
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI . 

XCYII. Választmányi ülés. 
1874. évi márcz. 7-ikén. 

Elnök: Hollán Ernő. 
.leien voltak: Hieronymi Károly, Reitter Ferencz, Metzner Antal, 

Ambrozovics Béla, Suján Ferencz, Leutner Károly, Ney Béla, Steiiull Imre, 
Tolnay Lajos, Kherndl Antal, Naszluhácz Lajos, Lechner Lajos, Zofahl Gusz-
táv, Nagy János, Domaniczky István, Ghiczy Béla, Hajnal Antal, Lechner 
Gyula, Weber Antal, Nagy Dezső, Szahlender Károly, Punczman Gyula, Ybl 
Miklós, Herrich Károly. 

1. Olvastatott Budapest főváros tanácsának, egyletünkhöz intézett átira-
ta, melyben felkéri egyletünket, hogy kebeléből — a nagyobb csatornázási 
munkálatokban jártas — egy vagy több hazai szakférfit megnevezni szívesked-
jék, kiket a főváros tanácsa, a budapesti csatornázási kérdésben eddig létrejött 
munkálatoknak átvizsgálására, esetleg uj programm készítésére, és ennek elfo-
gadása esetében a részletes tervek kidolgozására felkérhessen. 

Határoztatott, hogy a tárgy nagy fontosságánál fogva egy három tagú 
bizottság küldessék ki oly czélból, hogy az ajánlandó tagokra nézve a jövő 
ülésre javaslatot tegyen. 

A bizottságba beválasztattak: Reitter Ferencz, Lechner Gyüla és Jíer* 
rich Károly. 

2. Olvastatott a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszté-
rium átirataf melyben felkéri egyletünket, hogy hozzofi javaslatba egy szak-
képzett mérnököt, ki hajlandó tolna egy holdnyi székes földnek Kecskemét 
vidékén kisérletképen leendő drainirozására vállalkozni. 

Határoztatott, hogy a dunántúli vidéken lakó tagtársak, kikhek leg* 
inkább lehetett alkalmuk ilyféle munkálatokat tanűlmányozni, a titkár által 
ajánlkozásra, illetőleg e munkára alkalmas ismerőseik ajánlására felszóiittas-
sanak. 

3. Olvastatott a selmeczi m. kir. bányászati és erdészeti akadémia igaz-
gatóságának levele, melyben a titkárt a választmány nevében tett megkeresé-
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sére értesíti, hogy az akadémia tanári kara a szótár munkájához készséggel 
hozzájárul. A titkár jelenti, hogy az igazgatóság és a tanári kar készségét a 
választmány nevében megköszönvén, egyúttal a kért szakmák német szógyűj-
teményeit is már megküldte. 

Örvendetes, illetőleg helyeslő tudomásul vétetett. 
4. A titkár jelenti, hogy a szótárbizottság megalakulván, elnökül Doma-

niczky Istvánt, jegyzőül Lehner Adolfot választá meg. 
Tudomásul vétetett. 
5. A titkár jelenti, hogy Eggen Vilmos ur Bécsből azon kérelmet intézte 

hozzá, hogy a közkiállitási tárgyak fényképeit az egylet helyiségeiben szem-
lére kitehesse. 

Megengedtetett. 
6. A titkár jelenti, hogy több részről nyilvánult óhajtás folytán intézke-

dett az iránt, hogy az Aradon építendő új városház pályázati tervei a buda-
pesti pályázó tagtársak részéről az egylet helyiségeiben kitétessenek. 

Helyeslő tudomásul vétetett, 
7. Lechner Lajos ugy saját, mint Ybl Miklós és Wéber Antal nevében 

benyújt egy írásbeli ajánlatot, mely szerint a nevezett tagtársak építési kő-
gyüjteményiiket oly czélból ajánlják fel az egyletnek, hogy az egylet helyisé-
geiben közhasználatra elhelyeztetvén, magvául szolgáljon egy folyton gyara-
pltandó és kiegészítendő kőgyüjteménynek. Egyúttal felkéri a választmányt: 
hogy építési köveink tefmelési és szállítási viszonyaira, nem különben azok 
ára tartóssága és hordképességére vonatkozó adatok gyűjtését és rendszeres 
összeállítását indítsa meg. 

