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

CXXXVII. Választmányi íilés. 
1876. évijulius 15-kén. 

Elnök: Hieronymi Károly. 
Jelen voltak: Ybl Miklós alelnök, Fábián János, Hausmann Alajos, 

Lechner Gyula, Leutner Károly, Ney Béla, Pucher József választmányi tagok, 
Erdey Benedek, Polil Antal, Szilágyi Lajos, egyleti tagok , és Suján Ferencz 
2-od titkár, mint jegyző. 

1) 01\ astatott Chernel Ferdinánd Yasmegye alispánja, mint az árvaházi 
bizottság elnökének Szombathelyen, 1876. évijul. 13-kán 8661. sz. alatt kelt 
levele, melyben felkéri egyletünket, hogy kebeléből a Vas-megye által Szombat-
helyen építendő árvaház pályázati terveinek megbírálására egy a liazai építé-
szet színvonalán álló szakavatott építészt, ki önmaga nem pályázott, s a pályá-
zatnál közelebbről érdekelve nincs, küldene ki, kinek feladata lenne a bizottság 
által e czélra már megnyert Kliegl József szombathelyi állammérnökkel a be-
érkezett 36 db. pályázati mű felett véleményt adni, a terveket és költségvetése-
ket — azok mindegyike előnyei- és hátrányainak felsorolása mellett — megbí-
rálni, s egyszersmind indokolt javaslatot adni az iránt, váljon az első (500 ftos) 
és a második (300 ftos) pályázati díjra, mely művek érdemesek ? 

A szakértők működése a megyeház nagy termében lesz eszközölhető, s 
megkezdésére határidőül f. hó 20-ka tüzetett ki. 

A szakértői bírálat és javaslat jelentés vagy jegyzőkönyv alakjában lesz 
kiállítandó. A fővárosból kiküldendő építész díjazását illetőleg 5 utazási költség 
fejében 50 frt és a munka tartama alatt 15 frt napidíj állapíttatott meg. 
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Az elnöknek azon közlielyesléssel fogadott kijelentése után, miszerint egy-
letünk választmánya ezen megtisztelő felhívásnak készséggel megfelelni óhajt, 

olvastatott a m. mérn. és építész egylet, mű-és középítészeti (VI. és VII.) 
szakosztályainak 1876. évi jul. hó 15-én ezen választmányi ülést megelőzőleg 
ugyanezen tárgyban tartott szaküléséről felvett jegyzőkönyve , mely szerint az 
árvaházi bizottság imént felolvasott megkeresése a választmány elé terjesztendő 
javaslattétel végett kiadatván, a két szakosztály a szóban levő pályázati tervek 
megbirálására egyletünk részéről kiküldendő szakértőül Ney Béla és esetleg 
Hausmann Alajos egyleti tagokat ajánlja. 

Miután az ajánlottakhoz intézett azon kérdésére , hogy megválasztásuk 
esetére hajlandók-e a megbízatást elfogadni, Hausmann Alajos igennel vá-
laszolt, az elnök felhívására a választás megejtetvén, 

a Szombathelyen építendő árvaház pályázati terveinek megbirálá-
sára a m. mérn. és épít. egylet részéről kiküldendő szakértőül Hausmann 
Alajos egyleti tag egyhangúlag megválasztatott. 

A miről az árvaház-bizottság elnöke haladéktalanul levélben, eset-
leg távirati uton, a megválasztott pedig a jegyzőkönyvi kivonat kézbesí-
tése által értesíttetni rendeltetett. 
2) A titkár előadja, hogy dr. Szabó József egyetemi tanár úr f. évi apr. 

l-jén tartott egyetemes szakűlésen mint vendég igen érdekes s tudományos 
becsű előadást tartott, s ezt az egyetemes szakülés egyenes kérelme folytán 
közlönyünk számára írásba is foglalta. Indítványozza, hogy a tanár úr részére 
a rendesnél magasabb tiszteletdíj szavaztassék meg. 

