-szobába egy íróasztal és egy szilárd szerkezetű záros 
irat-szekrény haladéktalanul beszereztessék, az Unger-féle rajz- és iromány 
szekrény pedig csak akkor vétessék meg, ha rendes kiadásaink fedezése után 
e czélra szükséges pénz is rendelkezésünkre fog állni. 

e) Az igazgató felhívja a választmányt, határozzon a felett, hogy miután 
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a m. raérn. és épitész-egylet, továbbá a m. k. term. tudományi társulat, nem-
különben a kettő tagjaiból alakított társas kör, tehát 3 külön álló és czélú 
helyiségek megvilágítására elfogyasztott légszeszmennyiség csak egy közös óra 
által méretik meg, ezen közös légszeszmennyiség költsége mily arányban osztas-
sék meg a 3 érdekelt fél, vagyis fogyasztó közt ? Hasonl ólag határozatot kér 
az együttesen kivett jelenlegi szállás bérének megosztása iránt. 

Előbb ezen költséget a három fél közt a mindegyik által lefoglalt és 
használt terület arányában osztottuk meg, jelenleg ezt azon okból nem tehet-
jük, mert a természet tud. társulat udvari, vagyis másod rendű szobákban 
lévén elhelyezve, a szállásbérnek térfogat szerinti elosztása mellett, igazság-
talanul lenne terhelve. 

A választmány szem előtt tartva a méltányosságot, a kérdésnek több 
oldalról megvitatása után abban állapodott meg, hogy ezen költségeknek 
igazságos elosztása egy a három érdekelt fél küldötteiből alakítandó bizott-
ságra ruháztassék, melybe egyletünk részéről az igazgató küldetik ki. 

Jelenti továbbá az igazgató, hogy köztudomás szerint Budapesten több 
szállás állván üresen, egyletünk háza lakói is felmondással fenyegetnek, ha a 
házbért le nem szállítjuk, nevezetesen Geszlerné az I. emeleti nagy szállást 
felmondá 1874. máj. 1-sőre, ezen lakást az eddigi árért habár többen nézték? 

még senki sem vette ki, Schikedanz és Jankó lakóink is csak azon biztos ítás 
mellett hajlandók megmaradni, ha a szállásbéreket leszállítjuk, nemkülönben 
a kávéházi helyiségek bérlője is határozott feltételül köti ki, hogy az utczára 
nyiló kávéházi ajtó egy belső üveges ajtóval is ellátassék. Miután még felem-
lítette, hogy egyleti házunk f. évi november óta vízvezetéki vízzel el van látva 
kér a házbérszabályozásra és egy kávéházi belső ajtó elkészítésére nézve ha-
tározatot. 

A választmány számba véve a jelen lakásviszonyokat, beható megvitatás 
után elvben nem ellenzi ugyan, hogy ahol elkerülhetlennek mutatkozik, a szál-
lásbéreket szállítsuk le, nehogy ennek megtagadása folytán lakásaink üresen ma-
radván, még nagyobb kárt szenvedjen egyletünk; azonban nem látja ezélszerünek 
ezt szám szerint is meghatározni, ennélfogva felhatalmazza az igazgatót, hogy 
a házbért ott, hol elkerülhetlennek tart ja, az egylet érdekeinek szem előtt tar-
tása mellett, saját legjobb belátása szerint szállítsa lejebb; lehetőleg pedig 
oda törekedjék, hogy a jelenleg 10,35u forintnyi évi lakbér 10,150 forinton 
alul ne süllyedjen. A kávéházhoz szükséges belső ajtót pedig az egylet költ-
ségére készíttesse el. 

h) Az igazgató még egy kellemetlen eseményt kénytelen a választmány 
tudomására hozni. Midőn f. évi nov. 1. napján a szabadságon távol levő pénz-
tárnokunk helyettesével egyleti házunk lakóit részint a f. évi oct. 18-iki vá-
lasztmányi ülésnek a lakbér-pótlékok beszedésére vonatkozó határazatáról 
értesítés, részint a házbér beszedésnél közreműködés végett felkereste, Gyön-
gyö siné úrnő lakónkat, ki még mindig a Margitszigeten időzött, hon nem lel-
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vén, a fővárosban dívó szokásként a házmesternél; bízta meg, hogy a nevezett 
úrnőt a Margitszigeten felkeresvén, tőle a házbért vegye fel és azt a pénztárba 
szolgáltassa be. A házmesterné azonban a tényleg felvett 312 forint házbér 
összeggel s mint szintén tudomásomra jutott Gyengőné úrnőtől szintén felvett? 
de be nem szolgáltatott 24 ft. házbér-pótlékkal együtt megszökött. 

Ez ügyben minden lehető törvényes lépés megtétetvén, a házmesterné 
kézrekerittetett, s ezen ügy jelenleg a fenyítő törvényszéknél van tárgyalás alatt. 
A házmesterné azt vallja, hogy ezen összeget elvesztette; eddig abból mi sem 
került meg, nem mulasztandja el a tárgyalás eredményéről annak idejében 
a választmányt értesíteni. 

Egyelőre tudomásul vétetett. 
3. Herrich Károly a házépítő bizottság elnöke előadja, hogy a házépítés 

számadása elkészült és kezei közt van: de jelenleg még az egész építés-ügyről 
kimeritő jelentést nem tehet, annyit azonban már most is mondhat, hogy a ház 
többe, nem került, mint előirányozva volt. Javaslatba hozza, hogy egy collau-
dirozó bizottság választassék oly tagokból, kik nincsenek az építő bizottságban. 