A felajánlott kőgyüjtemény köszönettel fogadtatott, és az igazgató meg-
bízatott, hogy annak ideiglenes elhelyezéséről gondoskodjék. 

Az adatok gyűjtésére nézve pedig azon körülmény folytán, hogy erre 
vonatkozólag már 1869. évben készültek előmunkálatok, abban történt meg-
állapodás, hogy a további teendőkre nézve a titkár által a jövő választmányi 
ülésben bemutatandó régibb munkálat figyelembe vételével fog intézkedés 
tétetni. 

7. Domaniczky István előre bocsátván, hogy több egyleti tag részéről már 
régebben inditványoztatott az egyetemes üléseknek szombatról más napra átté-
tele ; miután az indítvány tárgyalás alá vétetett ugyan, de elintézése még min-
dig függőben van: kéri a választmányt, hogy az üléseknek mely napon leendő 
tartása iránt végleg határozzon. 

Több részről történt felszólalás után abban történt megállapodás, hogy — 
miután ez iránt a helybeli tagok a titkár által írásbeli nyilatkozatra felhivat-
ván, az üléseknek szombatról más napra áttételét kívánók száma az absolut 
többséget meg sem közelité, sőt ezek véleménye is az ülésekre kitűzendő nap 
iránt nagyon elágazó, s miután egyetemes szaküléseink a látogatottság tekinte-

A magy. mérn. és épit.-egvl. közi. VIII . kut • 17 
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tében ez idő szerint alig hagynak kívánni valót — az egyletnek egyete-
mes szakülései egyelőre ezután is szombati napon tartassanak. 

8. TTj tagokul felvétettek : 
Memlauer Imre ajánlja Rátli Péter, 
Kamarás Béla. » » » 

9. A jegyzőkönyv liitelesitésére Domaniczky István és Bodoky Lajos tag-
társak kérettek fel. 

E g y e t e m e s s z a k ii I é s. 
1874. évi márcz. 14-ikén. 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelen volt: 82 egyleti tag. 
Tárgy; Catry Sales értekezése a svábhegyi fogaskerekű vasútról — fel-

olvasta Hamar Leo. 
Az értekező ismertette a ítiegenbach-féle hegyi vasütrendszert és a sváb-

hegyi vasútépítésnél előforduló érdekesebb munkálatokat, bemutatta a gőz-
mozdonyok kocsik, felépítmény stb. rajzait. *) 

X€ VIJI-ik választmányi ülés. 
1874. évi márcz, 21-ikén. 

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

Suján Ferencz, Erdei Benedek, Leutner Károly, Ney Béla, Szily Kálmán, 
Kherndl Antal, Naszluhácz Lajos, Lechner Lajos, Zofahl Gusztáv, Nagy János, 
Domaniczky István, Lechner Gyula, Weber Antal és Mokry Endre. 

1. A titkár előadván, hogy közeledvén május hava, a mely hónapban az 
utolsóelőtti közgyűlésnek határozata szerint, e határozat megváltoztatásáig, 
rendes közgyűléseink megtartandók: a közgyűlési programm és egyéb, netalán 
szükséges előintézkedések iránt teendő javaslat elkészítésére egy bizottság 
kiküldését hozza javaslatba. 

Elhatároztatván egy bizottság kiküldése, abba beválasztattak az egylet 
tisztviselőin kivül Tolnay Lajos, Herrich Károly, Szily Kálmán, Lechner 
Lajos, Weber Antal, Bodoki Lajos, Punczmann Gyula, Hajnal Antal és Nej-
Béla azon utasítással, hogy a javaslatot, hacsak lehet, a jövő szombatra e czél-
ból összehívandó választmány elé terjesszék. 

2. A mult választmányi ülés 1-ső sz. alatti határozatával kiküldött bizott-
ság nevében jelenti a titkár, hogy a bizottság a fővárosi tanácsnak az egylet 

*) Ezen értekezés közlönyünkben egész terjedelmében meg fog jelenni. S z e r k . 
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részéről megnevezendő szakertőkül: Kherndl Antal es Bodoky Lajos tagokat 
hozza javaslatba. 