A tárgy minden oldalról behatóan megvitattatván 
a dr. Szabó József egyetemi tanár úrnak adandó tiszteletdíj 10 db 

aranyban állapíttatott meg. 
3) Leutner Károly egyleti pénztárnok előadja, hogy Dobó ügyvéd úr? 

ki az egylet házában lévő kávéház bérét, mint kezes, 14 naponként fizeti, a fize-
tési napokat hibásan írja be, így például a julius 2-án esedékes összeget fizette 
julius 15-én, s befizetési napul mégis julius 2-át írt. Ebből azon félreértés szár-
mazhatik, hogy a pénztárnok a jul. 2-án fizetett házbért csak 15-én vette bevé-
telbe. Kéri a választmányt, hogy Dobót ezen fizetési és bejegyzési rendetlensé-
gek megszüntetésére hívja fel. 

Határoztatott, hogy Dobó ügyvéd úr levélben kéressék fel arra, mi-
szerint a házbérfizetést a lejárati napon teljesítse, és a napot, melyen a 
befizetés történt, pontosan írja be. 
4) Erdey Benedek könyvtárnok felolvassa Siebreich Károly könyv- és 

műszer ajándékának jegyzékeit 29 db könyvről, úgy szintén 1 db pantograph és 
több faragott kőről. 

Köszönettel fogadtatott. 
5) Jegyzőkönyv hitelesítésére Ney Béla és Lechner Gyula választmányi 

tagok kérettek fel, 
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CXXXV11I. Választmányi ülés. 

1876. september 9-én. 

Elnök: Ybl Miklós. 
Jelen volt választmányi tagok: Ambrozovics Béla, Horváth Alajos 

Lechner Lajos, Nagy Dezső, Pártos Gyula, Száhlender Károly és AVréber 
Antal. 

1) Ambrozovics Béla titkár jelenti, hogy az egylet módosított alapsza-
bályai a belügyminisztérium részéről a szokásos láttamozási záradékkal ellátva 
visszaérkeztek. 

Tudomásul vétetik és a közgyűlés határozatának megfelelőleg ki-
nyomatásuk s minden egyleti tagnak, valamint az alakuló temesi mérnök-
és építész-egylet ideiglenes választmányának leendő megktildetése el-
rendeltetik. 
2) Olvastatott a Deák-síremlék országos bizottságának átirata, a mely-

ben egyletünk a beérkezett pályatervek iránti végmegállapodás végett kikiil-
dendő bizottságba két szakértő kiküldésére kéretik fel. 

Titkos szavazás útján megválasztattak: Ybl Miklós és Wéber 
Antal. 
3) Olvastatott Zichermann Mihály egyleti tag levele, melyben kéri az 

jgyletet, hogy a Debreczen városa lejtmérésére és csatornázására vonatkozó 
terveinek a város által kikötött megbírálását eszközöltetni szíveskedjék. 

Határozat: A választmány bírálóiad Lechner Lajos, Kerndl Antal 
és Vogler József tagtársakat jelöli k i , a kikkel ez iránt érintkezésbe 
lépni s velők a feltételeket megállapítani a kérelmező dolga lesz. Erről 
úgy a Zichermann és a kijelölt tagtárs urak, mint Debreczen városa is 
értesítendő lesz , oly megjegyzéssel, hogy alapszabályaink értelmében a 
a bírálat az illetők magánvéleményeként lesz tekintendő. 

4) A fővárosi közmunkák tanácsának 1875. évi az egylet részére meg-
küldött jelentése 

köszönettel fogadtatik. 

5) A titkár bemutatja a »Sopiété Centrale des Architectes en Erance«-
nak cserébe megküldött jeles kiadványait, megjegyezvén, hogy az egylet közlö-
nyének eddig megjelent füzetei a választmányi határozat folytán már a csere-
viszony felajánlása alkalmával megkiildettek a nevezett társulatnak. 

Köszönettel fogadtatnak. 

6) A titkár bemutatja Béke Gábor kiskun-fülöpszállási ügyvéd levelét, 
melyben megkiildvén egy már 1845-ben a pest-zimonyi vasútra vonatkozólag 
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irt emlékiratát, kéri az egyletet, hogy e vasútnak, általa ajánlott végrehajtási 
módját mint részvényes támogassa. 