Hieronymi Károly előadja, hogy ezen számadás két résxből áll: a) a ház-
építés kiadása; b) a pénz beszerzése és hovafordításáról szóló számadásból. 

Előbb kell a házépítés kiadásait rendbehoznunk. E czélra kiván jelenleg 
egy bizottságot választani. Ezen bizottsági (collaudirozási) munkálat nyomán 
aztán a házépítő bizottság a pénztárnok közreműködésével készítse el az egész 
pénzügyi műveletről szóló számadását és jelentését, melynek benyújtása után, 
annak megbirálására választandunk egy uj bizottságot. 

A választmány ezen javaslatot egész terjedelmében elfogadta. 
A felülvizsgálati bizottságba Steindl Imre (egyúttal bizotts. elnök) Zo-

fáhl Gusztáv és Lukse Fábry Béla tagtársak választattak meg. 
4. Ambrozovics Béla titkár jelenti, hogy J . P. de Bordes a hollandi kir 

mérnök-intézet igazgatóságának tagja, Erdei egyleti könyvtárnok szives köz-
benjárása folytán levelet intézett egyletünkhez, melyben a hollandi k. mérnök-
intézet és egyletünk közt csere-viszonyt létesíteni ajánlkozik azon esetre, ha 
biztosítást nyer az iránt, hogy ez egyletünk részéről is elfogadtatik. 

J . P . Bordes ur köszönetünk nyilvánítása mellett értesítendő, hogy egy-
letünk ezen csere-viszonyt készséggel elfogadja. 

5. Titkár sajnálattal jelenti, hogy a műszaki szótár ügyét nagy baj fe-
nyegeti, a mennyiben a régóta gyengélkedő szerkesztő Lauka ur egészségi 
állapota a legújabb időben annyira roszabbodott, hogy nem érezvén magát ké-
pesnek, elvállalt kötelezettségének megfelelni, nehogy ezen mű létrehozása ha-
lasztást szenvedjen, a szerződés 15. §-a értelmében lemondását benyújtotta. 
Előadván röviden a Lauka ur által eddig végzetteket, s az ügy jelenlegi stá-
diumát, melyből kitűnik, hogy Lauka ur igen sok tanúlmányt fordított ez ügy-
nek, s már nagy halmaz anyagot gyűjtött, részéről kívánatosnak tartja, hogy 
mielőtt a választmány a szótár ügyében tovább intézkednék arra, például egy 
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segéderőnek hozzáadása által őtet oly helyzetbe segíteni, hogy megkezdett mű-
vét folytathassa és befejezhesse; szerezzen magának biztos tudomást arra néz-
ve, vájjon bizonyos feltételek mellett, például, ha a határidő meghosszabbíttat-
nék, vagy esetleg segéderő bocsáttatnék rendelkezésére, nem volna-e képes 
Lauka ur a szerkesztést folytatni. 

A tárgy élénk és beható megvitatása után határozt atott : Titkár megbi-
zatik, hogy Lauka úrral személyes érintkezésbe lépve, alapos tudomást szerez-
zen arról, vájjon Lauka ur lemondása véglegesnek, illetőleg a vele kötött szer. 
ződés felbontása mcllőzhetlennek tekintendő-e,avagy lehet még kilátás arra, hogy 
aszótár az ő szerkesztése alatt megjelenjék? 

6. Titkár bemutatja Hlawatty Faustin levelét, melyben előadja, hogy neki 
sikerült a Magyarhonban bőven található anyagból egy oly cementet készíte-
ni, mely a portiandi cementtel minden tekintetben kiállja a versenyt, s ajánl-
kozván ily cement-mustrákatj bemutatni, kéri az egyletet, hogy .készítményét 
műszaki vizsgálat alá vegye. 

Értesítendő, hogy találmányát valamely szakülésen bemutathatja. 
6. Az egylet könyvtárára vonatkozó több rendbeli felszóllalás után hatá-

roztatott: hogy a könyvtár gyarapítására évenként azon összeg fordittassék, 
mely folyó kiadásaink, úgyszintén tartozásaink lerovására szükséges részletfize-
tések teljes fedezése után fennmarad, a beszerzendő könyveket pedig a régeb-
ben kiküldött könyvtári bizottság jelölje ki. Ezen bizottság tagjai: Hierony-
mi Károly, Szily Kálmán, Lechner Gyula, Erdei Benedek, Weber Antal, Kherndl 
Antal, Tolnay Lajos. 

8. Uj tagokul megválasztattak : 
Türr István alapitó tagnak ajánlja 
Gottgeb Antal » » » 
Lohr Antal » » » 
Hirsch Sebő rendes » » 
Dörschug Antal rendes » » 
Balogh Mihály » » » 
Elsner Alfréd » » » 
Forcher Antal » » » 
Stiffson Emil » » » 
Gaal József » » » 
Grünfeld Sándor » » » 
Dr. Say Móricz » » » 
Settel Jakab » » » 
Hikisch Ernő » » » 
Polgár Péter » » » » » 

8. A jegyzőkönyv hitelesítésére Domaniczky és Szahlender urak kérettek fel. 

Herrich Károly, 
Weber Antal, 
Lechner Lajos, 
Lechner Lajos, 

» » 

Motzner Antal, 
Rochlitz Gyula, 

Kaufman Sándor, 
Hofbauer Lajos, 
Beliczay Gyula, 
Kamarás Béla, 