Határoztatott, hogy a javaslatba hozott két tagon kiviil még .Lechner 
Lajos is ajánltassék. 

3. A titkár jelenti, hogy a mult v. ü. 2-ik határozata értelmében, a föld-
mivelési, ipar- és kereskedelmi minisztérium által czélbavett drainirozási 
kísérlet megtétele iránt kérdést intézett az egyletnek tul a Dunán lakó tagjai-
hoz, s hogy mindeddig, bár a válaszra kitűzött határidő lejárt, csak néhány 
válasz érkezett — s az is tagadó. 

A jelentés tudomásul vétetvén, az ügy a legközelebbi vál. ülésig függő-
ben hagyatik. 

4. A fővárosi közmunkák tanácsa 1873. évi jelentésének egyletünk részére 
megküldött egy példánya: 

köszönettel fogadtatik;. 
5. Lechner Lajosnak építési anyagok gyűjtésére vonatkozólag a legutóbbi 

v. ülésben tett indítványa kiegészítve Czekelius Aurélnek a mai egyetemes 
szakülésen tett indítványában foglalt uj porttokkal egy, Horváth Ignácz, Nagy 
Dezső, Czekelius Aurél, Lechner Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Hofhauser 
és Kauser egyleti tagokból álló bizottságnak adatik ki azon utasítással, hogy 
ligvelembe véve az 1869. nov. 13-ki egyetemes szakiilés idevonatkozó határo-
zatát, az egyesített két indítvány mikénti foganatosítására nézve javaslatot ter-
jesszen a választmány elé. 

6. Olvastatott a bécsi közkiállitási fényképész-társulatnak ajánlata, mely 
szerint az egylet helyiségeiben kiállított fényképeiből az egylet részéről netán 
megveendő darabokat leszállított áron hajlandó átengedni. 

Az egyletre nézve becscsel biró, esetleg megveendő fényképek kiválasztá-
sával Metzner Antal, Lechner Lajos.. AVeber Antal. Kherndl Antal és a titkár'' 
bízatnak meg. 

7. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szily Kálmán és Naszluhácz Lajos 
választmányi tagok kéretnek fel. 

Egyetemes szűkülés. 
1874. évi márcz. 28-káu. 

> 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelen volt: 50 egyleti tag. 
Tárgy: Vukovich István ismerteti Kaiser vágánytáv-mérőjét, és Over-

hoff vágány-emelőjét. 
Az elnök megnyitván az ülést az előadó megkezdő felolvasását. A Kay-

ser-féle vágánytávmérő egy kis négykerekű kocsiból áll, melynek az egyik ol-
17* 
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dalán levő kereke! toló szerkezettel bírnak, ezen ki- és befelé tolható kerekek 
egy külön tok körül forognak, és az azok előtt alkalmazott rugók által töre-
kednek kifelé a sínek oldalához nyomulni; ezen mozgatható kerekek egyike 
érintkezésben áll egy szintén tokban elhelyezett rugóval ellátott vezetőrúd 
által egy mutatóval; ezen mutató az alkalmazott lépték alsó beosztásán a vá-
gány táv legkisebb eltérését milliméterekben híven előtünteti. 

A lépték felső beosztása pedig, mely egy függély által hozatik mozgásba 
híven mutatja a vágány kimagasodását. 

A műszer súlya 150 vámfont, ára 120 ft ezüstben (megszerezhető Ca-
mozzi és Schlösser-czégnél a Majna melletti Frankfurtban.) 

Ezen műszerrel egy munkás segélyével naponta 3 mértföldet a legna-
gyobb pontossággal be lehet mérni. 

Az Overhoff sínemelő műszer áll két reczés vas szárból, ezek egymás 
felett elhelyezve az egyik végén forgóval vannak összekötve, a másik végén 
pedig egy átható csavar van alkalmazva; ezen csavar által a hozzá alkalma-
zott kulcs segélyével eszközöltetik xa sinfeleinelés. 

Ezen műszer súlya 50 vámfont, egy munkás által kezelhető. Ara 30 frt 
ezüstben. 