Határoztatott, hogy az egylet nem tartja feladatának ily vállala-
tokban résztvenni. 
7) Olvastatott Kassa városa közönségének levele, melyben a Hernád-hid 

bírálatáért köszönetet mond az egyletnek. 
Tudomásul vétetik, és a levélnek a bíráló tagokkal leendő közlése 

elrendeltetik. 
8) Új tagokul bejelentetnek: Rosenberg Manó, ajánlja Ripperger Ká-

roly, Nuber Károly, Pawlás Ede, ajánlja Szahlender Károly. 
Felvétetnek. 

9) A jegyzőkönyv hitelesítésére Lechner Lajos és Horváth Alajos vál. 
tagok kéretnek fel. 

CXXXIX-ik Választmányi ülés. 
1876. évi sept. 27-ikén. 

Elnök: Horváth Alajos. 
Jelen volt választmányi tagok : Éltető Elek, Fábián János, Leutner Ká-

roly, Nagy Dezső, Ney Béla, Pártos Gyula, Szily Kálmán, Schulek Frigyes 
és Wéber Antal. 

1) Olvastatott Ybl Miklós levele, melyben kijelenti, hogy a Deák Ferencz 
emlék - mű pályázati terveinek megbírálására kiküldött bizottságba az egylet 
részéről történt megválasztását azon reményben fogadta el, hogy a bírálati 
működés a nyert értesítés szerint hat hét alatt fog csak megkezdetni. 

Minthogy azonban újabb intézkedés folytán a bírálat rövid idő alatt meg-
kezdetik, ő pedig egészségi szempontból, orvosi rendelet folytán, kénytelen Buda-
pestről távozni: felkéri a választmányt, hogy helyébe egy új bíráló tagot 
válaszszon. 

Ezen bejelentés sajnálattal tudomásul vétetvén, az új választás titkos szava-
zás utján eszközöltetett. A szavazatok összeszámíttatván, 10 szavazatból esett 
Steindl Imrére 6, Schulek Frigyesre 4 szavazat, 

s így Steindl Imre szavazat-többséggel bíráló bizottsági tagul meg-
választatott. 
2) Olvastatott Kőházy F. levele, melyben előadván, hogy egy negyed ter-

mészeti nagyságú kocsi-mintán négy különféle találmányát alkalmazta, u. m. : 
a) egy kéttagú csatló lánczot; b) egy rendes 3 tagu sorlyás csatló lán-

czot; c) egy öncsatló tartalék]ánczot; d) egy gyors önfékezőt, azon ajánlatot 
teszi, hogy ezen találmányait négy heti időre a maga költségén Budapestre, és 
visszaszállítja, ha a magy. mérnök egylet ezeket nyilvános szemlére helyiségei-
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ben kiállítja, szakértő bírálat alá véteti, és ennek eredményét az egylet közlö-
nyében közzéteszi. 

Az ajánlat köszönettel fogadtatott. 
3) Éltető Elek bejelenti, liogy Budapestről elköltözése miatt a választ-

mányi tagságról lemond. 
A lemondás sajnálattal vétetett tudomásul, s helyébe a póttag behí-

vása elrendeltetett. 
4) Új tagokul ajánltattak: gr. Kornis Viktor, ajánlja Novelly Antal, 

Karafiath Viktor, Iludernatsch József, Böss Gyula, ajánlja Szahlender Károly, 
Doelmer Camill, ajánlja Fekete János, Moskovitz N. ajánlja Erdey Benedek. 

Az egylet tagjai sorába felvétettek. 
5) A jegyzőkönyv hitelesítésre Wéber Antal és Fábián János választmá-

nyi tagok kérettek fel. 

CXL-ik Választmányi ülés. 
1876. évi október 21-én. 

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

Dezső, Ney Béla, Kherndl Antal, Lechner Lajos, Leutner Károly, Horváth 
Alajos, Szahlender Károly, Tarafás József, Tolnay Lajos, Ybl Miklós. 

1) Az elnök megnyitván ezen, a szünidők után összehívott első ülést, 
melegen üdvözli a választmányt s lelkes szavakkal kitartó munkásságra 
hívja fel. 

Miután az elnök úr lakását Székesfehérvárra tette á t ; hogy mind e mel-
lett az egylet tárgyalásaiban részt vehessen : javaslatba hozza, miszerint a vá-
lasztmányi ülések rendesen minden hónap első szombatján tartassanak. 

Hieronymi Károly alelnök a választmány nevében köszönetet mondott az 
elnök úrnak az egylet ügyei vezetésében mindenkor tanúsított buzgóságáért, s 
azon nagybecsű érdeklődésért, hogy a tárgyalásokra még Székesfehérvárról is 
átrándulni szíveskedik. 

Határoztatott, hogy minden hónap első szombatján választmányi 
ülés tartassék. 
2) Olvastatott az orsz. m. iparegyesület levele, melyben felkéri az egyle-

tet, hogy a Wolf-féle ablakredőny találmánynak az iparegyesület részéről esz-
közlendő megbírálására kebeléből néhány tagot küldjön ki. 

Ezen ügy a mű- és középítészeti szakosztályhoz tétetik át azon meg-
bizatással, hogy a kikiildendő egyleti tagokat válaszsza meg. 

3) Olvastatott Sacher Gusztáv levele, melyben kéri, hogy régibb tagdíj 
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tartozása, mely 8 évre számíttatott, engedtessék el , vagy ha ez nem lehetne, 
legfölebh 5 évre számittassék. 

Határoztatott, hogy Saclier Gusztáv csak 5 évi tagdíjat fizessen; 
megengedtetett az is, hogy a hátralékos tagdíjakat havi részletekben tör-
leszthesse. 
4) A titkár jelenti, hogy a budai torna egylet sorsjegyeket küldött elárú-

sítás végett. 
Határoztatott, hogy az egylet mint ilyen az elárusítással vagy sors-

jegy vétellel nem foglalkozhatik, de egyes tagjainak figyelmébe ajánlja. 
5) Új tagokul bejelentettek: Bagoly Sándor, ajánlja Ney Béla, Lukács 

Gyula, ajánlja Suján Ferencz, Schwartz Mátyás, ajánlja Ambrozovics Béla. 
Felvétettek. 

6) Az egyletből kilépésüket bejelentették: Augusztin György, Strausz 
Károly. 

Tudomásul vétetett, 
7) A jegyzőkönyv hitelesítésre Lechner Gyula és Szahlender Károly vá-

lasztmányi tagok kérettek fel. 

CXLI. Választmányi ülés. 
1876. évi nov. 4-kén. 

Elnök: Hollán Ernő egyl. elnök. 
Jelenvoltak: Hieronymi Károly, Metzuer Antal, Weber Antal, Ney 

Béla, Nagy Dezső, Fábián János, Horváth Lajos, Pártos Gyula, Leutner 
Károly vál. tagok 

1. A titkár jelenti, hogy a Wolf-féle ablakredőny találmánynak az ipar-
egyesület részéről kórt megbirálására, a mű- és középítészeti szakosztály Ybl 
Miklós, Pucher József és Pártos Gyula urakat jelölte ki, kik is a legutóbbi vá-
lasztm. ülés határozata folytán mint az egylet kiküldöttei vesznek részt a bírá-
latban. 

Tudomásul vétetik. 
2. A titkár jelenti, hogy Kőházy László, a kassa-oderbergi vasút fűtőházi 

főnöke egy általa feltalált vasúti kerékkötő (dörzsfék) ős egy vasúti kocsi kap-
csoló szerkezet mintáját küldötte be, az egyletnek, azon kérelemmel, hogy azt 
megismertetni és megbiráltatni szíveskedjék. Jelenti, hogy a találmányok is-
mertetése végett már a kellő lépéseket megtette. 