Az előadó számítása szerint ezen műszer használata által a felépítmény 
javításoknál tetemes megtakarításokat lehet eszközölni. 

Egyéb tárgy nem lévén a szakülés bezáratott. 

XC1X. YálasztmáByi ülés. 
.1874. évi márcz. 28-kán. 

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

Suján Ferencz, Erdei Benedek, Leutner Károly, Horváth Alajos, Ney Béla, 
Szily Kálmán, Tolnay Lajos, lvherndl Antal, Lechner Lajos, Zofahl Gusztáv, 
Nagy János, Domaniczky István, Ghiczy Béla, Hajnal Antal, Lechner Gyula, 
Weber Antal, Nagy Dezső, Punczmann Gyula, Herrich Károly, Mokry 
Endre. 

I. Elnök megnyitván az ülést, felkéri a titkárt a napirendre kitűzött folyó 
ügyek előadására. 

I I A titkár a közgyűlési programúi elkészítésére kiküldött bizottság javas-
latát terjeszti elő, melynek alapján kellő megvitatás után határoztatott hogy : 

1. A f. é. vagyis a I X . (rendes) közgyűlés máj. 17-én lesz megtartandó. 
2 A helyiségre nézve a titkár megbízatott, hogy az elnökkel egyetértő-

leg a m. tud. Akadémia kis-üléstermének. s ha ezt nem lehetne Kisfaludy-termé-
nek a mondott napnak délelőtt, ha ezt nem lehetne, délutáni óráira, s ha a ne-
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vezett termek egyike sem volna megnyerhető, más alkalmas helyiség megnye-
rése végett a kellő lépéseket illetőleg intézkedéseket megtegye, s a meghívót 
ehhez képest szerkeszsze. 

A közgyűlés tárgyaiul megállapittatnak; 
a) Tiszti jelentés. 
h) A választmány jelentése az'egyleti házépítés ügyében. 
c) A m. évi közgyűlésből kiküldött számadás és könyvtárvizsgáló bizott-

ság jelentése. 
d) Nyolcz választmányi tag választása (a kilépő, de ismét megválaszt-

ható választmányi tagok: Haynald István, Horváth Alajos, Leutner Károly, 
Nagy László, Ney Béla, Steindl Imre, Szily Káinján, ós Szentpály Jenő.) 

e) Uj számadás és könyvtárvizsgáló bizottság választása. 
f) Netalán teendő indítványok tárgyalása, 
4. A közgyűlés előestéjén, szokás szerint: magán értekezlet az egylet 

helyiségeiben. 
A közgyűlés után ; A margitszigeti ós az alsó (vasúti) hid, továbbá a sváb-

hegyi fogaskerekű vasút munkálatainak megszemlélése és kirándulás a m. kir. 
államvasutak ruttkai vonalára és a kassa-oderbergi vasútra 

5. A közgyűlésre utazó vidéki tagoknak a közlekedési vállalatok részéről 
nyújtandó árkedvezmény kieszközlése végett az egylet nevében kérelem lesz a 
titkár által az illető igazgatóságokhoz intézendő. 

Tolnay Lajos vál, tagnak az utóbb említett kirándulásra nyújtandó árked-
vezmény kieszközlésére és a kirándulás rendezésére tett szíves ajánlkozása 
köszönettel fogadtatik. 

I I I . A titkár jelenti, hogy az alakulandó temes-vidéki mérnök-és épí-
tész egylet ideiglenes választmánya a tervezett egyletnek egyletünk fiók egy-
leteként leendő megalakulhatására nézve a választmány által kitűzött főfeltételt 
elfogadta, a mennyiben ehhez képest az alapszabály tervezet 2. §. d. pontját 
végkép kihagyván a fi §. b. pontját egyletünk alapszabályai 23. §-sának meg-
felelőleg módosította. 

Miután mármost a választmánynak e részben történt megállapodása sze-
rint közgyűlési intézkedésnek, sőt alapszabályaink megfelelő módosításának 
szüksége forogna fenn, kéri a választmányt, hogy ebbeli megállapodása keresz-
tülvitelének formájára nézve végre határozni szíveskedjék, mert a határozat 
szerint volna a közgyűlési programm f) alatti pontja is szövegezendő. 