Tudomásul vétetik. 
3. Ugyanaz jelenti, hogy a m. kir. földtani intézet legújabb évkönyvét 

mint cserepéldányt megküldte. 
35* * 
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4. Ugyanaz jelenti, hogy a primatialis uradalom bányahegyi és gerecs-
haraszti kőbányáiból mintaköveket és árszabályt küldött be az egyletnek. 

Minthogy a küldemény egy a magy. mérnök és épitészegylet czége 
alatt kiadott programm és betöltött minta kíséretében érkezett, mely mint 
az egylet által a közgyüjtésre kiküldött bizottság működésének eredmé-
nye tűnik fel, a nélkül hogy a bizottság intézkedéseiről a választmánynak 
jelentést tett volna, a bizottság jelentéstételre hívandó fel. 
5. Metzner Antal igazgató úr előadja, liogy az egylet házában Nagy, Far-

kas és Jankó urak az eddig fizetett 1260, 1100 és 850 frt lakbéreiket leszálít-
tatni kérik, mert különben felmondani volnának kénytelenek. H i e r o n y m i 
Károly indítványozza, hogy egyes lakbér elengedések helyett a mennyiben a 
házbérek a fővárosban általában leszálltak volna, az összes I. II. és I I I . emeleti 
lakások bérei megfelelőleg újabban szabályoztassanak. 

Hosszabb tárgyalás után az indítvány elfogadtatván. 
A I I I . emelet 8. számú lakás bére . . . 850 frt 

600 « 
. . 1000 » 
. . 750 » 
. . 1110 » 
. . 850 írt-

ban állapíttatott meg. 
6) A titkár egy előfordúlt alkalomból kérdést intéz, mely áron adhatók 

a közlönynek a jelen évet megelőző évfolyamai újonnan belépő tagoknak ? 
A kérdés egyelőre függőben hagyatván, a titkár utasíttatott az egyes 

évfolyamokból rendelkezésünkre álló példány számok kimutatására. 
7) Uj tagokul felvétetnek: Raisz Ernő, Budapest, Antony Sándor Belé-

nyes, ajánlja Ambrozovics Béla, Wagner Károly, Budapest, ajánlja Beli-
czay Gyula. 

8) A jegyzőkönyv hitelesítésére Wéber Antal és Fábián János vál. ta-
gok kérettek fel. 

» » » 7. 
» II . » 6. 
» » » 5. 

Az I. » 4. 
» » » 3. 

S z a k ü l é s e k . 

E g y e t e m e s s z a k ti l és . 1876. oct. 21. Elnök: Hollán Ernő. Jelen-
volt : 48 egyleti tag. 

Előadó: Seefehlner Gyula, ismertette a budapesti összekötő-vasút áthida-
lásait. 

Az előadó kimerítőn és rajzokkal illustrálva ismertette ezen összes áthi-
dalásokat úgy elhelyezés, mint szerkezet szempontjából. 

A felolvasás befejeztével felszólalt Feketeházy János egyleti tag kijelent-
vén, hogy szívesen vette volna, ha az értekező a tervezett vékony vasoszlopoknak 
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szilárdságáról is szólott volna, neki kételyei vannak az iránt, hogy ezen oszlopok 
a bemutatott szerkezetben az oldalnyomásnak ellenállni képesek lesznek. 

Seefelilner erre kijelenti, bogy a tervezet pontos számítás alapján készült, 
és a számításokat a legközelebbi szakűlésen be fogja mutatni. 

Helyesléssel fogadtatott. 
Egyéb tárgy nem levén, az ülés bezáratott. 
E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. oct. 28-án. Elnök: Hieronymi Károly 

egyl. alelnök. Jelenvolt: 47 egyleti tag. 
I. Tárgy. Meiszner Sándor egyleti tag értekezése a magy. Észak-keleti 

vasút szatmári Szamos-hídjáról. 
Értekező számos rajzban bemutatván a hídnak általa készített terveit 

ezeket, valamint a végrehajtás nevezetesebb mozzanatait bővebben ismertette. 
Az előadás végeztével az elnök a szakülés nevében köszönetet mond a 

már tárgyánál fogva [is érdekes értekezésért. 
II . Tárgy. Seefelilner Gyula bemutatja a budapesti összekötő vasút áthi-

dalásainak vasoszlopaira vonatkozó számításokat. 
A legutóbbi egyetemes szakülésen ezen áthidalásoknak előadó által történt 

ismertetése alkalmával Feketeházy János egyleti tag némely ellenvetéseket 
tett az oszlopok szilárdságára nézve. 