Arra nézve, vájjon csakugyan szükséges-e alapszabályaink módosítása, 
avagy a temesvidéki egyletnek alapszabály-tervezete szerint leendő megalakulha-
tására közgyűlésünknek határozatilag kimondandó beleegyezése elégséges, to-
vábbá egyéb feltételek kikötésének szükségességére nézve a vélemények nagyon 
eltérők lévén : 

e kérdések megvitatására és megfelelő, a húsvéti ünnepekre következő 
első szombaton tartandó vál. ülés elé terjesztendő javaslat elkészítésére 
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Tolnay Lajos, Szily Kálmán és a titkár küldetnek ki. 
IV. A közgyűlési programúinak ugyancsak f. alatti pontjára vonatkozólag 

jelenti a titkár, hogy Tóth Márton tagnak egy népszerű technikai hetilapnak 
közlönyünk melléklapjaként leendő kiadására vonatkozólag a m. é. közgyűlésen 
tett indítványa, tárgyalása és kivihetősége feletti jelentéstétel végett a választ-
mánynak adatott ki, s ennélfogva ez ügyet tárgyalásra kitüzetni kéri. 

Határozat: A titkár meghizatik, hogy e tárgyban javaslatot terjeszszen 
a legközelebbi választmány elé. 

V. A titkár jelenti, hogy a földmivelési minisztérium részéről kisérletképen 
eszközlendő drainirozás foganatosítására még sem ajánlkozott senki a felszólított 
tagtársak közül, ellenben úgy értesült, hogy Meiszner Ernő, helybeli tag haj-
landó e munkát magára vállalni. 

Határoztatott, hogy a titkár érintkezésbe lépvén Meiszner Ernő tagtárssal, 
az eredményhez képest tétessék jelentés a földművelési miniszterhez. 

VI. A titkár jelenti, hogy Türr Tstván tábornok úr és tagtársunk egy igen 
becses művet: Nouva Raccolta ditt 40 Priuczipali Vedute di Roma Verő ed 
incise in Rame e suoí contorni disegnate dal dai pin' rinomati artisti di Questa 
Capitale Roma Presso talvatore Antonelli Piazza di sciarra Nr, 228. 229. 

Liszkay Bázony pedig »Bauhalle 1873. évi folyamát« és Mahek Ferencz 
lógarithus táblák czímü művet küldött át ajándékba egyletünknek Ígérvén, hogy 
ezentúl is évenként egy-egy művel fogja könyvtárunkat szaporítani. 

Az egylet köszönete írásban lesz nyilvánítandó. 
VII. A titkár jelenti, hogy »Gebrüder Decker« Causstadti gépgyár kér-

dést intézett a feltételek iránt, melyek mellett folyó árjegyzékét közlönyünkhez 
mellékelve szétküldeni hajlandók volnánk. 

A feltételek meghatározása a t i tkár belátására bizatik. 
VII I . A jegyzőkönyv hitelesítésére Domaniczky István és Lechner Lajos 

vál. tagok kéretnek fel. 

Odik választmányi ülés. 
1874. april 11-kén, 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelen voltak : Hieronymi Károly, Ambrozovics Béla, Suján Ferencz, Er-

dei Benedek, Leutner Károly, Horváth Alajos, Szily Kálmán, Tolnay Lajos, 
Lechner Lajos, Nagy János, Domaniczky István, Lechner Gyula, Weber An-
tal, Herrich Károly. 

1. A titkár jelenti, hogy a mult választmányi ülésben nyert megbízatás 
folytán a közgyűlés megtartására alkalmas helyiség megnyerése végett meg-
tette a kellő lépéseket: a magy. tud. Akadémia kis ülésterme a delegatió ré-



szére lévén lefoglalva, csak a Kisfaludy- vagy a nagy üléstermet kaphat-
juk meg. 

Tekintettel azon körülményre, hogy a nagy terem használata több költ-
séggel jár, határoztatott, hogy az idei közgyűlés megtartására a Kisfaludy 
terem szereztessék meg. 

2. A temesvidéki egylet ügyében a m. választmányi ülésből kiküldött 
bizottság nevében jelenti a titkár, hogy alapszabályainknak ez incidensből 
leendő módosítását, illetőleg egy erre vonatkozó ponttal megtoldását, a bizott-
ság szükségesnek nem s tekintve az idő rövidségét, czélszerűleg keresztülvibető-
uek sem tartja. 

A bizottság, mint nézete szerint legezélszerűbbet azt javasolja, hogy a 
választmány ez ügyben egy határozati javaslattal lépjen a közgyűlés elé, mely 
határozattal a közgyűlés beleegyezését adná a nevezett egyletnek a bemutatott 
alapszabály-tervezet alapján egyletünk fiókegyleteként leendő megalakulhatá-
sához azon feltétel alatt, hogy alapszabályaikba is felvétessék a mit az alakítók 
kétségkívül mint magától érthető dolgot tekintettek, — hogy 1. a temesvidéki 
egyletnek bármely rendbeli tagja csak az lehet, ki tagja egyúttal a magyar 
mérnök- és építész egyletnek; 2. hogy a temesvidéki egylet alapszabályai 
csak egyletünk beleegyezése mellett változtathatók meg. 

Kellő megvitatás után a bizottság véleménye helyeseltetvén, a határozat 
javaslata értelmében mondatott ki. 

3. A pénztárnok bemutatja az 1873. évi számadásait, és felolvassa pénz-
tárnoki jelentését. 

Minthogy ilyen fontos ügyben egyszeri hallás után lehetetlen kellő tájé-
kozást szerezni, határoztatott, hogy a pénztárnok felterjesztése egyelőre tudo-
másul vétetvén, ugy a számadás, mint a jelentés kőnyomatban sokszorítva a 
választmány tagjai közt tanulmányozás végett osztassék ki, továbbá egy szű-
kebb bizottság, melybe Herrich Károly, Szily Kálmán, Lechner Lajos és 
Lelttner Károly választattak, küldetett ki a végre, hogy a pénztárnok felter-
jesztését beható birálat alá vegye és egyletünk pénzügyi állásáról kimerítő 
jelentést, úgy szintén a további teendőkre nézve javaslatot terjesszen a Választ-
mány elé. 

4. A pénztárnok jelenti, hogy ügyvédünk, ki 3 év óta Végzi egyletünk 
jogi teendőit, sikeres munkálódásaiért eddig jutalomban nem részesült. Javas-
latba hözza, hogy ügyvédünk részére 600 frt tiszteletdíj szolgáltássék ki. 

Hatái-oztatott, hogy a javaslat értelmében az egylet ügyvédének Horváth 
Elek urnák az egylet köszönetnyilvánítása mellett 600 frt fizettessék ki. 

5. Hieronymi Károly, tekintettel azon több évre terjedő több munkára 
melylyel a pénztárnok rendes teendői a házépítés folytán szaporodtak, méltá-
nyosnak tartja, hogy a pénztárnök ezen munka többletért illőleg jütálmasí-
tassék, ennélfogva javaslatba hozza, hogy a választmány pénztárnokunknak a 
rendes fizetésen felül a házépítés folytán felmerült pénztári munkálatokért — 
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az egylet elismerésének és köszönetének nyilvánítása mellett 600 frt jutalma-
zást szavazzon meg. 

A javaslat egyhangúlag elfogadtatott. 
6. Domaniczky István javaslatba hozza, hogy az oly tagok részére, kik 

a rendes tagok sorából az alapítók közé lépnek, alapító tagsági oklevél állit-
tassék ki, s az oklevél kiállítási szabályszerű díj szedessék be. 

Az indítvány elfogadtatott. 
7. A jegyzőkönyv hitelesítésére Herrich Károly és Lechner Gyula választ-

mányi tagok kérettek fel. 

H i b a i g a z i t a s. 

A fővárosi közmunkatanács műszaki osztálya részéről a budapesti csator-
názás tárgyában tett előterjesztésnek februári füzetünkben megjelent ismerte-
tését nem Maurer Vilmos, hanem Maurer Mór Irta — mit kiigazíttatni 
kérünk. A s z e r k . 