Előadó ezekre körülbelül következőleg válaszol: 
1) F. általában a kőoszlopokat czélszerűbbnek tart ja mint a vasoszlopo-

kat, és ez iránt tehát a felolvasóval egyetért, mivel ezi utóbbi nézeteit e tekin-
tetben a múlt ülésben adta elő. 

2) F. az összekötő vasút többnyílású hídjainál alkalmazott oszlopszer-
kezetet veszélyesnek tar t ja és pedig a következőknél fogva: 

a) a közbenső nyílás terhelésénél, az önsúly és az esetleges terhelés n a g y 
különbsége miatt az ellenfalaknál felfelé működő erők mutatkoznak az erőterv-
ben, és ezek kiegyenlítésére F . ajánlja a föltartót az ellenfalra csavarokkal 
megerősíteni. Ezen tényt felolvasó sem tagadja, sőt azokat főtartóként két 
tonnára határozta meg, eltekintve a felfekvési szélességektől. Ha az utóbbiakat 
szem előtt tartjuk, mint ezt Culmann, Laissle és Schübler tették, azon erő egy 
tonnával kisebb lesz. 

Ennélfogva ezek mellőzhetők, illetőleg azok tényleges keletkezése nem 
várható. Felolvasó a berlini, hannoveri, bécsi összekötő vasutak hídjainak rajzi be-
mutatása bizonyította, hogy az általa pártolt felfogás a gyakorlatban általánosan 
el ismertetik. Különben megjegyzendő, hogy ezen körülmény a közbenső tám 
.'ínyagától egészen független. F. állítja, hogy az előbbiben leírt esetben az egész 
szerkezet a vasoszlopokon nyugszik, a mi be nem következhetik. Ha különben ezt 
feltételezzük egy oszlopra 25 tonna nyomás esik, ezek pedig a Grashuf-féle 
képlet szerint számítva, 71 tonnát birnak, tehát mindenesetre túlságos erősek 
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lesznek. Felolvasó végre számokban bizonyítja, bogy a főtartónak az ellenfalra 
való megerősítése esetleg káros lebet. 

3) F. a forgalmi eszközök nem szabályos mozgása által keletkező oldal-
erőt 5 tonnára és annak irányát vízszintesnek veszi fel, ennélfogva minden ily lö-
késnél — más erőtől eltekintve mint ezt F. úr teszi, a k é t s í n s z e g lenyomása 
volna várható. Wéber ezen erőt 1—4 ton. ítélte. De mivel ezen oldalerő mellett 
mindig egy sokkal nagyobb függőleges erő — a tengelynyomás — működik, az 
elsőnek befolyása a sín, valamint a vasoszlopra — hol egy 40—50-szer nagyobb 
reaktió működik — káros nem lehet. Tényleg létesített példák rajzain mutatja a 
felolvasó, hogy más helyeken is ezen erőt csak annyiban vették tekintetbe mint 
a jelenleg tárgyalt esetnél. Tehát a vasoszlopok szerkezete nem lehet veszé-
lyes, a mint ezt F. úr állítja. 

E g y e t e m e s s z a k ü l é s . 1876. nov. 4. Elnök: Hollán Ernő egyl. 
elnök. Jelenvolt: 48 egyl. tag. 

Az elnök megnyitván az ülést, felhívta Gonda Béla urat, bejelentett 
értekezésének megkezdését. 

G o n d a B é l a a Ferencz-csatorna bajai zsilipjét és azon az árvíz által 
történt megrongálása folytán szükségessé vált átalakítási munkálatokat is. 
mertette. 




